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“Todo grande homem tem uma força retroativa: 

por causa dele, toda a história é de novo colocada  

na balança, e mil segredos do passado saem de seus  

esconderijos para dentro do sol dele. Nem se pode 

adivinhar o que um dia irá ser história.  Talvez o passado 

nem esteja ainda descoberto em sua essência! Precisamos 

ainda de tantas forças retroativas.”  

(Friederich Nietzsche, 1844 - 1900) 

 

 

 

 

“A história não é uma ciência, é uma arte. 

 Nela só se logra êxito pela imaginação.” 

(Jacques Anatole François Thibault, 1844 - 1924) 

 

 

 

 

 

“O que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, 

a epistémê onde os acontecimentos, encarados fora de  

qualquer critério referente a seu valor racional ou a suas  

formas objetivas, enraízam sua positividade e manifestam  

assim uma história que não é a de sua perfeição crescente,  

mas, antes, a de suas condições de possibilidade. Mais que 

de uma história no sentido tradicional da palavra, trata-se  

de uma arqueologia.” 

(Michel Foucault, 1926 - 1984) 
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Resumo: A partir do marco teórico da análise do discurso francesa (Althusser, Pêcheux, Foucault) 

analisamos um conjunto de fotografias da coleção Francisco Rodrigues, pertencente ao acervo 

da Fundação Joaquim Nabuco. Com mais de 16 mil imagens, a Francisco Rodrigues ficou 

conhecida nacionalmente como uma coleção de senhores de engenhos e suas famílias. Após 

este estudo concluímos que a coleção possui a temática dos sobrados consideravelmente mais 

presente que a dos engenhos. Nossa indagação primeira foi analisar como os fotógrafos 

oitocentistas, ao utilizarem determinadas técnicas fotográficas, construíram a imagem do 

escravo em relação ao senhor de engenho e vice-versa? No geral, os fotógrafos, perpassados 

por formações imaginárias e ideológicas, representaram o negro de acordo com a ideologia do 

colonialismo. As amas negras foram submetidas a uma espécie de purificação do discurso da 

“lascívia”. O negro burguês foi representado por uma formação imaginária alheia à sua própria 

condição histórica, solapando da fotografia todo e qualquer elemento visual que retomasse a 

questão da escravidão. Já a figura do branco burguês, silenciando os discursos da 

miscigenação no Brasil, remete a uma formação imaginária cercada de elementos 

neoclássicos, em uma cena típica da França burguesa. Apesar da intenção de representar 

brancos e negros a partir do discurso “racionalidade” e da “ordem”, os conflitos não deixam de 

brotar nas imagens. Por fim, vale ressaltar que buscamos contar uma história da Francisco 

Rodrigues através das tecnologias que a compõem. Ou seja, priorizamos uma análise discursiva 

dos suportes nos quais foram impressas as imagens. Sobre este aspecto podemos atestar que a 

maioria esmagadora das imagens da coleção está no formato cartes-des-visites, impressas em 

papel salgado e albumina, tecnologias que com suas “promessas” de atestar com precisão as 

coisas no mundo, em consonância com a epistemologia do século XVIII, agradaram toda uma 

geração de senhores de sobrados do Brasil oitocentista. Por seu turno, a ambrotipia, em especial 

por retomar um discurso contra-iluminista, não teve uma grande aceitação dentro da coleção. 

 

Palavras-chave: fotografia oitocentista, Brasil imperial, análise do discurso, ideologia 
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Résumé – En prenant comme point de départ l’analyse du discours française (Althusser, Pêcheux, 

Foulcault), nous avons analysé un ensemble de photos de la collection Francisco Rodrigues, 

appartenant à la fondation Joaquim Nabuco. Ayant plus de 16 mille images, la collection 

Francisco Rodrigues a été reconnue, au niveau national, comme une collection de propriétaires 

de l´industrie sucrière et de leurs familles. D’après cette étude, nous avons conclu que dans la 

collection les maisons des seigneurs des esclaves sont présentes dans un plus grand nombre de 

photos que les usines de sucre. Notre première inquiétude a été celle d’analyser de quelle façon 

les photographes du XIXème siècle, en utilisant des techniques photographiques, ont construit 

l’image qu’a l’esclave du propriétaire de l’industrie sucrière et vice-versa. Le plus souvent, les 

photographes, impregnés de formations imaginaires et ideólogiques, ont répresenté le nègre 

selon l’ideólogie du colonialisme. Les nourrices nègres ont été soumises à une espèce de 

purification du discours de la «lascivité». Le bourgeois nègre a été répresenté par une formation 

imaginaire étrange à sa propre condition historique, ôtant à la photographie tout élément visuel 

qui reprendrait la question de l’esclavage. Par contre, la figure du bourgeois blanc, en taisant les 

discours de la mixité au Brésil, renvoie à une formation imaginaire entourée d’éléments 

néoclassiques dans une scène typique de la France bourgeoise. Malgré l’intention de 

réprésenter les blancs et les nègres à partir du discours de la «raison» et de l’ «ordre», les conflits 

sont présents dans les images. À la fin, il vaut la peine de souligner que nous cherchons à 

raconter une histoire de la collection Francisco Rodriguez, au moyen des technologies qui la 

composent. C´est-à-dire que l’on prime une analyse discoursive des supports où les images ont 

été imprimées. En ce qui concerne cet aspect, on peut attester que la plus grande part des 

images de la collection se présente sous la forme de cartes de visite, imprimées dans du papier 

salé et de l’albumine, technologies qui, par leurs «promesses» d’attester exactement les choses 

du monde, en accord avec l’épistémologie du XVIIIème siècle, ont plu à toute une génération de 

seigneurs des esclaves au Brésil du XIXème siècle. Par contre, l’ambrotypie, surtout en raison de 

reprendre un discours contraire à l’illuminisme, n’a pas eu une bonne accueil dans la collection.  

 

Mots-clé: photographie du XIXème siècle, Brésil colonie, Brésil empire, analyse du discours, 

idéologie.                        
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1. Introdução 
Da casa grande às materialidades fotoquímicas 

 

Não sei precisar em que momento passei a me interessar pela temática da 

casa-grande e da senzala. Também não consigo remontar aos tempos em que 

provavelmente a fotografia, ou pelo menos um certo tipo de fotografia, tornou-me 

uma pessoa melhor. Esse meu passado ficou inacessível ao meu presente. Mas os 

seres humanos têm o feliz hábito de descrever criativamente sua história, atribuem 

sentidos a tudo que existe e remontam a origens que de certo não possuem um 

início muito preciso, não será diferente comigo. Assim, tentarei traduzir aqui as 

motivações afetivas que me levaram a escrever essa dissertação.  

Não faz tanto tempo, uma amiga me proporcionou a oportunidade de 

conhecer algumas das mais belas casas-grandes da Zona da Mata Sul de 

Pernambuco. Um universo totalmente estranho à minha história pessoal, mas íntimo 

da história do estado onde nasci. Chegar em pleno século XXI a esses castelos 

caiados de branco significa passar por entre as trilhas dos canaviais que teimam 

em não acabar nunca, um mar de açúcar infindável. Em épocas de muita chuva 

os caminhos ficam alagados, tornando bastante dificultoso o acesso às arquiteturas 

que compõem há tempos as paisagens pernambucanas. Mas, no verão, as belas 

imagens desses espaços abrem-se aos nossos olhos. Fiquei encantada com a 

suntuosidade e beleza de Gaipió, no município de Ipojuca, uma casa-grande do 

século XIX, que conseguiu manter intactas suas características. Na entrada, um 

jardim à moda francesa, na sala principal, uma mesa de jacarandá, no teto, 

diametralmente oposto à mesa, um relevo em gesso com a disposição da prataria 

para que, tempos atrás, as escravas se guiassem na hora de servir as refeições, 

resquícios visuais da escravidão. As senzalas, quase sempre destruídas, ainda 

guardam os sons da dor lancinante de se viver como escravo. Na mesma 

peregrinação pela Zona da Mata Sul, tive ainda a alegria de conhecer os 

engenhos Limoeiro Velho, Sapucaji e Noruega, em Escada; Jundiá Grande, em 

Vicência; e Primavera, em Tracunhaém. Para minha tristeza cheguei atrasada para 

observar a casa-grande Contendas, também em Escada, dela só sobraram ruínas. 

Nunca mais esquecerei aquele final-de-semana tão inusitado. 
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Em um período não tão distante de minhas andanças pelos engenhos 

pernambucanos, tive a feliz oportunidade de visitar a Casa Européia da Fotografia 

em Paris. Lá conheci uma infinidade de técnicas fotossensíveis do século XIX. Quase 

não acreditei que as imagens que se colocavam a minha frente fossem fotografias, 

dada a sua tamanha beleza. Saí um pouco tonta da tal instituição e descobri o 

óbvio: não sabia quase nada sobre fotografia, portanto também não poderia me 

considerar fotógrafa. Havia muito que estudar sobre aqueles artefatos tão 

encantadores. Já no Brasil, tentei reproduzir, com a inestimável colaboração de 

meus amigos, algumas das fórmulas fotográficas que habitam os manuais de 

fotografia do século XIX. Foi amor à primeira vista. Como pode ser tão bonita o 

laranja fosforescente do ferricianeto de potássio, sem falar no verde intenso do 

citrato de ferro amoniacal e a lindeza da transparência dos grãos da vedete desse 

período glorioso da fotografia, o nitrato de prata? Nesse momento me aproximei do 

Departamento de Química da UFPE, locus que me acolheu como se fosse um dos 

seus. Essas coisas ainda me emocionam muito, pois entendo pouco, quase nada de 

tal disciplina, mesmo assim, e contando com minhas enormes dificuldades com a 

fotoquímica, fui muito bem recebida por todos. Ver a transformação dos reagentes 

sendo diluídos em água, a transmutação da matéria que se torna um tipo de 

fotografia tão singela e ancienne, me estimulou o estudo.  

O tempo passou e todos esses fragmentos do vivido dão a impressão de um 

dia terem se reunido em minha cabeça sob a forma de consciência. Assim, pensei 

ter chegado a hora de prestar exame para um mestrado. Paralelamente estive na 

Fundação Joaquim Nabuco procurando exemplares de fotografias oitocentistas e 

lá encontrei a coleção Francisco Rodrigues. Consegui o que considero uma proeza, 

unir meus dois objetos amados: a temática das tecnologias antigas da fotografia 

com a das famílias dos engenhos e sobrados do Brasil oitocentista; isso constituiu 

uma alegria incomensurável. Estava perto de realizar meu sonho de aprendiz de 

historiadora, faltava apenas um orientador que tivesse a coragem de acreditar em 

minha capacidade de articular a Análise de Discurso de linha francesa com o 

estudo das fotografias oitocentistas. Esse professor não podia ser muito tradicional, 

pois teria que perceber que seria possível analisar imagens com um marco teórico 

que, ao longo de sua história, não priorizou estudos dessa natureza. Para tornar as 
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coisas um pouco mais complexas, esse possível orientador teria que confiar 

plenamente no que eu poderia vir a falar sobre essas tecnologias, pois a bibliografia 

nacional é quase inexistente, restando apenas o esforço de ler manuais antigos em 

outras línguas, o que, em parte, torna o trabalho um pouco mais difícil. Para 

finalizar, essa pessoa deveria conviver com uma orientanda que, em razão dos 

inúmeros desafios que a própria dissertação impôs, passou por incontáveis 

momentos de insegurança e tribulações. Acreditem, eu encontrei esse orientador. 

Foi com o incentivo do velho e bom sentimento de amizade que pude realizar essa 

dissertação, parte de minha vida já tão diluída entre tantas outras. Dito isso, já posso 

contar aos meus amigos como foi viver essa grande aventura de realizar uma 

pesquisa científica. 

 

Da questão primeira e do desenvolvimento dos capítulos 

A respeito das “origens” da Coleção Francisco Rodrigues, Ponce de Leon 

(1983, p.11 - p.15) explica que o cirurgião-dentista Augusto Rodrigues colecionou 

vários objetos de seu interesse particular, iniciando, em 1927, uma galeria de 

retratos fotográficos de personagens da sociedade pernambucana nos últimos 

momentos da economia agro-açucareira em seu regime escravocrata. Os filhos de 

Augusto Rodrigues, sobretudo Francisco Rodrigues, deram continuidade à galeria 

de retratos que o pai havia iniciado. Em 1960, as fotografias foram adquiridas pelo 

Museu do Açúcar. Na época, a coleção possuía 12 mil artefatos, todos produzidos 

entre os anos de 1840 e 1920, avaliados, por ocasião da negociação, em um 

milhão e duzentos mil cruzeiros. Em 1974, ocorreu a transferência e ampliação da 

coleção para 16 mil imagens. Dessa data até hoje, a Francisco Rodrigues encontra-

se sob os cuidados do Departamento de Museologia e Iconografia da Fundação 

Joaquim Nabuco.  

As imagens da coleção possuem catalogações históricas relacionadas às 

famílias dos engenhos pernambucanos, elaboradas pelo historiador Fernando 

Ponce Leon. Apesar de importantes, estas informações resumem-se à datação e à 

genealogia. Estamos certos de que as imagens fotográficas da Francisco Rodrigues 

propiciam outras reflexões relevantes para o campo das ciências sociais, em 
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especial para as áreas da história da fotografia, história do Brasil e sociologia 

brasileira.  

No nosso caso, a partir do arcabouço teórico da análise do discurso de 

linha francesa (AD), projetamos um olhar sobre a Francisco Rodrigues com o 

objetivo de responder a seguinte questão: como os fotógrafos oitocentistas, ao 

utilizarem determinadas técnicas fotográficas, construíram, num discurso não-

verbal, a imagem do escravo em relação ao senhor de engenho e vice-versa? Em 

outros termos, como os fotógrafos oitocentistas construíram, através de tecnologias 

das imagens fotossensíveis, representações da alteridade da casa grande e da 

senzala no Brasil império?  

Através de um processo interpretativo mediado pela teoria de base, a AD, 

tentamos restaurar o diálogo das fotografias com a história. Vale frisar que o nosso 

olhar para a coleção busca desnudar o habilidoso trabalho da ideologia, em que 

os sentidos vão se cristalizando nas superfícies das fotografias enquanto verdades 

intrínsecas às suas próprias materialidades discursivas, concedendo às mesmas um 

efeito de transparência. Essa pesquisa busca devolver às imagens fotográficas a 

opacidade característica a todo e qualquer objeto simbólico, tomando como 

ponto de partida a restituição da densidade histórica desses discursos não-verbais 

em suas possibilidades visuais.  

Dentro desse universo de tecnologias fotográficas, esboçamos uma série de 

agrupamentos temáticos que auxiliam o leitor a visualizar os tipos de imagens 

presentes na Francisco Rodrigues. Tais agrupamentos estão especificados no 

capítulo “Entre fotógrafos, cenários e tecnologia”. Para além desses agrupamentos, 

selecionamos sete fotografias em torno das quais realizamos uma análise 

detalhada. Para chegarmos a este conjunto de imagens, empreendemos uma série 

de recortes a partir de critérios bem definidos. Primeiramente, consideramos que as 

imagens a serem estudadas deveriam abranger uma pluralidade de tecnologias 

fotográficas empregadas no século XIX de forma a favorecer a observação dos 

conflitos políticos entre estas técnicas, evidenciando a forma de repartição política 

desses artefatos nas formações discursivas que os amparam. Em segundo lugar, 

escolhemos, na medida do possível, imagens que retomassem a ideologia 

dominante no Brasil colonial e que contemplassem o estado de coisas vigente 
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naquele período histórico. Por outro lado, havia necessidade de selecionar imagens 

que se dispersassem do universo representativo da ideologia do colonialismo no 

intuito de observar os elementos que questionam sentidos estabelecidos. Este, 

portanto, foi um terceiro critério de seleção. Dividir o conjunto de imagens entre 

senhores de engenhos e escravos ajudou na composição do objeto da pesquisa no 

que se refere à demarcação das trincheiras político-ideológicas, privilegiando o 

trabalho com a AD. Para finalizar, averiguamos o estado de conservação das 

imagens. As que estavam em processo de esmaecimento, rasgadas ou mesmo 

riscadas de caneta foram evitadas. De qualquer forma, as imagens que, 

porventura, consideramos de caráter especial para uma leitura da coleção, 

mesmo que danificadas pelo tempo ou pelos excessos humanos, foram incluídas no 

trabalho. 

As fotografias em análise nesta dissertação são referenciadas seguindo a 

numeração seqüencial que consta na catalogação feita pela Fundaj para as 

peças da Francisco Rodrigues. Imaginamos que, agindo desta forma, facilitamos o 

trabalho daqueles pesquisadores que, porventura, também se interessem em 

estudar, no acervo da referida instituição, as mesmas fotografias que analisamos. 

Construímos a seqüência dos capítulos da seguinte forma: após esta 

Introdução, temos um capítulo descritivo sobre a coleção Francisco Rodrigues, 

abordando questões referentes aos fotógrafos e estúdios no Recife do século XIX, as 

tecnologias que compõem a coleção e a mise-en-scène dos quadros fotografados. 

No segundo capítulo, contemplamos alguns conceitos da AD. Entre afastamentos e 

aproximações teóricas trabalhamos com três autores clássicos dessa teoria, Michel 

Foucault, Michel Pêcheux e Louis Althusser. No terceiro capítulo, enfocaremos uma 

ampla discussão sobre fotografia e epistemologia, na tentativa de percebermos a 

opacidade dos discursos das tecnologias a partir de aspectos de sua própria 

materialidade. Por último, temos um capítulo de análise de imagens que, 

acreditamos, poderá contribuir com questões relevantes para uma leitura da 

Francisco Rodrigues.   
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2. Um perfil da coleção: entre fotógrafos, cenários e tecnologias 
  Do objeto empírico ao objeto de pesquisa 
 

Estas primeiras palavras devem contribuir para dar o tom das próximas 

páginas. Realizamos o interessante exercício de dar a conhecer um recorte do 

discurso da fotografia no Brasil oitocentista, através da leitura de imagens 

fotossensíveis desde seu acontecimento no raiar do século XIX. 

De antemão, diremos que não empreendemos esta pesquisa sobre 

fotografias no intuito de resgatar o passado vivido em Pernambuco, como também 

não almejamos salvá-las da ação do tempo, para, finalmente, endossar a 

autenticidade de seus ditos históricos. Fotografias são resquícios de um passado 

intangível, elas se insinuam através de fragmentos de representações da história; 

podendo, no extremo de sua presteza, apontar para o futuro; mas sob hipótese 

nenhuma revelarão uma verdade ocultada pelo tempo.  

Foi com essa postura teórica que freqüentamos o acervo da Fundação 

Joaquim Nabuco durante um ano. Nesse período, encontramo-nos com inúmeros 

personagens reunidos em uma galeria de portraits que abordam o universo da casa 

grande e da senzala compondo a coleção Francisco Rodrigues. Esta coleção 

retoma, no formato clássico do retrato, uma série de imagens impressas em diversas 

tecnologias, todas elas típicas do século em questão. São daguerreótipos, 

ambrótipos e ferrótipos acondicionados em luxuosos estojos em baquelita ou 

madeira com couro; os negativos de colódio úmido que geraram os delicados 

cartões de visita em papel salgado, albumina, gelatina-prata, sem esquecer os 

luxuosos álbuns de família. 

A partir de nossa observação, pudemos perceber algumas categorias de 

imagens que figuram por entre as gavetas de metal da referida coleção. À medida 

que íamos retirando os papéis livres de ácidos que protegem as imagens, notamos 

que poderíamos reuni-las em grupos mais ou menos coesos. Se, por um lado, 

tivemos emocionantes surpresas com algumas imagens que teimavam em 

questionar sentidos já bastante estabilizados em nossos discursos, também tivemos 

de lidar com uma repetição de fotografias que não cessavam de retomar 

elementos senão idênticos, pelo menos, bastante parecidos. Desta forma, 
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relativizamos a idéia uma tanto ingênua de que os fotógrafos podem realizar uma 

produção fotossensível com uma pluralidade infinita de enquadramentos. Dando a 

devida dimensão ao décor utilizado nas cenas, percebemos que, certas imagens 

de alguns fotógrafos, considerados pela literatura especializada mestres na 

produção fotossensível no século XIX, não se distanciam muito das imagens 

realizadas por fotógrafos desconhecidos, com produção muito pequena dentro da 

coleção. Neste último caso, falamos das minorias formadas por fotógrafos 

“ambulantes” ou da presença de uma fotógrafa mulher, a Hermina da Costa, única 

a produzir imagens profissionalmente no Recife daquele século.  

Trabalhando com a noção de “raridade do discurso” desenvolvida por 

Michel Foucault (1971, p.148 - p.156), buscamos um olhar sobre a coleção que nos 

distanciou da possibilidade de observar as fotografias como sendo portadoras de 

uma “transparência infinita” na sua relação com os processos históricos.   

Essa raridade dos enunciados, a forma lacunar e retalhada do campo enunciativo, o 

fato de que poucas coisas, no total, podem ser ditas, explicam que os enunciados não 

sejam, como o ar que respiramos, de uma transparência infinita; mas coisas que se 

transmitem e se conservam, que têm um valor, e das quais procuramos nos apropriar (...) 

Porque os enunciados são raros, recolhemo-los em totalidades que os unificam e 

multiplicamos os sentidos que habitam cada um deles. (FOUCAULT, 1971, p. 150). 

Partimos do princípio de que os fotógrafos querem dizer “coisas”, mas 

quando o fazem, conscientes ou não, movimentam instituições, filiam-se a 

possibilidades tecnológicas, elegem insumos químicos, articulam textos escritos em 

um pedaço de cartão fotográfico, enfim, produzem sentidos.  

No intuito de observar as regularidades e as dispersões da coleção, 

apresentaremos o caminho de nosso olhar sobre a Francisco Rodrigues, 

possibilitando ao leitor uma compreensão mais ampla de sua organização. Ainda 

como complemento ao que acabamos de frisar, é importante termos a devida 

clareza de que abordaremos a coleção como um “campo anônimo” (FOUCAULT, 

1971, p.152) da produção imagética fotossensível no Recife do século XIX. Assim 

sendo, não remeteremos essas fotografias a nenhuma “subjetividade 

transcendental” (FOUCAULT, 1971, p.152); para além de qualquer tipo de 
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consciência individual, acolheremos essas materialidades como formas de discursos 

que produzem efeitos próprios dentro do campo enunciativo que possibilitou que 

elas tomassem corpo.   

 Primeiramente, apresentaremos os nomes de alguns fotógrafos e os 

endereços de seus estúdios em Recife, além de uma série de fotógrafos 

estrangeiros que, em tempos longínquos e por obra dos processos históricos, tiveram 

suas imagens depositadas nas mãos de um colecionador. Na medida do possível, 

deixamos claro que esse “acúmulo” (FOUCAULT, 1971, p.153) de imagens 

produzidas por esses fotógrafos - fossem eles alemães, portugueses, franceses, ou 

brasileiros - não deve remontar a espaços subjetivos de lembranças de tempos 

vividos em outrora. As imagens não podem ser consideradas marcas que se 

referem diretamente, e de forma transparente, ao momento mágico de sua 

enunciação. São acúmulos que fazem parte de uma exterioridade histórica, nem 

lembranças reativadas, nem origem dos acontecimentos. As imagens da Francisco 

Rodrigues não estão na coleção para serem eventualmente - e por sorte de um 

destino quase imutável - acordadas de um sono casual. A coleção também não se 

configura como um espaço linear e coerente, cujas temáticas fotografadas 

favorecem a construção de categorias muito rígidas. O que fazer com uma 

imagem que, a princípio, não se encaixa nos temas que mais facilmente se tornam 

visíveis? Ou ainda, o que fazer com as lacunas de diversas tecnologias fotossensíveis 

que somem da coleção, deixando vazios de representações?  Michel Foucault é 

preciso em sua assertiva sobre a arqueologia dos acúmulos enunciativos: 

 
Ora, o peculiar à análise enunciativa não é despertar textos de seu sono atual para 

reencontrar, encantado, as marcas ainda lisíveis em sua superfície, o clarão de seu 

nascimento; trata-se, ao contrário, de segui-los ao longo de seu sono, ou antes, de 

levantar os temas aparentados do sono, do esquecimento, da origem perdida e de 

procurar que modo de existência pode caracterizar os enunciados, 

independentemente de sua enunciação, na espessura do tempo em que subsistem, 

em que se conservaram, em que são reativados, e utilizados, em que são, também, 

mas não por uma destinação originária, esquecidos, eventualmente, mesmo, 

destruídos. (FOUCAULT, 1971, p. 154). 
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Em um segundo momento, apresentaremos sucintamente, para posterior 

aprofundamento no capítulo sobre epistemologia e técnica, os tipos de tecnologias 

fotossensíveis que encontraremos na Francisco Rodrigues. Ainda seguindo as 

propostas teórico-metodológicas da arqueologia (FOUCAULT, 1971, p.154), 

realçaremos que os enunciados devem ser tomados na “remanência” própria à 

sua existência. O que podemos falar dessas técnicas sem referenciá-las nem à 

ilusória neutralidade de um suporte qualquer, nem à autonomia dos discursos em 

relação à tecnologia? Mesmo sabendo ser tarefa das mais difíceis precisar até que 

ponto uma tecnologia pode interferir na produção de sentidos, nos esforçamos 

para não perder de vista o específico da materialidade que constitui os discursos 

não-verbais das imagens analisadas. A esta altura o leitor já deve ter intuído que 

conceberemos as técnicas em um entrelaçamento com a história, técnica 

enquanto prática discursiva que possibilita a fundação de discursos não-verbais. 

 
Dizer que os enunciados são remanentes não é dizer que permanecem no campo da 

memória ou que se pode reencontrar o que queriam dizer; mas quer dizer que se 

conservaram graças a um certo número de suportes e de técnicas materiais (de que o 

livro não é, bem entendido, senão um exemplo), segundo certos tipos de instituições 

(entre muitas outras, a biblioteca), e com certas modalidades estatuárias (que não são 

as mesmas quando se trata de um texto religioso, de um regulamento de direito ou de 

uma verdade científica). Isto quer dizer, também, que estão investidos em técnicas 

que os põem em aplicação, em práticas que daí derivam, em relações sociais que se 

constituíram, ou modificaram, através deles. (FOUCAULT, 1971, p.154). 

 

Por último, tentaremos formar grupos temáticos que compõem esse 

complexo de imagens fotográficas. Como se organizam essas fotografias em 

relação ao décor, às vestimentas, à composição, à direção do personagem no 

portrait? Ao lançar o olhar sobre a coleção, também retomaremos da arqueologia 

a idéia da “aditividade” (1971, p. 154 - p. 156). Para Foucault os agrupamentos de 

enunciados não se dão aleatoriamente, também não são resultados da 

consciência de sujeitos que escolhem com precisão materialidades discursivas em 

torno de si. Estariam, antes, estes enunciados submetidos às possibilidades históricas 

de um campo do dizer que não vai comportar-se da mesma maneira que um outro 
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que dele difere; não vão silenciar, recortar, ou mesmo multiplicar seus enunciados 

de maneira similar aos dizeres dos diversificados âmbitos dos discursos. Em nossa 

coleção o movimento não poderia ser diferente, os agrupamentos trarão com eles 

mesmos as secessões, os afastamentos, os conflitos históricos na forma de 

contradição na imagem; ou mesmo, e não menos importante, os atravessamentos 

imaginários que comporão percursos de sentidos que não podemos, a priori, 

estabilizar. 

 

Estúdios e fotógrafos: o Recife e a Europa na Francisco Rodrigues 

Retomando o primeiro ponto anteriormente focado, abordaremos a forma 

como os fotógrafos estão inscritos na coleção. Observamos, de imediato, uma série 

de estrangeiros que residiram em Pernambuco e que produziram os retratos das 

famílias de engenhos e de seus escravos. O lugar da produção de sentidos dessas 

imagens foi, sobretudo, mas não exclusivamente, o dos fotógrafos do sexo 

masculino, europeu, branco e com um amplo acesso a tecnologias fotográficas. 

Foram eles que escreveram a história visual de Pernambuco em pleno século XIX. 

Na Francisco Rodrigues encontramos, impresso nas cartes des visites, o nome dos 

autores e os endereços de suas casas comerciais. Entre os que se dedicam ao 

estudo da fotografia oitocentista no Brasil, alguns nomes são bastante conhecidos e 

tornaram-se símbolos de excelência técnica e estética, outros tantos permanecem 

quase no anonimato por falta de informações precisas sobre suas histórias pessoais. 

Iniciaremos pelos primeiros, que, muitas vezes, dividiam seus estúdios em vários 

endereços, alguns, inclusive, em Paris, reduto de grandes estúdios fotográficos da 

Europa.    

Encontramos na coleção o nome de Alberto Henschel e seu estúdio 

Photographia Allemã. Henschel montou seu primeiro estúdio em Pernambuco na 

rua Barão da Victória, nº 52. Na seqüência mudou de endereço seguindo para o 

Largo da Matriz de Santo Antônio, nº 2. Além dos dois endereços referidos, Henschel 

levou a tecnologia da fotografia para a rua do Ourives, nº 40, no Rio de Janeiro. 

Constantino Barza fundou seu estúdio em 1865, tornou-se sucessor de Alberto 

Henschel, ocupando seu antigo endereço na rua Barão da Victória. Com Alfredo 
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Ducasble teremos o estúdio Photographie Parisienne, na rua Barão da Vitória, nº 65, 

e também em Paris, na Avenue de La Grand Armée, nº 1. Manoel Tondella sediou 

seu estúdio na rua Velha, nº 187, seguindo, tempos mais tarde, para a rua 

Imperatriz, nº 79. Louis Piereck confeccionou suas cartes des visites na rua Benfica, nº 

8, seguindo para um novo endereço na rua Dr. Rosa e Silva, nº 54. O fotógrafo 

Ludgero Jardim tomou lugar na rua Barão da Victória, nº 65, sucedendo o estúdio 

de Alfredo Ducasble. Eugênio e Maurício foram sucessores do famoso retratista 

francês Pierre Petit e montaram seu estúdio na rua Nova, na esquina com a 

Camboa do Carmo. Frederico Ramos desenvolveu seu trabalho na rua 15 de 

Novembro, nº 44, em seu estúdio Photographia e pintura. Quanto a João Ferreira 

Villela, este ficou com o estúdio na rua do Cabugá, nº 18. A. W. Osborne 

Photographia desenvolveu sua clientela na rua do Imperador. Hermina da Costa, 

com seu estúdio Photographia Moderna, teve endereço primeiramente na rua 

Barão da Victória, nº 14, mas, em seguida, muda-se para 1º de Março, nº 7. Leon 

Chapelin fotografou no estúdio da rua Imperatriz, nº 14. Júlio dos Santos Pereira 

montou sua Photographia Artística Americana na rua do Imperador, nº 35. Monteiro 

& Cia na Photographie Chic, na rua Dr. Rosa e Silva, nº 24. J. J. Oliveira sediou seu 

estúdio na rua da Imperatriz, nº 79, e o Major Menna da Costa ficou em seu estúdio 

Photographia Brasileira, na rua 15 de novembro, seguindo posteriormente para o 

endereço da rua Imperatriz, nº48, no 1º andar. Flósculo de Magalhães também 

realizou seus retratos na rua Imperatriz.  

Infelizmente temos pouquíssima informação sobre a maior parte desses 

fotógrafos, restando-nos apenas algumas informações que de certo lançaram 

pouca luz sobre suas vidas pessoais. Contudo, podemos pensar que muitos deles 

chegaram a Pernambuco, entre outras razões, pelo fato de termos aqui um porto1 

que recebia navios vindos de outros países para o império tropical. Atraídos pelo 

discurso da civilização exótica, esses fotógrafos vieram arriscar a sorte em lugares 

onde a nova tecnologia ainda não havia esgotado seu potencial comercial. Essa 

tecnologia, tão refinada, foi também importada e estimulada pelo então 

imperador D. Pedro II, que incentivou a vinda de vários fotógrafos estrangeiros, 

                                                 
1 O porto da cidade do Recife funciona no bairro de São José, núcleo de formação da cidade. 
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condecorando seus favoritos com o título de “photographos da casa imperial”. 

Homens brancos versados em fotoquímica e em física aprenderam o ofício na 

Europa e disseminaram conhecimentos pelo Brasil. Em certa medida já 

esperávamos por esse perfil de fotógrafo dominando a produção da coleção. Os 

que se seguem foram motivo de surpresa. 

Encontramos três fotógrafos que parecem-nos atuar na periferia da 

produção dos grandes estúdios, sem endereços precisos e com títulos estranhos nos 

suportes dos cartões de visita. Esses fotógrafos têm uma produção quase 

inexpressiva na coleção, a exemplo da Photographie Ambulante de um certo João 

Firpo. Ainda encontramos um fotógrafo fora do centro da cidade do Recife 

chamado M. N. Parente cujo estúdio chamava-se Fotografia Ítalo-brasileira, na rua 

Conde d`Eu, nº 58, em Goyanna, ou ainda a curiosa carta de visita produzida em 

Pesqueira sob o título Fotografia Espilética2.  

Não faltaram também inúmeras cartes des visites realizadas em outros 

países e guardadas nos álbuns de família como lembranças de viagens, períodos 

de estudos no exterior, entre outras possibilidades. Carregar consigo um cartão de 

visita com imagens produzidas nos grandes estúdios europeus era indício de 

pertença a middle class. Desta forma, encontraremos nomes de grandes retratistas 

estrangeiros figurando na Francisco Rodrigues. Poderemos ver cartões de visita 

vindo do suntuoso estúdio fotográfico da família Reutlinger, no Boulevart 

Montmartre, nº 21, em Paris. O fotógrafo Alophe também aparece na coleção, 

sendo que este retratista, além de ocupar um endereço dos mais prestigiados da 

fotografia francesa do século XIX, o antigo estabelecimento Maison Le Gray et Cie, 

no Boulevart des Capucines, nº 35, tinha a honra de ter impressa em suas cartes des 

visites a menção Photographe de S. M. l'Empereur, em referência à Napoleão III. Le 

Jeune trabalhou no endereço da rua Choiseul, nº22, produzindo várias imagens que 

chegaram ao Recife. Théodore Tiffereau apresenta-se em sua carte de visite como 

chimiste photographe e é um dos nomes mais inusitados na coleção. Ele foi um 

químico que escreveu o texto L'or et la transmutation des métaux, em 1889, e ainda 

se dedicou à arte dos portraits fotográficos. Alphonse Liebert é um outro nome 

                                                 
2 Provavelmente a grafia foi escrita incorretamente. 
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bastante interessante na Francisco Rodrigues: o cartão de visita que encontramos 

com sua autoria pode ser considerado revelador de uma temática importante para 

a história da fotografia no século XIX, com uma descrição de sistemas de 

iluminação artificial. O texto no verso do cartão-suporte da imagem atesta o 

seguinte: Photographie faite la nuit par um nouveau systême de lumière artificielle 

breveté J. G. D. G. Invention Van der Weyder. Seule Maison em France, nº 6, rue de 

Londres, Paris et Londres. On peut poser tous les jours de 9r du matin a minuit. August 

Belloc também deixou sua intervenção na coleção. Fotógrafo de nu feminino, 

manteve o endereço de seu estúdio na rua Lancry, nº16, em Paris. O artista plástico 

francês Henri Alphonse Laurent-Derousseaux teve seu momento na Francisco 

Rodrigues, os retratos saíram de seu estúdio no Boulevard des Italians, rue des 

Grammont, nº 30. A dupla de fotógrafos franceses Jean Charlet Nuerdein e Louis 

Jacotin Charles também produziu imagens para pernambucanos em seu estúdio no 

Boulevard Strasbourg. Além desses retratistas franceses encontramos cartões de 

visita de fotógrafos alemães como a dupla Benque e Kindermann e ainda Heinr 

Sparr, H. Wiffrock, Hans Torgou, Carl Hockh, H. Schröder, W. Paulsen, entre outros. 

 

As tecnologias fotossensíveis que compõem a Francisco Rodrigues 

Passemos agora à questão das técnicas, quando poderemos explicitar 

como a adoção de determinadas tecnologias fotossensíveis divide a coleção de 

forma assimétrica. Na Francisco Rodrigues teremos uma minoria de daguerreótipos. 

Apenas dez unidades. Os dags, como foram apelidados pelos seus praticantes 

norte-americanos, eram chapas únicas irreprodutíveis, conhecidas na linguagem 

especializada por positivos diretos3. Eram apresentados como verdadeiras jóias em 

caixinhas de baquelita, marfim, madeira com couro, casco de tartaruga, entre 

                                                 
3Chamamos de positivo direto imagens que não possuem o negativo separado do positivo. O 
daguerreótipo por um fenômeno de reflexão da luz apresenta, dependendo da inclinação da peça 
fotográfica, o negativo: The daguerreotype`s distinguishing features are its highly polished silver support and 
its quality of appearing either as a negative or a positive depending on the angle of view and the direction 
from which light falls on it. (REILLY, 1986, p. 50) 
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outras materialidades. Seu processo tecnológico não era dos mais simples e o preço 

de uma peça estava longe de poder ser considerado popular4. 

Encontraremos na coleção trinta e três ambrótipos que, assim como os 

dags, também formavam uma peça única irreprodutível - se bem que com 

diferenças contundentes na materialidade da tecnologia, como veremos no 

capítulo dedicado às tecnologias intitulado “Prática tecnológica e constituição 

discursiva: ciência, saber e positividades”. Há dez exemplares de ferrótipos5, uma 

tecnologia bastante simplificada realizada com colódio úmido e um sal de prata 

estendido sobre uma folha de metal bem fina, esmaltada e fosca. Apenas dois 

negativos realizados em papel desenvolvidos por William Henry Fox Talbot, 

chamados de talbótipo, poderão ser apreciados na coleção6. E por último, mas 

com importância significativa, encontramos uma quantidade surpreendente de 

carte de visite, carte cabinet e carte salon7, cada qual com sua metragem 

específica, muito embora o suporte em cartão encorpado fosse comum a todos os 

três formatos. Esses três tipos de cartões compõem todo o restante da coleção. O 

cartão de visita teve como missão popularizar a fotografia no mundo ocidental. 

Ainda encontramos setenta e nove álbuns para guardar esse formato. Ao todo, a 

                                                 
4In 1839, the daguerreotype would suddenly offer an incredibly precise and effective image of the world as 
it had never before been seen. When portraiture became technically feasible, the spread of 
daguerreotypes, each a unique and expensive object, was subject to market forces and at first was 
restricted to towns and the well-off middle classes. (FRIZOT,1998, p. 33) 
 
5  Sobre o ferrótipo e o ambrótipo, também conhecido por melainotipo em algumas regiões da Europa, 
John Towler precisa valores: This type is by far the easiest and the quickest to take, and in general the most 
satisfactory when taken. Melainotype plates of all the variable photographic sizes, and of variable qualities, 
can be obtained from the photographic warehouses. The Excelsior plate and the Eureka plate in my opinion 
are the best; the Ferrotype is very good, and much cheaper. (TOWLER, 1974, Capítulo XXI).  
 
6 Se o negativo de papel desenvolvido pelo inglês William Henry Fox Talbot em 1841, não surge de forma 
determinante na coleção, o positivo em papel salgado, também desenvolvido pelo mesmo fotógrafo, 
tomou conta das cópias positivas da Francisco Rodrigues, ao lado da cópia em albumina. 
 
7 Michel Frizot descreve um pouco a importância dos cartões de visita: In fact, a new photographic format 
was on offer, the carte de visite. Disdéri had came up with a brand new type of portrait. It was the same size 
as a calling card and showed the subject standing up, leaning against a truncated column or sitting on a 
balustrade, hat in hand or reading a newspaper. In 1853, he filed a patent to protect his rights to any 
innovations derived from the “multiple slide frame”, a device which allowed him to make a number of  
different negatives on the same glass plate. He filed another patent claim on November 27, 1854 over the 
photographic calling card or carte de visite.Thanks to technical innovations, the price per portrait fell 
dramatically. (FRIZOT, 1998, p.110). 
 

 23



coleção alcança uma média que chega a um pouco mais de 16 mil imagens 

fotossensíveis. 

Foucault (1972, p.148 - p.151) propõe que os discursos sejam analisados nos 

limites que os instauram - enquanto presença histórica - na relação com a exclusão 

de todos os outros discursos que não alcançaram a superfície do dizer. Com isso o 

autor precisa que, para uma série de enunciados, perceberemos as lacunas, os 

vazios e os limites do que foi efetivamente dito. Não deixa de ser interessante notar 

que os químicos utilizados para revelar os negativos em colódio úmido não foram 

utilizados para otimizar a revelação das cópias positivas. Os papéis emulsionados 

para a positivação dos negativos iam ao sol juntamente com o negativo escolhido, 

estando ambos entre um sanduíche de vidro. O sol queimava o elemento 

fotoquímico trazendo à tona a imagem positivada que, em seguida, seria lavada e 

fixada em uma solução de hipossulfito de sódio. Estas cópias foram chamadas 

pelos franceses de print au solei, e pelos países de língua inglesa de sun printings. 

Não podemos deixar de explicitar que algumas tecnologias existentes no século XIX 

não aparecem na coleção. Uma das lacunas mais interessantes na Francisco 

Rodrigues é o silenciamento das cópias positivas em azul da Prússia. 

Confeccionadas à base de sais de ferro, resultando em uma imagem azulada - 

uma experiência atualmente bastante estranha aos nossos olhos contemporâneos - 

as blueprints parecem não ter feito muito sucesso como tecnologia para portrait em 

Recife. O que não quer dizer que não fosse praticada em outras temáticas, como a 

paisagem, por exemplo. Decerto que encontraremos as cópias a ferro em outras 

coleções da Fundação Joaquim Nabuco, mas na Francisco Rodrigues isto não foi 

possível. E mesmo que exista uma ou outra imagem azulada por entre as 

incontáveis cartes des visites, serão pouquíssimas, criando um contraste com as 

cópias positivas em albumina e papel salgado, grande maioria na coleção. Não 

podemos deixar de especificar que os sais de ferro em uma escala de atribuição 

de valores imaginários estão abaixo dos sais de prata e platina. Estes dois últimos 

elementos foram considerados discursivamente, sobretudo o último, como os sais 

que, por excelência, poderiam render cópias bastante estáveis às intempéries do 

cotidiano. Uma outra tecnologia que não podemos encontrar, pelo menos não 

com facilidade, é a cópia positiva em goma arábica. Considerada por manuais de 
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fotografia do século XIX uma cópia de baixíssima definição e um tanto o quanto 

desvalorizada pelo discurso da definição na imagem, a goma fez bastante sucesso 

entre os pictorialistas, concedendo aos trabalhos desses fotógrafos um ar de 

desfoque e contornos imprecisos, aproximando-se de processos como a pintura. Em 

contrapartida, e no outro extremo do discurso das técnicas fotográficas, vamos 

encontrar poucos cartões de visita em charbon, anunciando em seus versos a 

enigmática frase “inalterável ao carbono”8. Cópias de impressionante 

permanência diante das intempéries da natureza, mas nunca inalteráveis. Dessa 

forma, vemos duas “brechas” discursivas na coleção: aquela que esquece os 

processos que operam com metais considerados não-nobres, como o ferro, típico 

do cianótipo; e uma outra que diz respeito a cópias consideradas “inalteráveis”, 

realizadas com carvão, gelatina e bicromato de potássio. 

 

Cenário e direção de arte na Francisco Rodrigues 

O terceiro e último ponto que propomos a abordar sobre a Francisco 

Rodrigues foi o dos grupos de temáticas que constroem a coleção. Como se 

adicionam as temáticas da casa grande e da senzala na Francisco Rodrigues? 

Concordaremos com Pêcheux e Foucault quando alertam, cada um a sua 

maneira, sobre o mito “da criação infinita” (Pêcheux, 1993, p.104) desvinculado das 

condições materiais dos processos discursivos. Ambos os autores estiveram atentos 

às afirmativas que não cessaram de valorizar os discursos em sua “variedade sem 

limites” (Pêcheux, 1993, p.104). Foucault (1972, p.148 - p.151), o historiador das 

epistemes, em sua reflexão sobre uma certa economia dos discursos, instituiu alguns 

parâmetros para a averiguação das singularidades inerentes à produção de 

enunciados em um dado período histórico. As combinatórias dos elementos 

lingüísticos formais são ilimitadas; a língua, concebida em sua grandeza prático-

discursiva, não enuncia tudo o que poderia ser enunciado. Com isso queremos 

especificar que os enunciados funcionam - através de sua forma repartida e 

necessariamente lacunar - como instâncias discursivas de “valor”; em alguns 

momentos um bem de circulação restrita, em tantos outros alcançando ampla 
                                                 
8 Patrícia Filippi e Solange Ferraz colocam as carbon prints na categoria das cópias “permanentes” feitas 
com gelatina pigmentada. (FILIPPI, FERRAZ et all. p. 25). 
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divulgação em um dado período histórico, seja através de instituições legitimadoras 

dos discursos em questão ou por meio de enunciados orais que sustentam e 

ampliam uma memória discursiva. Entre a unidade e a dispersão histórica 

formaram-se os cenários da Francisco Rodrigues. Vejamos agora o que 

encontramos na mise-en-scène das fotografias.  

 Portraits de mulheres no estúdio. A figura feminina da senhora de engenho 

foi bastante retratada pelas objetivas dos fotógrafos oitocentistas. Em algumas 

dessas imagens encontraremos uma espécie de “fundo infinito”, pintado com 

temáticas que remetem à flora brasileira, esta por sua vez percebida como 

contendo espécies de rara beleza e esplendor. Temos fotografias com desenhos 

bastante árcades, uma natureza imaginada para obedecer a certos padrões de 

ordenação e limpeza. Muitas bromélias, coqueiros, palmeiras. Tudo acompanhado 

de objetos que compõem o cenário de forma inusitada, como, por exemplo, os 

banquinhos de madeira “ao natural”, construídos de forma bastante artesanal, e os 

tocos de árvores utilizados para ampliar uma atmosfera árcade em pleno período 

do Brasil romântico. Contrastando com o ambiente bucólico, essas jovens senhoras 

de engenhos encontravam-se, em muitos momentos, com ricos brocados nos 

vestidos, muitas rendas, anquinhas e tafetás em camadas e camadas de saias, 

compondo vestidos luxuosos somados ao uso de cestinhas camponesas (FR. 769), 

(FR. 751), (FR. 793), (FR. 796). Nessas imagens encontramos também um retorno - 

típico do pensamento árcade - a imagens greco-romanas como colunas, e 

personagens da mitologia clássica como a figura do cupido9. Se considerarmos 

que o ideal de beleza árcade é a comunhão do homem com a natureza, essas 

imagens são interessantes vestígios do neoclassicismo no Recife do século XIX. De 

qualquer forma, essa expressão está longe de mostrar-se “coerente” nas 

fotografias. Podemos perceber também um toque do pensamento romântico 

                                                 
9 No Dicionário de termos literários de Massaud Moisés teremos uma conceituação do neoclassicismo: “Os 
árcades reagiam contra os excessos barrocos por considera-los exemplo de ‘mau gosto’:era preciso 
degolar a ‘hidra do mau gosto’ e instalar ou reinstalar o ‘ bom gosto’. O barroco representava, no seu 
entender, o desrespeito ao ideal clássico que norteara a literatura praticada pelo Renascimento. Impunha-
se, pois, restituir o equilíbrio clássico, remontando às suas fontes originais, na Antiguidade greco-latina. De 
início, pode-se entrever uma fase de repúdio ao Barroco, que viria mais tarde a ser uma das constantes do 
Arcadismo, a que se aglutinaram novos componentes culturais que, assegurando a instauração da 
estética arcádica, preludiavam tendências avançadas, como o Iluminismo e, mais tarde, o Romantismo.” 
(MOISÉS, 2004, p. 36).        
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imbricado com os aspectos árcades acima comentados. No meio da “natureza” 

uma mesinha com livros ou mesmo personagens com livros nas mãos. Se bem que o 

surgimento desse objeto de cena torna-se acentuado em um outro agrupamento 

do portrait das mulheres, como veremos logo a seguir. 

Delineamos, ainda com relação ao retrato das mulheres, um outro recorte 

que retorna várias vezes nas fotografias. Nesse momento o fundo de natureza 

artificial pintado em telas ou paredes será substituído por um décor por vezes 

barroco, em outros momentos, um leve toque de art nouveau10. Nessas imagens 

teremos senhoras de engenhos ou senhoras de sobrados com suntuosos vestidos, 

acompanhadas de móveis de madeira escura fabricados artesanalmente no 

Recife pelos mestres da marcenaria, como a família Kneip-spieler e Júlio Bérenger11, 

tapetes importados, e muitas cortinas luxuosas (FR. 822), (FR. 829), (FR. 833), (FR. 887), 

(FR. 1.011), (FR.1.012), (FR.12.879). Essas composições, feitas com cadeiras, mesinhas, 

abajures de anjos, vasos com flores e muitos livros, podem sugerir alguns princípios 

burgueses, tais como a propriedade privada e a educação através da leitura. A 

sala de estar - representada nos estúdios - pequena e aconchegante, lugar de 

encontro dos familiares nos sobrados burgueses, leva-nos a perceber um 

afastamento do universo visual das casas grandes dos engenhos com festas 

públicas nas praças, aproximando essas fotografias do cotidiano dos sobrados 

burgueses à beira do cais do porto, no bairro de São José. Sombrinhas trabalhadas 

com rendas, leques, cabelos impecavelmente penteados e muitas jóias desenham 

a mulher “romântica” no Nordeste do Brasil. 

O retrato masculino foi realizado, sobretudo, com a montagem sóbria do 

estúdio. Cores de fundo neutras, como branco, marrom, ou preto. O décor retoma 

constantemente o desenho da sala de estar ou uma ambiência de escritório, com 
                                                 
10 No Dicionário de termos literários de Massaud Moisés (2004) teremos uma ampla discussão sobre a 
definição de art nouveau. A princípio veremos que três obras influenciam bastante alguns homens que 
pretendiam empreender a arte nova, ou ainda a arte da belle époque: Grammar of ornament (1856) de 
Owen Jones, General principles of ornament (1862) Cristopher Dresser, A planta e suas aplicações 
ornamentais (1896) de Eugène Grasset. “O seu intuito consistia em captar “a quintessência da natureza e 
extrair dela o patrimônio de estruturas fundamentais e sintéticas subjacentes às diversas formas de vida 
animal e vegetal. (...) Resultam daí as formas orgânicas, biomórficas e fitomórficas, que, nas obras de art 
nouveau impressionam à primeira vista (...)”.     
 
11 Remígio Kneip nas páginas do Diário. Biblioteca virtual José Antônio Gonsalves de Mello. 
http://www.fgf.org.br/bvjagm; Bérenger e o mobiliário pernambucano. Biblioteca virtual José Antônio 
Gonsalves de Mello. http://www.fgf.org.br/bvjagm.  
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escrivaninha, livros, abajures com expressões da mitologia clássica. Pilastes greco-

romanas servem de apoio para senhores de cartola, bengalas e ternos escuros (FR. 

445), (FR. 821), mesas em estilo art nouveau, com aplicação de folhas de parreiras 

ou animais selvagens, plena de livros e tecidos ricos como o tafetá, são a tônica nos 

retratos dos homens (FR. 502), (FR. 528). É impressionante a quantidade de imagens 

onde encontramos jovens rapazes ou senhores com livros abertos em frente à face 

(FR. 524), (FR. 704), (FR. 805), (FR. 866). Aliadas a essas fotografias, que dão pistas do 

desejo da iluminação através do letramento, encontramos muitas imagens de 

jovens vestidos com becas de formandos (FR. 537), provavelmente em direito ou 

medicina, os dois primeiros cursos a serem ministrados no Brasil com a chegada da 

família real ao país, em 1808. Um jovem negro também fez parte desse jogo de 

imagens de homens vestido de beca (FR.1.311). O século XIX apresenta um país 

absolutamente miscigenado, já podíamos encontrar homens negros com estudos 

na Europa ensinando no Brasil ou trabalhando na burocracia do Estado, como 

atesta Gilberto Freyre: “Os pretos e pardos no Brasil não foram apenas 

companheiros dos meninos brancos nas aulas das casas-grandes e até nos 

colégios; houve também meninos brancos que aprenderam a ler com professores 

negros. A ler e a escrever e também a contar pelo sistema da tabuada 

cantada.”(FREYRE, 1970, p. 451). 

Também encontraremos homens com seus filhos crianças no colo, em 

imagens bastante afetuosas (FR.13.444), (FR.13.494), (FR. 704). Estas fotografias 

mostram um período em que a criança, quase um anjinho de pureza, era criada 

entre muitos afetos que deviam cercá-la de cuidados até mais ou menos cinco 

anos de idade. Em seguida, menino-diabo que criava muitas situações 

constrangedoras dentro de casa e embolava na cama com suas bábas pegando 

sífilis para, finalmente, provar sua masculinidade (FREYRE, 1970, p. 447). À medida 

que vai crescendo, o menino logo é transformado em homem. Veremos uma 

diminuição da infância e uma aceleração da chegada à vida adulta.  

 
Foi quase um Brasil sem meninos, o dos nossos avós e bisavós. Aos sete anos já muito 

menino dizia de cor os nomes das capitais da Europa; os ‘ três inimigos da alma; 

somava, diminuía, multiplicava, dividia; declinava em latim; recitava em francês. 
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Tirando o retrato de primeira comunhão, de sobrecasaca preta e botinas pretas ou 

borzeguins – todo esse luto a contrastar com o amarelo desmaiado do rosto anêmico 

– estava a criança rapaz. (FREYRE, 1970, p. 448).   
 

O filho homem seguia o trabalho do pai, trazia para dentro dos sobrados o 

estudo aprendido na Europa, ficaria responsável pelos imóveis da família. Tanto no 

patriarcalismo rural quanto nas famílias burguesas, pai e filho aproximaram-se 

compartilhando, mesmo que não sem conflitos, os papéis sociais. Entre os pais e os 

filhos homens um caminho de aproximação. Gilberto Freyre pontua, de forma 

contundente, o rápido esfacelamento da infância, sobretudo do sexo masculino.  

 
É verdade que a meninice, nas sociedades patriarcais, é curta. Quebram-se logo as 

asas do anjo. E deste modo se atenua o antagonismo entre o menino e o homem, 

entre o pai e o filho. (...) Tamanho é o prestígio do homem feito, nas sociedades 

patriarcais, que o menino, com vergonha da meninice, deixa-se amadurecer, 

morbidamente, antes do tempo. Sente gosto na precocidade que o liberta da 

grande vergonha de ser menino. Da inferioridade de ser párvulo.(FREYRE, 2003, 

p.177).    

 

O cartão de visita de número (FR.13. 445) apresenta uma imagem pouco 

presente na coleção: o pai com uma filha no colo. Um pai burguês de terno escuro 

e bem jovem, uma menininha com bochechas retocadas com aquarela cor de 

rosa formam uma cena bastante afetuosa e incomum em tempos “semi-

patriarcais”. A filha não poderia herdar do pai o talento para política, nem para os 

negócios, e estudar era privilégio de filhos homens. Para a jovem restaram às fitas, 

os bicos, os tafetás trazidos pelos filhos que seguiam seus estudos na Europa, como 

novidade da Inglaterra ou da França. A condição feminina foi bem descrita por 

Freyre: 

 
Muito boa, muito generosa, muito devota, mas só se sentindo feliz entre os parentes, 

os íntimos, as mucamas, os moleques, os santos de seu oratório; conservando um 

apego doentio à casa e à família; desinteressando-se dos negócios e dos amigos 

políticos do marido, mesmo quando convidada a participar de suas conversas. 
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Quando muito chegando às margens sentimentais do patriotismo e da literatura. 

Alheia ao mundo que não fosse o dominado pela casa – a família, a capela, os 

escravos, os moradores pobres de engenho, os negros dos mucambos mais próximos. 

Ignorando que houvesse Pátria, Império, literatura e até rua, cidade, praça.(FREYRE, 

2003, p. 229).   

  

A figura do soldado (FR.11.540), (FR.932), (FR.889), (FR.853), (FR.967) também 

encontra-se presente na coleção. Devemos levar em consideração que, na 

segunda metade do século em questão, teremos a guerra do Paraguai contra a 

Tríplice Aliança, englobando Brasil, Argentina e Uruguai (1864 -1870). Os retratos dos 

oficiais e soldados que partiam ou chegavam do conflito tornaram-se uma 

coqueluche em nosso país. As cartes des visites de jovens soldados movimentaram 

um mercado para os fotógrafos. “Em praticamente todas as cidades havia muita 

procura de retratos dos soldados que partiam para a guerra ou que já se 

encontravam em campanha.”12 Desta forma, o imaginário da guerra suplantou o 

foco das imagens dos “heróis de guerra”, abrangendo imagens de meninas 

fardadas com armas em punhos nos cartões de números (FR. 928), (FR. 929).   

O portrait de família também pode ser considerado outro grupo bastante 

presente na coleção. As fotografias que compõem esse grande recorte se bifurcam 

em dois tipos de configuração: famílias reduzidas e numerosas. Por um lado, 

teremos uma imagem de família reduzida a poucos membros. Albuminas com 

casais sentados em cadeiras, ou mesmo de mãos dadas com dois filhos, no 

máximo. Com isso não queremos dizer que não exista na coleção imagens de 

famílias mais numerosas em tomadas externas, mas a quantidade de pessoas em 

cena nos estúdios fotográficos costuma ser bastante reduzida. Como as cartes des 

visites formam a grande maioria das imagens da Francisco Rodrigues, essa coleção 

aborda prioritariamente o resultado do trabalho de retratistas que fotografaram em 

seus estúdios, sobretudo, o isolamento, a reserva e a privacidade burguesa. Por 

outro lado, registramos, mesmo que em menor quantidade, algumas imagens que 

conglomeram um número maior de pessoas, cinco ou seis dentro do estúdio. 

Podemos notar, especificamente em uma dessas imagens (FR. 1.658), que as vestes 
                                                 
12 Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, nº 38, p. 283-310. 1999.  
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de toda a família primava por uma simplicidade nos tecidos e sobriedade na cores, 

destoando das imagens das famílias burguesas. Supomos tratar-se de famílias que 

moravam, de fato, nos espaços dos engenhos. A mulher que ocupa o lugar 

imaginário da mãe está com um penteado muito discreto, nenhum decote, quase 

nenhuma jóia, e uma posição do corpo que sugere uma forma de sentar na 

cadeira pouco elegante para uma mulher citadina preocupada com a etiqueta 

francesa. Com um vestido muito longo e bastante simples, ela deixa as pernas entre 

abertas com uma mão displicentemente colocada por entre as mesmas segurando 

um chapéu. As crianças estão todas de preto, assim como a figura do pai. 

Encontraremos, pois, o que Freyre chamou “feudalização” (2003, p.218) explicitada 

na fotografia da grande “família de preto”, fazendo um contraponto com a 

novidade da família burguesa preocupada com a formação intelectual de seus 

filhos homens e com a aparência do sóbrio requinte das grandes cidades 

européias, sobretudo, os ares ingleses e parisienses.  

 
Com a generalização das modas européias mais requintadamente burguesas e a 

urbanização dos estilos de vida, outrora rusticamente patriarcais, as deficiências ou os 

excessos de formas de corpo que não correspondessem às modas de Paris e de 

Londres foram sendo corrigidos por meio de ungüentos, cosméticos, dentes e cabelos 

postiços, ancas, tinturas para barbas e cabelos, espartilhos. Espartilhos de que, desde a 

primeira metade do século XIX, aparecem numerosos anúncios nos jornais 

brasileiros.(FREYRE, 2003, p. 220).  

 

Um outro grupo de imagens que podemos mencionar é o das crianças. 

Meninos e meninas assumem boa parte das imagens na coleção. O mundo infantil 

é desenhado através de luz em bases fotossensíveis por uma lógica bastante 

interessante e já estudada em dois clássicos da literatura sobre a criança no 

ocidente: Gilberto Freyre e Philippe Ariès, respectivamente, chegaram à idéia de 

que a infância, no Brasil colônia e na Idade Média, não havia sido inventada, pelo 

menos não da forma que a concebemos hoje.  

Nas fotografias da coleção Francisco Rodrigues, notamos que o recém-

nascido ou o pequeno anjo são cobertos de mimos: jóias (FR. 302), (FR. 303), (FR. 
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314), calças bunda-rica para as meninas (FR. 915), menina com baldinho de areia 

de praia nas mãos (FR. 13.540), brinquedos como palhaçinhos (FR. 544), triciclos de 

cavalinho (FR. 540), maracá (FR. 11.989), ou ainda vasos carregados de frutas 

tipicamente de climas frios, como uvas e maçãs. Passados alguns poucos anos, a 

criança passa a ser vestida freqüentemente com roupas e indumentárias de 

adultos. Nesse momento teremos o pequeno lorde de bengala, cartola e livros 

(FR.151), (FR. 725), (FR. 727), (FR. 12.862), (FR. 11.125) e a pequena dama vestida 

com muita fita e vestidos compridos, livro nas mãos ou sobre a mesa, quase sempre 

rodeada de móveis bem maiores que sua estatura (FR. 555), (FR. 940), (FR. 13.474). 

Entre tais imagens algumas chamam atenção pela arregimentação inusitada dos 

objetos de cena: o cartão de visita de número (FR.12.867) conserva a imagem de 

uma menina com um vestido à moda européia segurando uma bolsinha de 

samburá, nos de números (FR. 917) e (FR. 909) uma outra garotinha lê um livro no 

meio da floresta amazônica, e na numeração (FR. 915) um bêbe todo enfeitado 

com toquinha de renda foi colocado sobre um livro enorme apoiado em cima de 

uma mesa, e por último no cartão (FR. 334) uma garotinha em paisagem árcade 

segura uma bengala, bem maior que seu tamanho de criança.  

Encontramos também fotografias de crianças com fantasias de carnaval. 

Neste caso, a imaginação recria novas possibilidades visuais, quebrando a rigidez 

das vestimentas dos adultos formatadas para os pequenos. Há a imagem de um 

menino fantasiado de palhaço (FR. 311), uma menininha fantasiada de baiana (FR. 

1.094), outra de colombina (FR. 1.095) e uma ciganinha (FR. 1.093).  

As categorias mencionadas até esse momento possuem um volume 

considerável de imagens na Francisco Rodrigues. A partir de agora, comentaremos 

alguns agrupamentos de imagens que, no meio das mais de dezesseis mil 

existentes, surgem em uma numeração quase ínfima.  

Os afro-descendentes formam um agrupamento de cento e dezesseis 

imagens catalogadas. Entre essas fotografias chamou-nos atenção 17 cartes des 

visites (FR. 551), (FR. 2.139), (FR. 552), (FR. 1.795), (FR. 4.364), (FR. 1.799), (FR. 4.089), (FR. 

8.279), (FR. 550), (FR. 15.296), (FR. 6.816), (FR. 15.321), (FR. 16.607) e cartes cabinet 

(FR. 13.980), (FR. 12.188) de amas de leite com crianças ou mesmo com jovens. 

Nessas fotografias teremos representações que mesclam, de forma complexa, 
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afetividade e submissão em imagens de negras vestidas de européias pelos seus 

“donos”. A cena da ama de leite é clássica dentro da coleção. Quase todas as 

negras babás estão paramentadas com jóias e vestidos suntuosos. Nos estúdios 

teremos a repetição do cenário que podemos ver nas fotografias das mulheres 

brancas: cortinas, tapetes e, em geral, uma cadeira para que a ama sentasse com 

a sinhazinha ou o ioiô, no colo. Podemos encontrar também mesinhas com 

almofadas para colocar as crianças, que poderiam estar vestidas com muitos 

babados e bicos ou mesmo nuas, a exemplo dos anjinhos putti tão ao gosto dos 

móveis em estilo neoclássico.  

O cartão de visita de número (FR. 12.724), conforme veremos adiante, entre 

todos os outros de mesma temática, nos chamou bastante atenção pela 

capacidade de inversão de posições discursivas já bastante estabilizadas. Uma 

mulher branca toma no colo uma criança negra, sai do estúdio e opta por ser 

fotografada no jardim de uma casa. Abandona o espaço do estúdio e enfrenta o 

conservadorismo de uma sociedade escravocrata na segunda metade do século 

XIX. Outras imagens raras dentro da coleção trazem-nos detalhes que não 

esperávamos encontrar. São as mulheres brancas posando com seus próprios filhos. 

A atenção dada aos pequenos vinha, sobretudo, das amas de leite - mulheres 

negras que conviviam dentro da casa-grande ou nos sobrados – que cuidavam dos 

pequenos, enquanto a sinhá administrava o lar, dando ordens para os serviços 

considerados domésticos. Estas mulheres posaram com seus filhos (FR. 952), (FR. 

919), (FR. 1.021) e, em certa medida, abriram mão de expor as amas nas imagens 

fotográficas.      

Uma coleção pode surpreender-nos em seus menores detalhes. Ao 

abrirmos uma das inúmeras gavetas de acondicionamento dos artefatos 

fotossensíveis, encontramos uma série de imagens dos próprios fotógrafos posando 

para a câmera em seus estúdios: a utilização da fotografia para contar um pouco 

a história dos próprios fotógrafos. Uma metalinguagem que enuncia na 

composição das fotografias o apuro técnico e estético desses homens 

entusiasmados com a nova tecnologia.  

Um outro aspecto interessante da coleção são as personalidades do Brasil 

no período do II império. Temos cartões de visita com o abolicionista Joaquim 
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Nabuco nos números (FR. 723), (FR. 733). A figura do Conde da Boa Vista13 (FR. 963), 

(FR. 964) também está presente. Uma outra personalidade que figura nas imagens 

da coleção é a da princesa Isabel Cristina de Bragança14, com um de seus netinhos 

(FR. 8.556). 

Podemos dizer também que tais imagens, apesar da quantidade de emulsões 

fotossensíveis e da própria qualidade das lentes das excelentes câmeras em 

madeira possibilitarem a captação de um maior número de imagens mais 

“descontraídas”, com um pouco de movimento e enquadramentos menos 

padronizados, a rigidez das poses, a seriedade no semblante, mesmo das crianças, 

apontam para um forte diálogo da fotografia com os retratos realizados a partir da 

câmera renascentista, nos séculos XV e XVI.15 De qualquer forma, e para desdizer o 

que acabamos de afirmar, a coleção Francisco Rodrigues apresenta algumas 

poucas imagens onde o enquadramento e o movimento da cena foge aos rígidos 

padrões dos retratos pintados de forma realista pelas técnicas com espelhos e 

prismas na Renascença, ao gosto das câmeras lúcidas bastante utilizadas para 

pintura naturalista dos retratos. Um exemplo impressionante de cartes des visites 

com cena em movimento foi a realizada por Rodolphe Lindermann (FR.1.622), um 

dos representantes da casa Photographia Cosmopolite, do fotógrafo Gaensly, na 

Bahia. Uma fotografia onde um garotinho tira uma menina para dançar. A dupla 

encontra-se em pleno movimento. Uma outra imagem que nos surpreendeu foi a 

de número (FR 13.540) onde uma garotinha brinca descontraidamente com um 

baldinho de praia com pazinha nas mãos.   

A instituição estúdio fotográfico, no recorte da Francisco Rodrigues, não 

valorizou, pelo menos na maioria de suas fotografias, imagens de negros com as 

vestimentas afro-brasileiras, como as vestes improvisadas nas senzalas ou mesmo 
                                                 
13Em seu livro O conde da Boa Vista e o Recife, Flávio Guerra precisa alguns feitos dessa importante 
personagem do Recife no século XIX. Nascido no início do período oitocentista, Francisco do Rego Barros 
dedicou-se a partir de 1837 da direção da província de Pernambuco. Nesse período fez várias ações que 
podemos ainda hoje, em pleno século XXI, contemplar. Em 1839 o teatro Santa Isabel começou a ser 
gestado. Foi elaborado pelo engenheiro francês Louis Léger Vauthier, o prédio da Penitenciária Nova, 
conhecido, em nossos tempos, por Casa da Cultura, e uma série de aterros para a ampliação da cidade, 
sendo o mais conhecido o da A.V. Conde da Boa Vista que teve início com o aterramento da rua da 
Aurora ainda no início do período oitocentista. 
 
14 Responsável pela assinatura da lei Áurea no final do século XIX. 
 
15 HOCKNEY, David. O conhecimento secreto. 2001, São Paulo, Cosac & Naify, p. 80. 
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utensílios advindos da África. Também forma lacuna na coleção a presença de 

traços da cultura indígena. Muito embora, como havíamos acima citado, temos 

uma carte de visite de uma garota com um maracá nas mãos (FR. 11.989) e uma 

outra com uma menina vestida à moda francesa com samburá como bolsinha (FR. 

12.867).  

Por outro lado, uma circulação de imagens bastante interessantes que 

encontramos na Francisco Rodrigues são as fotografias de mulheres com vestes e 

véus que, não raro, lembram as roupas de alguns países onde a religião 

mulçumana se impôs (FR. 708), (FR. 911).“Outro traço de influência moura que se 

pode identificar no Brasil: o ideal de mulher gorda e bonita (...) o hábito das 

mulheres irem à missa de mantilha, o rosto quase tapado, como o das mulheres 

árabes.” (FREYRE, 1966, p. 242)  

Com base no que Foucault fala sobre unidade e dispersão no discurso, esta 

descrição inicial nos dá o panorama das categorias temáticas das imagens 

presentes na Francisco Rodrigues. 
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3. Do Outro Lado da Imagem: teoria e tecnologia do fotossensível 
Cada olhar sobre o mundo é um limite 

 
Nesta parte do trabalho, apresentamos conceitos clássicos no âmbito da AD 

que nos servem de base para as reflexões que empreendemos nos capítulos 4 e 516. 

São eles os conceitos de ideologia, esquecimento, formação imaginária e 

paráfrase discursiva. Outras noções teóricas também importantes são expostas ao 

longo da dissertação. Iniciemos com a questão da ideologia. 

O conceito de ideologia tomou diversas formas no âmbito das ciências 

sociais. Optamos por trabalhar com a releitura dos textos de Karl Marx realizada por 

Althusser sem, no entanto, deixar de adequá-la às inevitáveis mudanças de 

conjuntura sócio-histórica17. 

Se, para Marx (2004), a ideologia se configurou num delineamento negativo 

em relação à História, dado que não possuía processo histórico próprio, sendo 

apenas uma construção alienada do real, para Althusser (1980) foi necessário 

pensá-la como realidade omni-histórica, isto é, trans-histórica, estrutura constitutiva 

de toda história, pressupondo a luta de classes como espaço para interpelação 

dos indivíduos em sujeitos ideológicos. 

Althusser ficou conhecido como um dos maiores representantes do que se 

convencionou chamar de anti-humanismo teórico. A nosso ver essa definição do 

campo dos estudos sobre ideologia é, em certa medida, pouco precisa e parece 

não dar a devida dimensão às propostas teóricas do filósofo.  

Provavelmente, a noção de sobredeterminação, advinda da psicanálise 

lacaniana, aliada a uma compreensão de ideologia concebida em uma dimensão 

trans-histórica, tenha favorecido as fortes críticas que Althusser sofreu. Walter 

Evangelista em sua Introdução à Freud e Lacan, Marx e Freud (ALTHUSSER, 2000, p. 
                                                 
16 No capítulo 4, desenvolvemos um aspecto que nos é particularmente relevante: apontar como em si 
mesma a técnica fotográfica em um movimento de mão dupla recupera e instaura discursos. Já no 
capítulo 5, desenvolvemos propriamente as análises das imagens fotográficas que fazem parte de nosso 
corpus restrito.  
 
17 Não podemos deixar de concordar com Stuart Hall, em Da Diáspora, (2003, p.163) no que concerne aos 
seus questionamentos sobre a falta de revisão crítica que a obra de Althusser vem sofrendo. Para este 
crítico cultural, seria necessário efetivá-la para que finalmente as noções teóricas do filósofo sejam 
redimensionadas em suas potencialidades e questionadas em suas dificuldades, abrindo espaço para uma 
nova leitura de seus textos. 
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15 -19) deixa entrever que a problemática instaurada pela noção de 

sobredeterminação colaborou para que alguns membros do Partido Comunista 

Francês (PCF), identificados com a tese de um marxismo humanista proposta por 

Roger Garaudy, então militante do PCF, insinuassem ironicamente que o marxismo 

de Althusser não passaria de um “misticismo teórico”, um “teoricismo” desvinculado 

da “prática concreta”.  

Ainda como mostra Evangelista, a polêmica esteve ligada a duas idéias 

antípodas de contradição enquanto estrutura fundamental da dialética. Em Hegel, 

uma contradição simplificada, uma “unidade originária simples” (2000, p.14). Por 

outro lado, Althusser18 apresenta uma noção de contradição “sobredeterminada 

em seu princípio”.  

 
[...] a contradição é inseparável da estrutura do corpo social total no qual ela se 

exerce, inseparável de suas condições formais de existência, e das instâncias 

mesmas que governa, que ela própria é, portanto, no seu coração, afetada por elas, 

determinante, mas também determinada em um único e mesmo movimento, e 

determinada pelos diversos níveis e pelas diversas instâncias da formação social que 

ela anima: poderíamos dizer sobredeterminada em seu princípio. (ALTHUSSER, 1979, p. 

87). 

 

A contradição passa a ser concebida como plural e inseparável das várias 

instâncias do corpo social e, ao mesmo tempo, complexa, pois sobredeterminada 

ideologicamente, em oposição à determinação de certa consciência humana. 

Pensar os processos ideológicos, no âmbito da superestrutura - em oposição aos 

econômicos - como sobredeterminantes das formações sociais e relativizar a noção 

de sujeito que se percebe consciente das contradições históricas, foi uma tônica 

nos escritos de Althusser. 

Como se vê, a noção de sobredeterminação ideológica ou mesmo 

interpelação de indivíduos em sujeitos ideológicos foi articulada pelo filósofo 

marxista em uma formatação que negou ser a ideologia uma pura ilusão dos 

processos históricos, sustentando ser a mesma também uma alusão às relações de 
                                                 
18 Um texto elucidativo sobre essa articulação da contradição enquanto estrutura múltipla e complexa é 
“Contradição e sobredeterminação, publicado em A favor de Marx (1979, p. 75 - 102).  

 37



produção históricas. Althusser afirma que o trabalho da ideologia se dá em uma 

relação de ilusão/alusão à história das formações sociais. Sobre essa questão, diz: 

“Contudo, embora admitindo que elas não correspondem à realidade, portanto 

que se constituem uma ilusão, admite-se que fazem alusão à realidade [...].” 

(ALTHUSSER, 1980, p. 78). 

O autor afirma que se a ideologia possui uma operação, esta se dá pela 

interpelação de indivíduos sociais em sujeitos ideológicos que nela representam as 

lutas de classe em sua relação necessariamente imaginária com os conflitos 

históricos. Althusser (1980, p. 78) alerta que estas imagens não correspondem 

integralmente ao que apreendemos por realidade, mas fazem alusão à história 

recobrindo-a assimetricamente por meio de representações imaginárias. Desta 

maneira, os sujeitos só podem acessar o que chamamos de “real” por meio dessas 

representações imaginárias.  

 
Afirmo o essencial dizendo que, sob a condição de interpretar a transposição (e a 

inversão) imaginária da ideologia, chega-se à conclusão de que na ideologia os 

homens se representam sob uma forma imaginária as suas condições de existência 

reais. (ALTHUSSER, 1980, p. 78). 

 

Verificamos então que, mesmo relativizado, o sujeito esteve em parte ativo 

na teoria de Althusser. Atravessado por representações imaginárias, o sujeito, como 

efeito da ideologia, reinventa sua existência. Antes de percebermos essa 

concepção como sendo algo em si negativo, priorizamos a passagem onde o 

autor afirma: “Como dizia admiravelmente S. Paulo, é no ‘Logos’ (entenda-se na 

ideologia), que temos ‘o ser, o movimento e a vida.’” (1980,  p. 95).  

Em Althusser, portanto, cada olhar sobre o mundo é um limite, não temos 

acesso à completude dos processos sócio-históricos, porém, por outro lado, 

imaginamos e recriamos nossas condições de existência, sem, no entanto, 

conseguirmos um pleno entendimento entre representações imaginárias e história. 

O pensamento de Althusser influenciou a noção de formação imaginária de Michel 

Pêcheux. Na construção de sua semântica discursiva (1993), Pêcheux dialogou 

 38



tanto com os escritos de Louis Althusser quanto com as reflexões de Jean-Jacques 

Marie Lacan. É o que veremos a seguir. 

O espelho de prata e o reflexo invertido das imagens 
 

Em Lacan a questão do imaginário foi abordada na concepção 

psicanalítica de identificação. A metáfora do espelho concebida pelo autor tenta 

dar conta da entrada da criança no mundo simbólico. O psicanalista Juan-David 

Nasio mostra que Lacan concebeu essa metáfora para exemplificar, através de 

uma imagem, o início da estruturação do “Eu”. Ao se perceber como reflexo no 

espelho, a criança marca a sua entrada no mundo simbólico; ao identificar sua 

imagem especular como sendo ela mesma, toma essa projeção de luz em prata 

polida19, comumente chamada de espelho, por si, trocando a dimensão da 

“existência” pela imagem espectral. Nesse momento, podemos pensar em uma 

sensação de imagem global da criança em relação à sua projeção no espelho. 

Esse instante inicial foi concebido como o modelo formal para que outras imagens 

fossem sucessivamente percebidas pelo inconsciente, todas constitutivas do “eu-

imaginário”20. 

Longe da possibilidade de uma consciência de si ou dos outros, percebida 

por sujeitos antropológicos que contam suas próprias histórias ou mesmo pelo 

conhecimento de sujeitos sociais que relatam seus gostos ou desejos específicos, a 

identificação imaginária, entendida como uma série de experiências intra-psíquica 

com a parcialidade de imagens, constitui a fragmentação do sujeito moderno, 

colocando em xeque a idéia de um “Eu” coerente na sua relação com sua própria 

existência, ou mesmo com a realidade chamada alteridade. Nasio precisa o lugar 

dessas projeções imaginárias tão constitutivas do sujeito quanto o efeito ilusório que 

o faz crer em suas frágeis verdades. 

 
                                                 
19O espelho é confeccionado com um dos reagentes mais importantes da fotografia oitocentista, o nitrato 
de prata, que, ao receber um polimento, transforma-se nessa base especular. 
 
20 Juan David Nasio (1989, p. 117) não nos deixa esquecer que esses processos de identificações com 
objetos imaginários podem se dar em uma dimensão parcial, e nesse sentido “A única coisa que prende, 
atrai e aliena o eu na imagem do outro é justamente aquilo que não se percebe na imagem, a saber, a 
parte sexual desse outro. A verdadeira captação imaginária do eu não é a efetuada pela imagem, mas 
pela parte não perceptível, negativada da imagem. É com essa parte oca dentro da imagem que o eu 
realmente se identifica.” 
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Quando acreditamos perceber um objeto, nosso eu percebe apenas a imagem do 

objeto. Assim, entre o eu que se nutre de imagens e o mundo – fonte das imagens – 

estende-se uma dimensão imaginária única, sem fronteiras, na qual o mundo e o eu 

são uma única e mesma coisa feita de imagens. Se aceitarmos essas premissas 

lacanianas, reconheceremos que, em se tratando do eu, a distinção interno/externo 

é abolida: o eu situa-se ali, na imagem aparentemente externa - por exemplo, a do 

meu semelhante - mais do que no sentimento consciente de mim mesmo.(NASIO, 

1989, p. 116). 

 

Notamos que na teoria de Lacan uma extensão imaginária formula 

ininterruptamente uma ligação entre subjetividade e objetividade. O que 

aprendemos a conhecer como existência material concreta, palpável, ou mesmo 

integral, para a psicanálise, não pode ser apreendida, exceto por imagens parciais 

que compõem o que chamamos mundo externo, coisas existentes ou seres 

humanos. O eu se estrutura a partir de imagens que desfilam na aparente 

exterioridade; enquanto o mundo se forma em mim, fazendo-se tão íntimo quanto 

possível21.  Passemos à noção de esquecimento. 

Em A propósito da análise automática do discurso: atualização e 

perspectivas, Michel Pêcheux (1993, p. 163 - p.235) versa sobre um fenômeno que 

experimentamos no decorrer de nossas vidas: o esquecimento. Perdemos a 

lembrança de objetos num canto qualquer da casa, as palavras dentro de um 

velho dicionário, a memória da face de pessoas que faleceram no passado. A 

teoria dos esquecimentos encontra um dos seus fundamentos no marxismo de Louis 

Althusser, em seu clássico Ideologia e aparelhos ideológicos do estado (1980). 

Nessa obra, Althusser inicia a produtiva experiência de cercar teoricamente a 

                                                 
21Nasio (1989, p. 102-105) precisa que os objetos dos processos de identificação imaginária não devem ser 
confundidos com a presença empírica de uma alteridade. Nem o eu pode ser confundido com a pessoa 
que somos, nem o objeto com a pessoa do outro. Para a psicanálise essa noção foi delineada da seguinte 
maneira: “Estritamente falando, o objeto designa outra coisa que não a representação psíquica do outro, 
entendida como sendo o vestígio de sua presença viva inscrita em meu inconsciente. O termo objeto 
designa, verdadeiramente, uma representação inconsciente prévia à existência de outrem, uma 
representação que já se acha ali e na qual virá escorar-se a realidade externa da pessoa do outro ou de 
qualquer de seus atributos vivos. Com todo o rigor, não existem no inconsciente representações do outro, 
mas apenas representações inconscientes, impessoais, por assim dizer, à espera de um outro externo que 
venha ajustar-se a elas.” (1989, p. 103)     
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palavra “evidência”, conseguindo chegar a um conceito intitulado “efeito 

ideológico elementar”.  

Althusser deixou claro que, ao tomarmos a expressão “é evidente” sem muita 

criticidade estaríamos experimentando o efeito elementar da ideologia, o qual nos 

posiciona numa categoria específica de sujeito. Se agíssemos com maiores 

apreciações, a evidência não seria evidente, pois as “evidências são sempre 

primeiras” (1980, p. 95). Segue adiante o autor: 

 
Como todas as evidências, incluindo as que fazem com que uma palavra ‘designe 

uma coisa’ ou ‘possua uma significação’ (portanto incluindo as evidências da 

‘transparência’ da linguagem), esta ‘evidência’ de que eu e você somos sujeitos – e 

que esse fato não constitui problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico 

elementar.(ALTHUSSER, 1980, p. 95). 

 

Parece-nos que o autor desenhou teoricamente uma espécie de “drama”22 

que nos perpassa inconscientemente. O que chamamos de drama, e que figura 

em sua teoria como sendo o trabalho da ideologia interpelando indivíduos em 

sujeitos, não deve ser interpretado, como já ressaltado, enquanto uma abstração 

ilusória absolutamente desvinculada da “existência”, ou seja, das práticas sociais. 

Como desenvolveu o próprio autor, o efeito ideológico elementar ganha corpo 

justo no movimento da ideologia de ilusão/alusão às práticas sociais. 

Pêcheux e Fuchs compreenderam este recorte da teoria de Althusser com 

precisão, explicando que a interpelação ideológica do sujeito consiste em fazer 

com que cada indivíduo tenha a impressão de que é livre e de que exerce a sua 

própria vontade, quando na verdade está sendo conduzido a ocupar um 

determinado lugar em um dos grupos ou classes de uma formação social e este 

lugar determina o que pode e deve ser dito pelo sujeito num processo de 

enunciação. Assim, na hora de dizer algo ele dirá, de certa maneira e não de 

outra, não porque os enunciados "a" e "b" se contradizem, mas porque a posição 

social que ele ocupa condiciona suas ações e seu discurso.  

                                                 
22 Esta palavra, inclusive, aparece no livro ao qual nos referimos na analogia que Althusser desenvolve entre 
uma proposição de Sigmund Freud sobre o inconsciente e a ideologia nos termos em que a define. 
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A modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto à 

reprodução das relações de produção consiste no que se convencionou chamar 

interpelação, ou assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico, de tal modo que 

cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo a impressão de estar exercendo 

sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais 

antagonistas do modo de produção (ou naquela categoria, camada ou fração de 

classe ligada a uma delas).(PÊCHEUX E FUCHS, 1993, p. 166). 

 

Para melhor explicar como se dá o assujeitamento ideológico do sujeito, 

Pêcheux e Fuchs (1993, p. 176 -177) afirmam que o sujeito é afetado por dois tipos 

de esquecimento: o esquecimento nº1 e esquecimento nº2. Eles chamam atenção 

para o fato de que o esquecimento nº 2, ao qual denominam de efeito de 

ocultamento parcial, está próximo dos níveis de consciência, fazendo com que o 

sujeito indique com precisão "o que queria dizer" e "o que não queria dizer".  

 
(...) o sujeito pode penetrar conscientemente na zona de esquecimento nº 2 e que 

ele o faz em realidade conscientemente por um retorno de seu discurso sobre si, uma 

antecipação de seu efeito, e pela consideração da defasagem que aí introduz o 

discurso de um outro. Na medida em que o sujeito se corrige para explicitar a si 

próprio o que disse, para aprofundar ‘o que pensa’ e formulá-lo mais 

adequadamente, pode-se dizer que essa zona nº 2, que é a dos processos de 

enunciação, se caracteriza por um funcionamento pré-consciente/consciente 

(Pêcheux e Fuchs, 1993, p.177). 

 

  Ao eleger algumas formas e seqüências lingüísticas, o sujeito acaba 

esquecendo ou ocultando outras que se encontram em relação de paráfrase no 

interior da formação discursiva que o domina. E, mesmo colocada fora do jogo da 

enunciação, a família de seqüências parafrásticas tem um papel importante no 

discurso, pois evidencia quem é o sujeito da linguagem por aquilo que ele deixa de 

dizer, ou seja, por aquilo que ele cala. O esquecimento nº 2, portanto, daria ao 

sujeito a ilusão de que o discurso reflete o conhecimento objetivo que ele tem da 
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realidade, dá a impressão que ele tem pleno controle da fala, o que não pode ser 

conferido.  

A enunciação equivale a colocar fronteiras entre o que é rejeitado e o que é 

efetivamente dito. Além de tornar explícito o enunciado, o processo de 

enunciação deixa entrever lacunas constituídas por dizeres silenciados, que não 

alcançaram a superfície do dito, e o espaço de sentidos interditados ao sujeito que 

fala, devido à posição social que ele ocupa (PÊCHEUX E FUCHS, 1993, p. 176). Ou 

seja, toda formação discursiva, circunscrita no universo do gramaticalmente dizível, 

formula uma zona legitima do dizível, definindo o conjunto de enunciados possíveis 

de serem atualizados em uma dada enunciação a partir de um lugar determinado. 

Ao fazer isso, ela circunscreve também uma zona do não-dizível, definindo o 

conjunto dos enunciados que devem ficar ausentes do seu espaço discursivo; 

delimita, dessa forma, o território do outro que lhe é incompatível, excluindo-o do 

seu dizer. 

  Já o que Pêcheux e Fuchs denominam como esquecimento nº 1, cuja zona é 

inacessível (inconsciente) ao sujeito, precisamente por esta razão, aparece como 

constitutivo da subjetividade na língua. Em outras palavras, o sujeito-falante se 

apropria de uma ou mais formações discursivas que estão inscritas na formação 

ideológica da qual é parte integrante e as reproduz de forma inconsciente - visto a 

ideologia ser constitutivamente inconsciente de si mesma. Pelo esquecimento nº1, o 

sujeito se coloca como a origem do que diz, a fonte exclusiva do sentido do seu 

discurso. Por esse esquecimento o sujeito rejeita, apaga, inconscientemente, 

qualquer elemento que remeta ao exterior da sua formação discursiva. Nesse 

processo de apagamento, o sujeito tem a ilusão de que é ele o criador absoluto do 

seu discurso. 

  É preciso não perder de vista que o recalque que caracteriza o 

esquecimento nº1 regula a relação entre dito e não-dito no esquecimento nº2, 

onde se estrutura a seqüência discursiva. De natureza inconsciente e ideológica o 

esquecimento nº1 é o ponto de articulação da linguagem com a teoria da 

ideologia. Já o esquecimento nº2 constitui o ponto de articulação da lingüística 

com a teoria do discurso. 
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Como já esboçado acima, tanto a idéia de formação imaginária quanto a 

de esquecimento estão em consonância com a noção de paráfrase discursiva 

desenvolvida por Michel Pêcheux. E, mais uma vez, a psicanálise lacaniana e a 

filosofia da linguagem de Althusser ajudam as formulações do autor acima citado.  

 

A paráfrase discursiva no vai - e - vem dos sentidos históricos  

Vimos que nos processos de instauração dos discursos existem relações entre 

projeções de imagens que têm por efeito deslocar sujeitos empíricos para posições 

políticas nos discursos. É justo nessa dimensão imaginária que as nuances subjetivas 

- relativas à historicidade dos sujeitos - produzem retomadas discursivas que 

atravessam a estrutura da história.  

 
Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, 

dentro de uma conjuntura sócio-histórica. Temos assim a imagem da posição sujeito 

locutor (Quem sou eu para lhe falar assim?), mas também da posição sujeito 

interlocutor (Quem é ele para me falar assim, ou para que eu lhe fale assim?), e 

também a do objeto do discurso (Do que estou lhe falando, do que ele me fala?).É, 

pois, todo um jogo imaginário que preside a troca de palavras. (ORLANDI, 1999, p. 

40). 

 

Esse jogo de projeção de imagens implica a antecipação das relações de 

força e de sentido, demonstrando que o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz. A esse processo de re-elaboração do “dito” em sua 

relação opaca com a história, Pêcheux chamou paráfrase discursiva.  

 
Queremos dizer que, para nós, a produção do sentido é estritamente indissociável da 

relação de paráfrase entre seqüências tais que a família parafrástica destas 

seqüências constitui o que se poderia chamar a “matriz de sentido”. Isto equivale a 

dizer que é a partir da relação no interior desta família que se constitui o efeito de 

sentido, assim como a relação a um referente que implique este efeito.(PÊCHEUX E 

FUCHS, 1993, p. 169). 
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A idéia de paráfrase discursiva não deve ser entendida como uma 

cristalização de sentidos ao longo de estruturas discursivas fechadas, imutáveis. Esta 

interpretação só é possível se compreendermos a paráfrase como o retorno de um 

“mesmo” que não sofre influências da história. Uma leitura como essa não condiz 

com os propósitos de seu autor, que antes a concebeu como relação entre os 

membros de uma família parafrástica. A propósito dos modos de funcionamento 

dos discursos, Michel Pêcheux (1990) afirma: 

 
Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 

mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro (a 

não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente estável se exerça 

sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda seqüência de enunciados é, pois, 

lingüisticamente descritível como uma série de pontos de deriva possíveis, 

oferecendo lugar à interpretação.(1990,  p. 53). 

 

Paráfrase discursiva e historicidade andam juntas. É porque o sentido pode 

transformar-se em um “outro” histórico, dependendo da formação discursiva23 na 

qual se inscreve, que a família parafrástica trama uma teia discursiva na qual 

podemos complexificar os sentidos naturalizados na superfície dos discursos. Como 

percebemos, a idéia de paráfrase refere-se tanto às formas pelas quais os discursos 

se significam e se arregimentam em suas dimensões históricas, quanto às mudanças 

de rota dos sentidos.  

Na perspectiva teórica da AD, nem o sentido nem o seu referente são dados 

aprioristicamente. Com isso, estamos longe de querer afirmar a inexistência de 

significados estabilizados socialmente sob pena de negarmos aquilo que tentamos 

afirmar: o trabalho da ideologia na cristalização de sentidos. Dizemos apenas que é 

através do estudo dos percursos históricos que podemos perceber os processos que 

impuseram alguns sentidos dominantes em detrimento de outros. 

                                                 
23Pêcheux e Fuchs (1993) explicam que as formações ideológicas ganham existência através das 
formações discursivas. Os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes pelas formações discursivas, que 
representam, na linguagem, as formações ideológicas que lhes correspondem. As formações ideológicas 
impõem o que pensar e as formações discursivas impõem o que dizer. É através da formação discursiva 
que o sujeito constrói seus discursos e (re)produz a realidade. Ou seja, ao produzir a linguagem, o sujeito 
também está se reproduzindo nela, pois a sua apropriação não é individual, é social. Por isso, Althusser 
(1980) afirma que a constituição do sujeito deve ser buscada no bojo da ideologia. 
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A enunciação equivale, pois, a colocar fronteiras entre o que é “selecionado” e 

tornado preciso aos poucos (através do que se constitui o “universo do discurso”), e o 

que é rejeitado. Desse modo se acha, pois, desenhado num espaço vazio o campo 

de “tudo o que teria sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz)” ou o campo de 

“tudo a que se opõe o que o sujeito disse”. (PÊCHEUX E FUCHS, 1993, p. 176). 

 

Quando prioriza o debate entre as noções de unidade e dispersão dos 

enunciados, Michel Foucault (1972) também contempla, por outros caminhos 

teóricos, os movimentos dos discursos e seus sentidos. Para o historiador, na vontade 

de unidade, tomamos os sentidos como sendo essenciais aos textos e esquecemos 

sua filiação a uma rede discursiva mais ampla, afastando-os das contradições 

históricas. Já ao conceber o discurso em sua dispersão percebemos que ele faz 

parte de uma trama em que práticas sociais, disputas políticas, relações 

institucionais possibilitam a existência de alguns enunciados em detrimento de 

outros tantos que não alcançam a superfície da história. Em Foucault, a questão a 

ser colocada é a seguinte “como apareceu um determinado enunciado, e não 

outro em seu lugar?”. (1972, p. 39) 

Neste contexto, vale ainda retomar a observação de Pêcheux quando 

precisa que a interpretação só faz sentido se distanciada das concepções que a 

balizaram enquanto ferramenta para o estudo das significações das partes de um 

todo discursivo. Na contramão dessa proposta, o autor precisa teoricamente as 

necessidades desse processo analítico com a seguinte passagem: “(...) retomando 

a metáfora do jogo de xadrez utilizada por Saussure para pensar o objeto da 

lingüística, diremos que não se deve procurar o que cada parte significa, mas quais 

são as regras que tornam possível qualquer parte (...).” (PÊCHEUX, 1993, p. 62).  

 

Gestos de interpretação e mobilidade dos sentidos 

Como indica Orlandi (1996, p. 84), o analista de discurso deve ficar atento à 

mobilidade dos sentidos, mapeando os gestos de interpretação entendidos 

enquanto possibilidades de leituras sócio-históricas. Ainda segundo a autora, o 

pesquisador deve se ater ao restauro destes mesmos movimentos interpretativos, 
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visto que a espessura histórica que atravessa todo dizer é silenciada no caminhar 

da produção dos sentidos. Por elaboração da ideologia, os sujeitos lançam os 

“significados” de seus ditos em um lugar seguro, protegido das contradições 

históricas.  

Ao conceber os objetos simbólicos em suas dimensões discursivas, a AD não 

almeja encontrar uma suposta verdade intrínseca aos mesmos nem também 

empreender uma coerência essencial aos fatos sociais. Antes, persegue o trabalho 

efetivado pelo equívoco no discurso: os atravessamentos ideológicos e 

inconscientes.  

Para os analistas do discurso, é justamente essa possibilidade de averiguação 

dos deslizes dos sentidos, a observação dessa predisposição latente de todo 

sentido transformar-se em um sentido outro, que favorece a análise dos 

mecanismos do funcionamento do discurso em sua dispersão. O analista de 

discurso persegue a descrição do objeto como um efeito de sentido, distanciando-

se da aparência da literalidade presente em quase toda materialidade discursiva. 

Nessa perspectiva teórica, interpretar discursos não significa empreender 

uma hermenêutica dos sentidos latentes, também se está longe de uma busca dos 

“conteúdos” imanentes aos textos.  

 
(...) o analista de discurso, à diferença do hermeneuta, não interpreta, ele trabalha 

(n)os limites da interpretação. Ele não se coloca fora da história, do simbólico ou da 

ideologia. Ele se coloca em uma posição deslocada que lhe permite contemplar o 

processo de produção de sentidos em suas condições.(ORLANDI, 1999, p. 61). 
 

Na busca dos movimentos dos sentidos, a interpretação é vista como uma 

dimensão constitutiva dos sujeitos e dos sentidos (Orlandi, 1996, p. 83).  

 
Se dissemos mais acima que a interpretação é constitutiva da língua, aqui juntamos 

que a interpretação é constitutiva do sujeito e do sentido. Não estamos dizendo, com 

isso, que o sujeito é interpretável ou o sentido é interpretável; estamos dizendo que a 

interpretação os constitui, ou seja, que a interpretação faz sujeito, a interpretação faz 

sentido.(ORLANDI, 1996, p. 83).     
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Evitar que os movimentos de interpretação dos sujeitos sejam apagados é 

uma tônica na disciplina. Para que esse tipo de leitura se efetive, reafirma-se que a 

teoria mediará o analista e seus objetos simbólicos produzindo o que Orlandi (1999, 

p. 61) compreendeu como sendo um deslocamento na relação do sujeito 

enquanto posição supostamente neutra e a interpretação enquanto lugar dos 

enunciados prioritariamente subjetivos. Esse deslocamento - provocação da teoria - 

coloca em questão tanto a objetividade do sujeito, relativizada pela interpretação, 

quanto restringe as possibilidades desta última às suas condições de produção 

sócio-históricas.  

 

Materialidade discursiva do não-verbal 
Escrever sobre processos de leitura de imagens na perspectiva da AD é, 

antes de tudo, se colocar contra o efeito de espelhamento do mundo que, por 

muito tempo, habitou todos os recantos da fotografia. Mesmo que hoje não mais se 

perceba a imagem fotográfica enquanto uma materialidade visual que reflete a 

existência de forma inequívoca, verdade última sobre acontecimentos passados, 

ainda costuma-se compreender a materialidade específica das imagens como 

sendo uma instância desvinculada de sua dimensão discursiva. 

Freqüentemente, falar discursivamente de uma imagem implica transformá-la 

em texto verbal na crença de que só assim ela poderá revelar seus mais íntimos 

segredos24. Desta forma, inevitavelmente, perdemos os aspectos que a compõem 

enquanto discurso não-verbal25, negligenciamos as características que possibilitam 

sua existência e naturalizamos aspectos que a princípio deveriam ser considerados 

estranhos na composição do artefato. A obviedade opera desestimulando a 

curiosidade, planificando sentidos que não cessam de se pronunciar na plenitude 

da “iluminação”. Mas, mesmo a luz que a tudo ilumina, cria espaços de sombras. 

                                                 
24 Com isso, não queremos dizer que as imagens não possam suscitá-los. Aliás, desconfiamos de afirmativas 
categóricas que determinam que todo e qualquer parafraseamento de uma imagem se trata de um 
reducionismo da mesma ao signo verbal, muito embora isso possa acontecer se negligenciarmos os 
aspectos visuais específicos de sua linguagem tomada em sua opacidade.  
25 Estamos cientes da idéia dos operadores discursivos da imagem e do conceito de Policromia 
desenvolvido pela professora Tânia Clemente (2001) em seu artigo A análise do não verbal e os usos da 
imagem nos meios de comunicação. Optamos por outros caminhos de abordagem do objeto. 
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Acolheremos as idéias de Michel Foucault (1972, p. 54 - p. 70) quando 

enfatiza que os discursos, enquanto prática discursiva, formam, através de regras, 

os objetos de que falam. 

 
Certamente, os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar 

esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao 

discurso (parole). É esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é preciso 

descrever.(FOUCAULT, 1972, p. 64). 

 

Valorizaremos essa idéia de Foucault propondo um caminho de 

interpretação para as imagens fotográficas que integre a análise das 

representações imagéticas à materialidade mesma dos artefatos fotográficos - 

condição primeira de sua existência. Trata-se de expor um complexo amálgama 

que arregimenta a relação entre técnica e representação, aproximando práticas 

sociais e discursivas. Parece-nos razoável entender que a técnica, como prática 

discursiva, não deve ser concebida como um meio neutro, isto é, não podemos 

refletir sobre a imagem fotográfica fora do meio técnico que a torna possível.  

Neste momento vale retomar o que fala Philippe Dubois (1993, p. 15): “[...] 

com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato que a faz 

ser [...] em trabalho, algo que não se pode conceber fora das circunstâncias, fora 

do jogo que as anima sem comprová-la literalmente [...]”. Essa assertiva nos 

interessa de perto, pois o autor não negligencia nem a dimensão técnica da 

imagem fotossensível, nem a ambiência histórica que a possibilita, antes a concebe 

enquanto imagem-ato. 

Visto que nem sempre o sujeito adere à formação ideológica que condiz 

com sua posição de classe no discurso, tentaremos, com todas as dificuldades e 

contradições, perceber os percursos ideológicos presentes nas fotografias, ou seja, 

como a ideologia e o sujeito por ela acometido trabalham em direção a uma 

estabilização de sentidos, dentro do que Pêcheux nomeou de efeito-sujeito. 

 
Se nos acompanham, compreenderão, então, que a evidência da leitura subjetiva 

segundo a qual um texto é biunivocamente associado a seu sentido [...] é uma ilusão 
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constitutiva do efeito-sujeito em relação à linguagem e que contribui, nesse domínio 

específico, para produzir o efeito de assujeitamento que mencionamos acima: na 

realidade, afirmamos que o “sentido” de uma seqüência só é materialmente 

concebível na medida em que se concebe esta seqüência como pertencente 

necessariamente a esta ou àquela formação discursiva (o que explica, de 

passagem, que ela possa ter vários sentidos.)(PÊCHEUX E FUCHS, 1993, p. 169). 

 

Através das recorrências parafrásticas perseguiremos a matriz do sentido que 

rege as formações discursivas das fotografias em análise, já que as condições de 

produção das imagens, calcadas na história, limitam os laços que podem unir 

fotografia e sentido, pois nada se dá fora dessa macroestrutura e de seus 

infindáveis conflitos. Deparamo-nos, portanto, com um já dito irretocável que deixa 

transparecer, em cada elemento da imagem, suas óbvias verdades. Um sentido 

sempre lá, uma semelhança agradável e aconchegante que anula o poder de 

subversão das fotografias.  

Atravessado por essa espécie de esquecimento ontológico que faz com que, 

no ato da interpretação, outros possíveis sentidos históricos das fotografias se 

apaguem em detrimento da instauração de sentidos já estabelecidos, o 

pesquisador pode terminar se restringindo ao que está explícito na superfície da 

imagem. Com base em Althusser, podemos sustentar, a bem da complexidade 

social, a possibilidade das imagens fotográficas carregarem consigo mesmas suas 

contradições, todas sobredeterminadas. O trabalho do analista, portanto, consistirá 

justamente no movimento de restauro daquilo que foi silenciado e esquecido num 

canto qualquer da história: os processos de construção de sentidos.  

Recusaremos as críticas que, por desconhecimento ou descuido e contra 

todos os indícios teóricos da análise de discurso francesa, afirmam que priorizar o 

processo de desvelamento das formações ideológicas significa buscar uma 

verdade obscurecida pelo tempo que separa o referente de sua representação. 

Ao contrário do que se possa pensar, não almejamos encontrar núcleos de 

verdades essenciais ligadas ao contexto histórico nos quais foram produzidas as 

imagens. Antes, levamos em consideração que os elementos da imagem 

fotográfica são arregimentados por sujeitos que interpretam o mundo através de 
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formações imaginárias que se relacionam com as diversas e contraditórias 

formações ideológicas. O fotógrafo produz uma representação dos seus objetos de 

“pose” em relação a essa criação imaginária.  

No processo de análise das imagens, portanto, encontraremos um embate 

que se configura num jogo enunciativo entre o que se revela na tessitura visual da 

imagem e o que se recolhe em uma luta silenciosa. É justo nesse jogo - entre os 

elementos que habitam a superfície da imagem e os que a permeiam, esquecidos, 

espalhados, dissipados na densidade da história - que deve ser instaurada a 

interpretação. Neste contexto, devemos estar atentos ao que Pêcheux apontou 

como uma espécie de dominância do sentido, em que “o não-afirmado precede e 

domina o afirmado” (PÊCHEUX, 1993, p. 178). Tudo o que se encontra na imagem, 

todos os elementos que a compõem devem valer também pelos que nela não se 

encontram, todas as outras possibilidades históricas que não puderam vir à luz do 

sol.  

Nesse contexto, não podemos esquecer que uma fotografia pode ser, 

também, aquilo que ainda podemos vir a saber sobre ela na sua relação com 

outras imagens fotossensíveis. Esse procedimento se constitui em um importante 

trabalho para o pesquisador da área das imagens possibilitando o seguinte 

questionamento: o que irmanam ou separam as imagens que investigam? Como se 

repartem, se excluem, se espalham por toda a estrutura da história em condições 

específicas de emergência? Estas são questões que devem tomar lugar no centro 

da interpretação. A materialidade específica do não-verbal, enquanto 

instauradora de sentidos, deve transbordar as margens dos álbuns fotográficos para 

encontrar na densa espessura da história os múltiplos sentidos que a compõe: 

 

As condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas para 

que se possa ‘dizer qualquer coisa’ dele e várias pessoas possam dele dizer coisas 

diferentes, as condições para que ele se inscreva em um domínio de parentesco 

com outros objetos, para que possa estabelecer com eles relações de semelhança, 

de vizinhança, de afastamento, de diferença, de transformação – essas condições, 

vê-se, são numerosas e pesadas. O que quer dizer que não se pode falar de qualquer 

coisa em qualquer época; não é fácil dizer alguma coisa nova; não basta abrir os 

olhos, prestar atenção ou tomar consciência, para que novos objetos logo se 
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iluminem, e que ao primeiro raio de sol lancem sua primeira claridade.(FOUCAULT, 

1972, p. 59). 

 

Além destas contradições históricas, a análise desenvolvida aqui levará em 

consideração questões que nos parecem determinantes nos processos de 

apreensão das imagens, quais sejam: como pensar a fotografia em sua 

composição, na organização do cenário, no enquadramento, na coloração, enfim, 

em sua visualidade em relação ao seu referente? O que falar de suas bases de 

impressão, dos reveladores clássicos, dos banhos químicos, dos processos de 

emulsionamento das chapas, do caminho que a luz percorre para imprimir uma 

determinada representação? Ou ainda: por quais caminhos discursivos as técnicas 

fotossensíveis instauram sentidos?  
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4. Prática tecnológica e constituição discursiva: 
Ciência, saber e positividades 

 
 
O pesadelo da dispersão e o sonho da unidade 

O que hoje denominamos de fotografia, no século XIX, englobava diversas 

técnicas com nomes distintos que foram sendo inutilizadas ao longo da história, 

como daguerreótipos, heliografias, chapas de colódio úmido e seco - de onde 

derivam os ambrótipos e ferrótipos -, e ainda cópias em papéis fotográficos 

artesanais como os cianótipos, os papéis salgados, os de goma arábica e vandicks, 

para citar algumas entre tantas outras técnicas. Neste trabalho, sempre que 

falarmos em fotografia, nos referiremos a estas técnicas de impressão por luz solar 

que se tornaram populares na Europa Ocidental nos idos do século XIX. 

Não sem controvérsias e ambigüidades, a história da fotografia foi 

lentamente elaborada por um sem número de pessoas que estavam próximas de 

áreas do conhecimento que cercavam pouco a pouco a idéia de se fixar seres, 

objetos e momentos vividos em bases fotossensíveis utilizadas no século XIX, como 

couros, chapas de cobre, vidros e materiais litográficos. 

Uma verdadeira batalha de técnicas foi travada em várias regiões da Europa 

Ocidental26. Uma série de contradições e imposições políticas definiram quais as 

técnicas que se estabeleceriam sob o discurso da ciência, outras sob o discurso da 

arte, e quais aquelas que quase não teriam espaço para continuar na história27. Foi 

na década de vinte do período oitocentista que, na rua l’Oratoire, na região de 

Chalon-sur-saône, na França, que Joseph Nicéphore Nièpce imprimiu, depois de 

muitas tentativas e erros, a sua primeira heliografia28. Não demorou muito, algo em 

                                                 
26 O Oriente é excluído das tradicionais histórias da fotografia. 
 
27 Michel Frizot (1998, p. 19) nota, por exemplo, que a Héliographie de Niépce surge em condições técnicas 
muito rudimentares. Seu invento foi fruto de muitas tentativas numa protoquímica que precedeu o 
surgimento da química moderna no século XIX. A falta de definição e os longos tempos de “pose” para a 
tomada de uma chapa encorajaram várias críticas de Louis-Jaques Mandé Daguerre, que logo suplantou 
com o daguerreótipo esta técnica, numa das mais emocionantes disputas pela dominância do sentido da 
ciência em franca oposição ao da arte, bloqueando o desenvolvimento da Héliographie que passa a 
existir em condições precárias enquanto prática social.  
 
28 A heliografia foi a primeira tecnologia do fotossensível do século XIX.  Research into the first category 
went ahead quite quickly from 1822. A print made translucent by means of varnish or oil was placed on a 
supporting medium – glass, then stone, copper, and, finally, pewter (1826) – covered in a light-sensitive 
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torno de dezesseis anos, para que outras tecnologias suplantassem seu invento. A 

partir desse momento instaurou-se o desejo de unidade, a vontade de imprimir 

certa continuidade entre estes objetos históricos na tentativa de traçar entre eles 

uma homologia inexistente. Mas se as técnicas fotossensíveis que alcançaram à 

superfície da história no século XIX falassem delas mesmas, de suas condições 

materiais, de suas peculiaridades, do encontro de seus reagentes químicos com o 

sol, não o fariam de forma uníssona; seriam vozes dissonantes e, antes, explicitariam 

o enorme confronto que subjaz ao termo fotografia. 

Rearticulamos as idéias de Foucault (1972, p. 44) sobre “loucura” para 

pensar nossos objetos fotossensíveis e chegamos à conclusão de que chamar 

qualquer imagem do século XIX de fotografia é silenciar os detalhes que 

distinguiram a visualidade dos portraits produzidos ao longo desse século. 

Considerar que a palavra fotografia pode, com propriedade, referir-se a todos os 

objetos fotossensíveis existentes em um período histórico (considerando que os 

objetos são diferentes), ou ainda, de forma contrária, pensar, com certa dose de 

ingenuidade, que todo discurso não-verbal dessa natureza diz respeito a um 

mesmo objeto, a fotografia (considerando que os objetos são todos iguais) pode 

não contribuir com a construção de uma história da fotografia que evidencie seus 

equívocos discursivos.  

Sem dúvida, muito já foi dito sobre essas tecnologias e sobre os discursos 

que acompanham o nascimento e o caminhar dos processos de impressão da 

imagem oitocentista. Um desses, o mais questionado e revisto, apesar de todas as 

mudanças históricas que nos constituem, persiste: aquele que reforça a descoberta 

da imagem realizada por luz solar, como segura transposição do real, do vivido 

empiricamente, para chapas de vidro ou metal besuntadas de nitrato ou cloreto 

de prata, betume da Judéia, citrato de ferro, entre outros reagentes típicos do 

século XIX.  

Se os séculos XV e XVI viveram a idade do trompe-l’oeil, no século XVII 

iniciaremos a idade do signo eficiente, que trabalharia para que as dispersões dos 

sentidos cessassem. Parece-nos que a grande discussão entre os dois modelos de 

                                                                                                                                                               
substance (usually bitumen of Judea), which the action of light rendered insoluble in lavander oil. (FRIZOT, 
1998, p. 20) 

 54



pensamento se encontra em torno de questões sobre identidade – seja pela total 

incompletude da mesma ou pela auto-referencialização que a encerra.  

Foucault nos mostra que, se o pensamento dos séculos XVII e XVIII contribuiu 

para a primazia do verbo “Ser”, como o ligante primordial entre palavras e coisas e 

por justapor, sem oferta de brechas, as formas do pensamento à linguagem, a 

epistemologia do século XIX lutou contra toda e qualquer forma de transparência e 

obviedade nas e pelas palavras, insistindo na exegese como uma possibilidade de 

interpretar o que se encontrava sob a obscura superfície do que é dito.  

O interessante é que a fotografia oitocentista chegou a ser concebida como 

filha de seu tempo, efeito da Revolução Industrial, resultante coerente de um 

processo inexorável. É bem verdade que ela pode, em certa medida, ser refletida 

nesses termos, porém, ao olhar a história desse objeto em toda a sua 

complexidade, podemos vislumbrar novas veredas de interpretação.  

As idéias nem sempre se restringem unicamente a esse ou aquele século. Ao 

contrário do que poderíamos pensar, algumas formações discursivas, comuns em 

certos períodos da história, resistem aos percalços das lutas das idéias sendo 

reativadas e vinculadas a determinados posicionamentos ideológicos, em uma 

espécie de atopia de uma formação discursiva em relação à epistemologia 

dominante. Falamos do caso específico da idéia de que a mecânica da câmera 

poderia transpor o “real” literal para a imagem fotográfica e do peso ideológico 

que a confina em um discurso transparente com uma referencialização 

incontestável, leitura esta que se encontra em descompasso com as possibilidades 

de interpretação da imagem na virada do período oitocentista para o século 

passado. Momento em que a presença da história enquanto densidade obscura 

sobre a existência já possibilitaria uma interpretação da imagem fotográfica pela 

noção de opacidade da representação. 

Esse cenário epistemológico nos impede de sustentar a neutralidade, a 

objetividade, o testemunho de uma verdade intrínseca à fotografia. Seguindo o 

alerta de Pêcheux em relação ao discurso verbal29, não podemos confundir 

                                                 
29 Pêcheux (1993, p. 239) nos alerta para que uma possível confusão não se dê inadvertidamente: “O fato 
de que o discurso esteja no ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos lingüísticos 
não deve levar a confusão pela qual a língua seria assimilada a uma superestrutura ideológica [...].”. Essa 
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fotografia com ideologia, tomar uma como extensão da outra. A ideologia 

perpassa indivíduos e não é essencial à materialidade das fotografias. A imagem 

fotográfica torna-se ideológica a partir das interpretações assumidas por sujeitos 

simbólicos. 
 
A epistemologia das similitudes: 
A câmera escura e o brilho da emulação 

Como já enfatizamos, as origens históricas dos objetos que circundam a 

palavra fotografia são múltiplas e multifacetadas. Pensamos, de antemão, na 

câmera escura, também conhecida por camera obscura, como a grande vedete 

de todo um corpo de objetos técnicos utilizados ao longo de diferentes períodos 

históricos para projeção e captação de imagens que podem, inclusive, em nada se 

assemelharem aos atuais usos na contemporaneidade. Os primeiros registros da 

existência desse invento datam da Antigüidade clássica e estiveram intimamente 

ligados às observações de eclipses. Michel Frizot (1998, p. 18) relata que 

matemáticos e filósofos de várias partes do mundo Ocidental e Oriental - tais como 

Aristóteles, no século IV a.C., Ibn al Haithan, no século XI e Roger Bacon, no século 

XIII - a utilizaram para a observação de fenômenos astrológicos. Nesse período 

notamos, mesmo com a mediação do aparato técnico, um profundo 

imbricamento entre essa tecnologia e a natureza.  

Do Renascimento ao Barroco observaremos uma outra maneira de conceber 

a camera obscura. A definição do que seria esse espaço escuro e hermeticamente 

fechado se encontraria numa conjunção de saberes diversos como a filosofia, o 

misticismo, a alquimia e a matemática que a conceberam, prioritariamente, nos 

termos da mágica: 

 
The camera obscura concentrates, by means of lens , the rays of light transmitted by 

a distant object and projects, onto the surface opposite this lens, an upside-down 

                                                                                                                                                               
precaução se encontra na justificativa de que não poderíamos pensar numa série de palavras fixas que 
poderia ser irremediavelmente identificável em uma determinada formação discursiva, instaurando 
novamente uma idéia da qual Pêcheux gostaria de se afastar nesse momento de sua trajetória, a saber, a 
da máquina discursiva. 
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image of the scene (even this simplified description is nevertheless too scientific for the 

time of its invention, when it was regarded in terms of magic).(FRIZOT, 1998, p. 17). 
 

Michel Foucault (2002, p. 23 - p. 61) afirma que no final do século XVI e início 

do século XVII, durante o Renascimento, os signos estariam irremediavelmente 

entrelaçados com as coisas do mundo. Uma identidade “inacabada” instauraria a 

existência de um signo sempre em relação a um outro, sendo ambos 

correlacionados por um jogo de similitudes que transformaria a relação do homem 

com seu entorno, e em última análise o processo do conhecimento, em areia 

movediça. Nesse momento não podíamos pensar – porque não estávamos 

submetidos às condições históricas propícias – em uma linguagem que refletisse o 

mundo de uma forma clarificada, assim como um jogo de espelhos idênticos que 

reforçariam verdades singulares.  

O autor especifica a diversidade da trama semântica que possibilitou o 

“dizer” nesse período histórico, comentando quatro figuras de linguagem que 

privilegiaram o elemento da semelhança como instaurador e articulador de signos: 

convenientia, aemulatio, analogia e sympathia. Para nossa reflexão nos interessa, 

sobremaneira, uma dessas abstrações: a emulação. Na sua proposta de leitura 

epistemológica dos saberes, Foucault aprofundou a forma pela qual o homem 

seiscentista concebeu sua existência através da linguagem; essa maneira de 

experimentar o mundo desenhou o sistema dos signos em um formato ternário. Para 

que fosse operacional, a linguagem deveria coordenar três instâncias inextrincáveis: 

um conteúdo, uma marca formal que a assinalasse e o elemento de similitude que 

ligava as marcas às coisas designadas. 

 
No século XVI, considerava-se que os signos tinham sido depositados sobre as coisas 

para que os homens pudessem desvendar seus segredos, sua natureza ou suas 

virtudes; mas essa descoberta nada mais era que o fim último dos signos, a 

justificação de sua presença; era sua utilização possível, a melhor, sem dúvida; mas 

não tinham necessidade de ser conhecidos para existirem: mesmo se 

permanecessem silenciosos e se jamais alguém os percebesse, nada perdiam de sua 

consistência. Não era o conhecimento, mas a linguagem mesma das coisas que os 

instaurava na sua função significante.(FOUCAULT, 2002, p. 81). 
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Termos como magia naturalis, luminous magic, magic mirror reforçaram os 

discursos sobre a camera obscura na sua relação com a natureza. Poderíamos 

pensar que a luz refletida das coisas do mundo e projetada em forma de imagem 

luminosa dentro dessa espécie de quarto escuro criaria uma vizinhança entre o 

espaço externo à câmera e o espaço interno a ela. Esses dois ambientes, a 

princípio tão distantes, se encontram ligados pela natureza dos raios do sol que 

perpassam - através de um pequeno furo realizado pelas mãos do homem - a parte 

frontal da câmera, criando uma imagem virtual na sua parte posterior. Essa 

tecnologia de fato assegurou a semelhança mágica da imagem projetada.  

No caso desse esquema de produção de imagem, de seu modo de 

operação, notamos que existe uma assimilação do espaço externo à câmera: o 

lugar da luz, da existência visual das coisas refletidas por ondas eletromagnéticas, 

ao espaço interno à câmera: sua geometria escura, lugar onde, pela falta da luz 

mesma, somem os objetos distanciados da reflexão que a tudo ilumina, 

concedendo existência ao mundo.  

Tomaremos a figura da aemulatio para aprofundarmos essa relação que 

acabamos de indicar. Uma das características mais contundentes dessa figura de 

linguagem, afirma Foucault, seria a da produção do reflexo e do espelhamento no 

processo de assimilação das formas implicadas em seus jogos, sem que elas 

necessariamente se aproximem ou ocupem os mesmos lugares.  

 
Há na emulação algo do reflexo e do espelho: por ela as coisas dispersas através do 

mundo se correspondem. (...) Por esta relação de emulação, as coisas podem se 

imitar de uma extremidade à outra do universo sem encadeamento nem 

proximidade: por sua reduplicação em espelho, o mundo abole a distância que lhe é 

própria; triunfa assim sobre o lugar que é dado a cada coisa. Desses reflexos que 

percorrem o espaço, quais são os primeiros? Onde a realidade, onde a imagem 

projetada? Freqüentemente não é possível dizê-lo, pois a emulação é uma espécie 

de geminação natural das coisas; nasce de uma dobra do ser, cujos dois lados 

imediatamente se defrontam.(FOUCAULT, 2002, p. 26).        
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Habitando espaços diferentes, as coisas refletidas pelos raios luminosos são 

carregadas, como que por mágica, para um outro lugar que assimila suas feições - 

um movimento de chegada da luz dentro da escuridão da câmera. A primeira 

(objetos dados por reflexão) carregando em seus feixes até a segunda (câmera 

escura) os elementos de similitude, as marcas que indicam e se referem à vida e à 

natureza, mas sem delas estarem necessariamente separadas30. Conforme Foucault 

(2002, p. 40), a respeito dessa epistemologia, que em sua visão superpôs semiologia 

e hermenêutica na forma da similitude, consideraremos que na câmera temos uma 

natureza que se faz representação através de uma semiologia do pontilhismo, que 

compõem uma imagem levemente desfocada, com pontos de raios de luz a se 

revelarem no escuro da caixa preta, e uma hermenêutica dos sentidos especulares, 

que retoma o espaço externo à câmera, em uma projeção interna de uma 

imagem quase “real”, uma transposição dos movimentos, das formas e das cores 

dos acontecimentos históricos externos à câmera obscura, uma espécie de 

captação de imagens reflexivas em um eterno similar.  

Com lentes ou sem elas, os pintores do século XVI ao século XVIII 

experimentaram o fenômeno “natural” da projeção na câmera escura, 

rearticulando os caminhos das pinturas, dos desenhos, agora impressionantemente 

naturalistas. 

 
Pelos idos de 1500, Leonardo escreveu sobre a câmera escura. Certos artistas, como 

Giorgione e Rafael, passam a fazer experimentos com a óptica, enquanto outros 

como Michelangelo preferem cingir-se ao fazer a olho. Pela época de Caravaggio, 

espelhos e lentes já circulavam havia ao menos 170 anos, e cientistas como 

Giambattista della Porta instruem artistas sobre como usá-los. De repente, há uma 

espantosa explosão de naturalismo. Durante quatro séculos, o fazer a olho segue de 

perto a lente. Isso não quer dizer que todos usassem lentes, apenas que todos 

tentavam, em vários graus e com resultados diferentes, emular os efeitos naturalistas – 

                                                 
30 “No século XVI, a linguagem real não é um conjunto de signos independentes, uniforme e liso, em que as 
coisas viriam refletir-se como num espelho, para aí enunciar, uma a uma, sua verdade singular. É antes 
coisa opaca, misteriosa, cerrada sobre si mesma, massa fragmentada e ponto por ponto enigmática, que 
se mistura aqui e ali com as figuras do mundo e se imbrica com elas: tanto e tão bem que, todas juntas, 
elas formam uma rede de marcas, em que cada uma pode desempenhar, e desempenha de fato, em 
relação a todas outras, o papel de conteúdo ou de signo, de segredo ou de indicação.” (FOUCAULT, 2002, 
p. 47). 
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a “aparência”, o “parecido com” – das imagens baseadas em lentes.(HOCKNEY, 

2001, p. 184).        

 

Se a problemática conferida à física e à ótica, como a projeção da imagem 

em um dark room, já estava resolvida, a química, disciplina que começava a 

ganhar corpo e a se desvincular da alquimia, teria, desde o século XVIII um grande 

problema a ser resolvido, qual seja: como imobilizar fragmentos do mundo para a 

posteridade?  Durante todo o século desse período, a câmera estaria muito 

próxima do que chamaríamos de máquina, primeiros passos a caminho da 

modernidade. Não custou muito para que artistas da época, imersos nas 

experiências da revolução industrial, passassem a concebê-la enquanto uma 

drawing machine. Nesse momento da história a intimidade dos sentidos com as 

formas do mundo tende a findar dando espaço para transformações 

epistemológicas que veremos adiante. 

 
[...] a escrita cessou de ser a prosa do mundo; as semelhanças e os signos romperam 

sua antiga aliança; as similitudes decepcionam, conduzem à visão e ao delírio; [...] as 

palavras erram ao acaso, sem conteúdo, sem semelhança para preenchê-las; não 

marcam mais as coisas; dormem entre as folhas dos livros, no meio da poeira.  

(FOUCAULT, 2002, p. 65). 

 

A aplicação da máquina para decalques da imagem projetada, facilitou 

bastante o trabalho de produção das representações das coisas existentes. Dos 

objetos à natureza, da natureza aos homens: a máquina tudo faria para que o 

mundo fosse meticulosamente expresso em desenhos e pinturas. Como podemos 

observar, esse início da história da fotografia remonta a tempos longínquos, 

períodos em que o princípio ótico reinou soberano. 

Com o raiar de épocas oitocentistas, o que ficou separado por pelo menos 

cem anos, do século XVIII até o XIX, sela um romance: a química e a física, os 

reagentes fotossensíveis e a luz, o homem e o seu mais perfeito duplo, ou seja, a 

imagem fotomecânica. Esse grande encontro que abriu espaço para a leitura da 

verossimilhança do real na imagem não se deu de forma tranqüila e uniforme.  
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Das condições históricas da técnica: 
O papel salgado e a albumina 

 

James Reilly (1986, p. 4) apresenta a albumina como uma produção 

fotossensível cujo nascimento data do ano de 1850. Já Frizot (1998, p. 60) demonstra 

que a albumina conviveu, tanto em sua dimensão prática, quanto na discursiva, 

com a técnica do papel salgado, descoberta em 183931.  

No entanto, notaremos, com o avançar dos anos 50, a diminuição da 

presença do papel salgado nos estúdios fotográficos e a ascensão da albumina. 

Reilly (1986, p. 5) explica que em 1855 a maior parte dos fotógrafos adotou a 

albumina para cópias positivas em detrimento do papel salgado que, pouco a 

pouco, passou a ser menos comum, até desaparecer da grande maioria dos 

estúdios. De qualquer forma, pensar na técnica da albumina sem referenciá-la ao 

papel salgado seria tão somente silenciar uma das maiores disputas entre técnicas 

fotossensíveis no século XIX.  

As duas técnicas tiveram características semelhantes na constituição de suas 

materialidades fotossensíveis. Ambas, para positivar imagens, possuíam um negativo 

- às vezes em vidro, outras em papel - separado do positivo, formando duas 

instâncias diferentes e não coordenadas em uma única peça; elas também fizeram 

uso do nitrato de prata como reagente fotossensível. Apesar dessas semelhanças 

há uma série de repartições que distanciaram o albumen do salted paper. Dessa 

forma não podemos juntar em um mesmo rótulo os discursos sobre a albumina e o 

papel salgado, sob pena de negarmos a competição que cercou, afirmou, negou, 

desmentiu, enfim, que animou esses dois tipos de impressões de imagens típicas do 

período oitocentista. Antes, observaremos que estas tecnologias fazem parte de um 

                                                 
31 Discursivamente o papel salgado se aproximou bastante de uma expressão formulada por Michel Frizot 
como título de um pequeno texto sobre o talbótipo (outro nome para o salted paper). No reverberar das 
vozes em torno dessa técnica, escutaremos posicionamentos políticos que a encerraram na frase The ring 
of truth (1998, p.78). O sistema negativo-positivo do invento de William Henry Fox-Talbot possibilitou a 
reprodução de imagens fotossensíveis com maior velocidade, mesmo que sem muito efeito de acutância 
nas linhas da imagem. A tecnologia do talbótipo saiu da Inglaterra para empolgar um grupo de franceses 
reunidos na Mission Heliographique (FRIZOT, 1998, p. 66): estes fotógrafos produziram vários talbótipos sobre 
monumentos históricos espalhados pela França, na tentativa de transformar a existência destes em 
“verdadeiras memórias” iconográficas a partir desta base fotossensível.  
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sistema de dispersão dos enunciados que demarcaram politicamente seus espaços 

de atuação justamente nas contradições evidenciadas ao longo da história.   

 
Essa lei de coerência é uma regra heurística, uma obrigação de procedimento, 

quase uma coação moral da pesquisa: não multiplicar inutilmente as contradições; 

não se deixar prender às pequenas diferenças; não atribuir peso demasiado às 

transformações, aos arrependimentos, aos retornos ao passado, às polêmicas; não 

supor que o discurso dos homens esteja perpetuamente minado do interior pela 

contradição de seus desejos, das influências que sofreram, ou das condições em que 

vivem (...).(FOUCAULT, 1972, p. 184). 

 

Podemos especificar à própria estrutura da imagem como um dos elementos 

que diferem estas duas tecnologias, favorecendo o esquecimento histórico do 

papel salgado e a exaltação da albumina. O papel salgado não possuía sobre a 

base do papel fotográfico uma camada impregnada com um ligante que 

separasse a imagem, a ser impressa na superfície do papel, das fibras naturais 

constituintes dessa mesma base. O resultado visual não poderia ser outro: a imagem 

impressa trazia na aparência que a constituía a tessitura do suporte. No salted 

paper, encontramos o reagente químico - nitrato de prata - impregnando as fibras 

do papel para a impressão da imagem sem nenhum ligante, nenhuma camada 

baritada, somente uma trama fosca das fibras do papel amalgamadas à prata, 

produzindo uma fotografia, monocromática em tons de marrons e brancos, 

bastante granulada e de contornos softs nas bordas da imagem. 

 
Photography – in the generally accepted sense of the term – only really began with 

the invention by Talbot of the calotype, a process which combined the concepts of 

the paper negative and the latent. The photographic process, based on long 

exposure times of least a few secondes, was perceived by the operator as a slow 

deposit of light on a surface; the graphic result was comparable to a monochrome 

drawing, with a grainy and rather hazy appearance.(FRIZOT, 1998, p. 59).  
  

A cópia positiva em albumina, diferentemente do salted paper, possuía na 

estruturação de seu processo químico uma camada de ligante por sobre a 

superfície do papel-base para impressão da imagem. A fotografia se formava nessa 
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camada, dentro da mistura da albumina (ligante) com o nitrato de prata (agente 

fotoquímico), de maneira a constituí-la distanciada da trama do papel. Desta 

forma, o resultado visual de tal característica técnica foi a produção de uma 

fotografia com mais densidade e maior contraste. “Albumen was fundamentally 

superior to more dilute salting-sizing materials because it created no entirely 

separate layer in which to form the silver image; this made possible much greater 

density and contrast in the print” (REILLY, 1986, p. 5).  

A albumina ainda apresentou uma outra característica que conquistou os 

consumidores das cartas de visita. Ela possuía uma superfície muito brilhante que 

lhe rendeu uma enorme popularidade em oposição à aparência fosca do papel 

salgado. Michel Frizot (1998, p. 68) ainda explica que um revelador à base de ácido 

gálico foi utilizado para revelar a imagem latente do positivo em albúmen, 

diminuindo o tempo de exposição do papel fotossensível com o negativo ao sol e 

aumentando a velocidade da produção em série das cópias em claras de ovos.  

 
The reason why glossy papers call for a negative with a lower density range is that 

glossy papers have a transparent binder (for example, albumen) which minimizes 

diffuse reflections and scattering of light by the paper fibers. This effectively produces 

more "brilliance" and contrast in the image by making the whites appear whiter and 

the shadow areas denser. The same amount of reduced silver which produces a deep 

shadow on glossy paper will produce a much paler looking shadow area on a matte 

surfaced print. To overcome this difficulty and produce a dense "black" on matte 

papers requires relatively more reduced silver, and that translates directly into longer 

exposure times.(REILLY, 1980, Capítulo 10). 

 

A epistemologia da ordem e a função da imaginação: 
Os subterfúgios do papel salgado e o brilho da albumina 

 

Notamos através da visualidade do papel salgado uma remissão à 

epistemologia do século XVII. Esta última, por sua vez, em suas possibilidades 

históricas, afasta-se do ato de conhecer através do domínio do sensorial, das 

percepções, das analogias, quase sempre “enganadoras do espírito” e passa a 

tatear o mundo a partir do próprio saber racional. Através do exercício da razão, o 
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homem do Setecentos repensou a existência humana na sua relação com seu 

entorno, pelo uso sistemático da abstração de universais, tais como a unidade, a 

identidade e a causalidade. Seria preciso analisar o mundo para que este surgisse 

no próprio ato do conhecer. Longe do esquema sígnico da Idade Média, que, por 

ação das similitudes, desdobrava a natureza numa rede de signos convergentes, o 

racionalismo os instaurou mediante a prova de comparações e medidas, eles 

figuravam no espaço do provável até serem erigidos, através do conhecimento, a 

identidades determinadas. 

 
A constituição do signo é, pois, inseparável da análise. É seu resultado já que, uma 

vez definido e isolado, ele pode ser reportado a novas impressões; e, aí, desempenha 

em relação a elas como que o papel de um crivo. Porque o espírito analisa, o signo 

aparece. Porque o espírito dispõe de signos, a análise não cessa de 

prosseguir.(FOUCAULT, 2002, p. 84).   

 

Foi retomando esta cena epistemológica específica que o discurso do salted 

paper tomou para si a vontade de atestar a “verdade do mundo” através da 

transposição da existência para sua base fotossensível. Mas esse tipo de 

representação em imagem fotográfica “duplicou” as cenas da vida em uma 

técnica que teve como uma de suas características visuais a ambiência fosca na 

base da imagem, também bastante granulada e que muito dialogou com 

desenhos, pinturas e gravuras nas artes plásticas. Frizot (1998, p. 78) especifica este 

fato nas seguintes palavras: “... the variations in the method used for printing are 

important, for they give the prints distinctive quality - similar to a engraving, drawing 

or lithograph – perhaps simply photographic, according to the tonality chosen.” 

De pronto, percebemos que o salted paper revestiu-se, contraditoriamente, 

de subterfúgios para escapar ao sentido de uma plena captação do real literal, 

recorrendo à utilização de inúmeros efeitos especiais para tentar se afastar das 

identidades indubitáveis. Ao recorrer às técnicas de intervenção sobre cópias 

positivas e também à opção por certas abordagens temáticas - como as viragens 

à base de metais pesados e a captação dos estranhos monumentos solitários da já 
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mencionada missão heliográfica - o talbótipo (como também ficou conhecido o 

salted paper) flertou com o elemento da imaginação: 

 
The ‘tone’ was the result of deliberate choice. The tecniques of toning, the addition of 

varius chemicals - which Blanquart-Evrard called ‘The demands of the art’, and which 

sometimes prevented long - term conservation - gave color tones ranging through 

wine-dregs, violet, gray-green, brick - red, and even blue, for cyanotypes. Up to six 

different tonig  processes are known for a single image by Le Secq, that great master 

of the calotype between 1851 and 1855.(FRIZOT, 1998, p. 78).       

 

Foucault (2002, p. 93) explica que o elemento da imaginação e o da ciência 

andaram pari passu nessa episteme e mesmo com funções e valorações distintas 

foram absorvidos e desenhados para servir ao exercício da razão. As semelhanças, 

exercitadas através da imaginação, possibilitaram o sistema das comparações na 

medida em que se tornaram, nesse movimento da história, um fundo indiferenciado 

e confuso do mundo, lugar onde todas as imprecisões que ludibriam o espírito 

demandam ordenações. Dessa forma, a imaginação, articuladora das analogias, 

possibilitou, ao menos, uma comparação inicial de sutis semelhanças, abrindo 

portas para o trabalho do conhecimento com suas relações e ordenações. 

 
A partir do século XVII, a semelhança é repelida para os confins do saber, do lado de 

suas mais baixas e mais humildes fronteiras. Lá, ela se liga à imaginação, às 

repetições incertas, às analogias nebulosas. E, em vez de desembocar numa ciência 

da interpretação, implica uma gênese que ascende dessas formas rudes do Mesmo 

aos grandes grados do saber desenvolvidos segundo as formas da identidade, da 

diferença e da ordem.(FOUCAULT, 2002, p. 98).  

 

A precisão da verdade (the ring of truth) e o excesso de intervenção after-

printing (tonning) fazem parte de um mesmo sistema de pensamento. A profunda 

ligação entre a representação e seu referente, tão almejada pelo talbótipo, 

explicitada nos discursos sobre o “chamado da verdade”, não conseguiu separar-

se da imaginação, que lentamente trabalhou para distanciar o salted paper de 

qualquer verdade precisa sobre o mundo. Em contrapartida, a provocativa 
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transformação do “real” se, por um lado, pôde reforçar - através dos efeitos e das 

temáticas abordadas na referida técnica, devida à necessidade mesma de revesti-

la de aspectos artísticos - o caráter de verossimilhança nela impregnada, por outro, 

pôde denunciar a impossibilidade da representação de dar conta da totalidade 

da existência.  

Na albumina, as relações entre as características visuais da imagem e os 

aspectos epistemológicos que foram delineando, nos diferentes momentos da 

história, o que seria a ciência no Ocidente, instauraram sentidos próximos aos 

delimitados pelo papel salgado. Reilly precisa um dos maiores trunfos da albumina 

que colaborou para o encantamento que esta exerceu nos consumidores das 

cartas de visita nos idos dos anos cinqüenta do século XIX: 

 
It is easy to understand the rapid acceptance which albumen papers gained during 

the middle and late 1850s. A glossy-surfaced print medium was something of a 

novelty. An albumen print made from a glass negative had deep, rich tones and crisp 

detail, and embodied many qualities unique to photography.(REILLY, 1980, p. 5). 

 

Concordamos com essa descrição do albúmen, ratificando apenas a 

afirmativa que faz uma leitura da sua superfície brilhante como sendo uma 

novidade no século XIX. De fato, o trabalho com o ligante à base de claras de 

ovos, tanto em chapas de vidro quanto em base de papel, podem ser 

considerados uma referência inusual até a década de seu surgimento. Por outro 

lado, não podemos deixar de perceber que a albumina erigiu discursos sobre si 

mesma e sobre suas potencialidades que em muito se aproximaram aos ditos que 

demarcaram o espaço discursivo do daguerreótipo (técnica que será detalhada a 

seguir), aproximando-o da epistemologia que possibilitou o cartesianismo. A 

albumina, assim como o invento de Louis Jacques Mandé Daguerre, arregimentou 

discursos que não cessam de almejar a representação da existência humana por 

espelhamento. 
 

 There were several styles of rolling machines used in the 19th century, but all of them 

accomplished the same purpose of making the prints glossier and smoother. Small 

prints-especially ‘cabinet’ size portraits and stereo views-were often given an extra 

 66



glossy finish in a heated roller device called a ‘burnisher’ In skilled hands a burnisher 

could produce a mirror-like gloss on albumen prints. The operators of portrait studios in 

the 1880's and 90's sometimes ballyhooed the gloss of their prints by giving them 

fantastic names like ‘French Enamel’ and ‘Extra Superior Finish’.(REILLY, 1980, Capítulo 

10). 

 

A idéia de uma superfície mirroring sobre o glossy paper, reforçada pelo uso 

de uma esmaltadeira, retoma discursivamente a proposta do daguerreótipo com 

sua superfície espelhada, local do sonho do decalque preciso da verdade refletida 

no espelho. A exaltação do perfeito contraste - que explicitava brancos límpidos e 

sombras mais densas - foi amplamente justificada pela camada brilhante da 

albumina com toda sua transparência, que possibilitou a formação de uma 

imagem destacada das fibras do papel-suporte, produzindo maior sensação de 

definição nessa camada translúcida: 

Thus, it may be seen that albumen paper is essentially the same process as plain 

salted paper, except that egg white is employed as a binder material to close the 

pores of the paper and retain the light sensitive substances in a compact layer on the 

surface. It is precisely because the image is retained on the print surface that albumen 

paper represented such a great advance in print boldness and contrast, and that it 

possessed increased capacity to reproduce fine detail. (REILLY,1980, Capítulo 4). 

A baixa granulação, os detalhes finamente representados, o efeito de 

profundidade na forma de representar uma idéia, aliada a um contraste 

encorpado, lançaram a albumina na epistemologia do signo binário, nos caminhos 

da “representação reduplicada” (FOUCAULT, 2002, p. 87). Duas idéias abstratas 

poderiam instaurar um signo: no interior do conhecimento, existia a coisa 

representada e uma outra que a representa; uma idéia que é significada e uma 

outra que é significante. Mas, entre estas duas instâncias, o significante engendrou 

um desdobramento que só reforçou o conteúdo ao qual ele se refere, a saber, o 

papel da representação. Neste caso, o significante se refere ao que indica através 

de uma representação precisa, distanciada de ruídos ou equívocos semânticos: 
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Uma idéia pode ser signo de outra não somente porque entre elas pode estabelecer-

se um liame de representação, mas porque essa representação pode sempre se 

representar no interior da idéia que representa. Ou ainda porque, em sua essência 

própria, a representação é sempre perpendicular a si mesma: é, ao mesmo tempo, 

indicação e aparecer; relação a um objeto e manifestação de si. (FOUCAULT, 2002, 

p. 89). 

 

Com esses exemplos, já percebemos que, a partir dos diálogos que as 

técnicas produzem com os saberes, estas passam a instaurar discursos amplamente 

atravessados por uma certa ideologia da “precisão científica”, seja para afirmá-la 

ou para negá-la. De qualquer forma, quanto mais buscamos perfeitas unidades na 

formação discursiva da fotografia tanto mais percebemos que estas não passam 

de uma costura - às vezes realizadas com maestria, outras tantas deixando a mostra 

o pespontar da agulha e linha, como foi o caso específico do daguerreótipo com o 

ambrótipo, como veremos no próximo tópico. 

 

Das condições históricas da técnica: 
O ambrótipo e o daguerreótipo 
 

Continuaremos lançando mão das reflexões de Michel Foucault em sua 

Arqueologia (1972), priorizando sua noção de “sistema de dispersão”, no intuito de 

observarmos as repartições políticas de dois dos artefatos que compõem o objeto 

chamado ‘fotografia oitocentista’: o ambrótipo e o daguerreótipo.  

 
Seria preciso caracterizar e individualizar a coexistência desses enunciados dispersos 

e heterogêneos; o sistema que rege sua repartição, o apoio que dão uns aos outros, 

a maneira pela qual se implicam ou se excluem, a transformação que sofrem, o jogo 

de seu revezamento, de sua posição e de sua substituição.(FOUCAULT, 1972, p. 47).   

 

As imagens em ambrótipo existem através de um negativo que foi 

confeccionado tendo um vidro como base, o nitrato de prata como agente 

fotossensível e o ligante à base de colódio úmido, também conhecido como gun-

cotton. Esta emulsão é preparada e estendida no suporte com o auxílio do álcool 
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etílico ou éter - únicas possibilidades de expansão do colódio no período que 

engloba essa técnica.  

Os retratos captados em ambrotipia não devem ter exigido muito mais que 

alguns segundos de pose do modelo para a câmera e o fotógrafo, e, para finalizar 

seu artefato, provavelmente não levou muito mais que dez minutos. O tempo para 

a produção dos Archertypes32 tende a escapar de forma fugaz por entre as mãos 

do artesão. O período de eficácia da emulsão enquanto agente fotossensível 

úmido - sobretudo pela veloz evaporação do álcool - compreende inicialmente o 

emulsionamento da placa, passando pela captação da imagem, chegando ao 

processo de revelação e fixação, que não deveriam ultrapassar ínfimos dez 

minutos. Leyshon (2001, p. 46) explicita a velocidade com que os fotógrafos 

estavam acostumados a lidar para finalizar um ambrótipo: “The sensitivity was so 

fleeting that the plates had to be exposed and processed within o more than ten 

minutes after coating litteraly wet.”. 

Após os raios de luz ultrapassarem a camada da emulsão atingindo os sais de 

prata, o que foi chamado - através de um dos primeiros conceitos formulados na 

fotografia oitocentista - de imagem latente deveria tornar-se imagem aparente 

através da ação de um revelador à base de sulfato de ferro acidificado33, utilizado 

no intuito de transformar a prata em cinza brilhante, reduzindo a densidade das 

áreas de luz e sombras do negativo34. Para a fixação foi largamente utilizado o 

cianeto de potássio35, que garantia certo brilho à imagem, discreto, porém 

                                                 
32 Em Leyshon (2001, p. 46) vemos a nomenclatura archertypes como um segundo nome para a técnica do 
colódio úmido, retomando o sobrenome de seu inventor Frederick Scott Archer.  
 
33 Leyshon (2001, p. 60) especifica que o ácido nítrico e o cloreto de mercúrio foram utilizados para a 
acidificação do revelador no intuito de melhorar o contraste do ambrótipo, muito embora seu 
escurecimento característico fosse difícil de ser contornado. Em John Towler (1974, cap. XVI) reforçamos a 
informação de Leyshon citando dois reveladores possíveis para o colódio: o sulfato de ferro e o ácido 
pirogálico. 

 
34 Esse efeito foi conseguido com a sub-exposição e sub-revelação do negativo de colódio úmido. Em uma 
explicação técnica, Towler (1974, cap. XXII) detalha: The object in view is to obtain much more actinic 
action, not only on the film, but through the film, so as to produce a denser metallic reduction for the 
shades, which in the ambrotype are lights. To guard against the liability to fogging, a much weaker and 
more acid developer is used than in the positive process. 
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importante. O resultado final dessa etapa seria uma imagem em negativo que 

poderia ou não receber uma camada de verniz para proteção36. Todo esse 

caminho percorrido pelos raios de luz gera uma imagem negativada de contraste37 

geral muito baixo, com pretos esmaecidos e áreas de transparência levemente 

acinzentadas. 

Observamos o ambrótipo como um positivo direto e o efeito nessa imagem 

se deve a uma peculiaridade da técnica que esconde sorrateiramente o que 

chamaremos “lado B” da imagem fotossensível: seu negativo. O positivo é 

alcançado através de uma superposição do negativo de vidro por cima de uma 

superfície escura38. Uma espécie de efeito ótico que joga com valores de 

luminância. Um interessante exercício para a observação desse efeito pode ser 

realizado em uma sala com pouca iluminação e um negativo preto e branco nas 

mãos. Observaremos que um pouco de iluminação passa por trás da emulsão 

através das regiões transparentes, enquanto quase nenhuma tem passagem pelas 

áreas escuras. Ao posicionarmos um veludo ou um cartão preto por trás do 

negativo, o primeiro (veludo) vai impedir a passagem da luz por todas as áreas mais 

claras do segundo (negativo), simulando um pesado sombreamento nas 

                                                                                                                                                               
35  Towler (1974, cap. XVII) descreve, com precisão, em que consiste um fixador para a fotografia 
oitocentista: Fixing solutions consist of chemical substances that dissolve the sensitized salts of silver on plates 
or paper, on which photographic images have been developed. The parts which form the image are 
covered with reduced silver, or an altered iodide or chloride of silver, which is insoluble in the fixers; whereas 
those parts which have not been impressed by the actinic rays are made transparent with the fixing 
solutions, which dissolve the opaline silver compounds, and cause the picture afterward to be 
unchangeable when exposed to light. 
36 O contraste ideal para o negativo do ambrótipo foi bem descrito por Towler (1974, cap. XXII): If the 
density of the shades is so great as to prevent you from distinguishing objects through them, and these 
shades are regularly tempered down through the intermediate tones to the bright lights, and these lights are 
still clear and transparent, it is very possible that the image is sufficiently negative, and that you have 
succeeded in your undertaking. 

 
37 Millard Schisler (1995, p. 106) define contraste como sendo “a diferença de densidades de duas áreas. 
Podem ser: o contraste de uma luz (alta e baixa luz), o contraste gerado no negativo medido pela 
variação de densidades produzida após a revelação e o contraste no papel – uma medida intrínseca que 
lhe é incorporada na fabricação.” 

 
38 Leyshon (2001, p. 57) retoma as bases escuras que foram afixadas atrás dos negativos do ambrótipo no 
intuito de transformá-lo em positivo: Different kinds of background were used; japanned black cardboard, 
velvet, black varnished metal, and black varnished applied directly to the collodion negative. 
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transparências do negativo, dando um efeito geral de positivo. Um positivo com 

brancos acinzentados, de uma reflexão de luz diminuta. 

Falta constituinte do ambrótipo, o branco é praticamente inexistente. A partir 

da década de cinqüenta do século XIX, os artefatos produzidos nessa técnica, 

hoje, serão encontrados nas gavetas das coleções especializadas, mergulhados em 

cinzas e pretos profundos. Porém, não notamos, pelo menos não com facilidade, a 

falta do branco enquanto valor absoluto de reflexão de luz no ambrótipo. Estranho 

esquecimento que, no calor da luta política entre as técnicas fotográficas, tornou 

proeminente o discurso do daguerreótipo39 enquanto espelho refletor da existência 

humana, em detrimento do ambrótipo com sua representação escura do mundo. 

Não devemos observar iluminação, ou mesmo clareza nas bordas de uma 

representação fotossensível que se recolheu na calada de sua própria noite, 

optando pela escuridão em detrimento da luz.   

No daguerreótipo teremos uma outra visualidade, um outro caminho para 

a impressão de uma imagem fotossensível. O retrato captado pela tecnologia dos 

dags não descreve as cenas dos estúdios com a mesma ambiência do ambrótipo. 

Os dags trazem consigo, nos discursos que arregimentaram, nas instituições que 

mobilizaram e na visualidade dos sentidos que os compõe, inexoravelmente, a 

produção dos portraits, seja com maior ou menor impacto.  

Em seu texto clássico American hand book of the daguerreotype, S. D. 

Humphrey (1858, p.1 - p.18) descreveu a produção dos daguerreótipos da seguinte 

maneira: uma placa bastante fina de cobre coberta com prata polida, a 

sensibilização dessa placa-suporte da imagem realizada com vapor de iodo e de 

bromo em pequenas caixas vedadas de madeira. A seqüência de cores que toma 

conta da placa de cobre com nitrato de prata é um espetáculo à parte. Um 

verdadeiro arco-íris se segue no momento da sensibilização, formando sobre a 

placa uma camada de iodeto de prata, muito mais sensível à luz que a prata sem 

outro reagente complementar.  

 
                                                 
39 Leyshon (2001, p. 54) descreve a visualidade do daguerreótipo: Daguerreotypes are probably the easiest 
of the three cased types to identufy because the polished silver exhibits specular reflection. This means that 
they are silver mirrors in which the viewer can see a true image reflected, not just a metalic sheen. 
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The polished plate is first inserted in the holder of the iodine coating-box, and the lid is 

then closed. The surface, if examined closely, assumes various shades of color, 

beginning with light yellow, then deep yellow, reddish, copper-red, violet, blue, and 

green. As soon as the plate passes from the yellow to the red, it is placed over the 

bromine vapor, and kept there until the reddish color changes into a violet or steel 

color; it is then put back again over the iodine for one third of the time of the first 

exposure.(HUMPHREY, 1858, cap.I). 

 
Em seguida, o suporte fotossensível entra em uma câmera escura sendo 

exposto à luz no intuito de captar a imagem. O tempo para a captação do 

daguerreótipo tornou-se, com o uso do revelador à base de mercúrio, 

relativamente rápido, alguns segundos ou poucos minutos, dependendo do 

período do ano ou mesmo da quantidade de luz solar no momento do click. A 

revelação tem um papel importante para garantir o sonho do dag “perfeito” com 

imagem “forte” e clara, sombras profundas e brilho requintado nas cortinas. 

Developing the Daguerreotype. After the plate has been submitted to the o peration 

of the light, the image is still invisible. It requires to be exposed to the vapors of heated 

mercury. It is not absolutely necessary to apply artificial heat to the mercury to 

develop the image, for fair proofs have been produced by placing a plate over the 

bath at the ordinary temperature of the atmosphere. (...)For various reasons I prefer a 

high temperature and short exposure. It accelerates the process. It renders the lights of 

the picture more strong and clear, while the deep shades are more intense. It gives a 

finer lustre to the drapery.(HUMPHREY, 1858, cap.I). 

Para finalizar o processo, o uso do fixador à base de hipossulfito de sódio por 

dez segundos apenas. Mas o autor alerta para uma preocupação típica dos 

daguerreotipistas: I am aware that it may be said that this strong solution would 

have a tendency to injure the impression by destroying in a measure the sharpness 

of outline (HUMPHREY, 1858, cap.I). Um daguerreótipo que se prezasse não poderia 

ter destruído a definição dos contornos da imagem. A precisão na representação 

da natureza foi uma das propostas visuais dos dags. Todo esse modus operandi já 

seria o bastante para a produção desse tipo específico de imagem, mas os 

daguerreotipistas queriam mais clareza e acutância nas bordas da representação. 

Para tal empreitada, o virador à base de cloreto de ouro foi bastante utilizado. Não 
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podemos deixar de notar que dois metais considerados nobres estão em jogo nessa 

representação: a prata e o ouro. E como não pode deixar de ser, a viragem a ouro 

tinha uma função bastante específica na produção desse artefato, ainda muito 

ligada à verossimilhança do “real” na imagem: 

The next process to be given is that for fixing the image on the plate. This is done by 

precipitating a thin film of gold over the surface and is productive of the most brilliant 

effect when prepared immediately after the plate has been washed with water after 

the application of the hyposulphite solution, and before the plate has been allowed 

to dry.This is generally the best sign that the gilding will bring out the impression with 

the greatest degree of distinctness. Soon, the clouds gradually begin to disappear, 

and, "like a thing of life" stands forth the image, clothed with all the brilliancy and 

clearness that the combined efforts of nature and art can produce.(HUMPHREY, 1858, 

cap.I).  

O daguerreótipo foi uma tecnologia ovacionada pela classe-média, 

crescente nos grandes centros urbanos europeus. A preocupação com a pós-

produção dessas imagens foi enorme e a pintura sobre essa tecnologia não tardou 

a ganhar espaço nos dags: cortinados sempre bem pintados, cabelos sempre 

brilhantes e olhos reforçados com cores escuras, as jóias desenhadas em prata ou 

dourado, símbolo de ostentação e riqueza. O pincel de cabelo de camelo bem 

fininho colaborou para a difícil arte da pintura sobre metal: 

Very light hair may be improved by a slight tint of brown, or yellow and brown, 

according to the color. In coloring the drapery, the same care must be used. No rules 

can be laid down for all the different colors required, and the amateur had better 

obtain the assistance or advice of some one accustomed to the use of colors. A little 

white with a dash of blue or a little silver, will improve white linen, lace, etc. The jewelry 

may be touched with gold or silver from the shells, moistened with distilled water, and 

laid on with a fine-pointed sable-hair brush. ‘Brilliants may be represented by picking 

the plate with the point of a pin or knife.(HUMPHREY, 1858, cap.I). 

Essa tecnologia encantou o mundo em uma superfície espelhada através do 

polimento da prata. Logo os discursos sobre a perfeição do reflexo do mundo na 
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base dessas imagens tomaram conta dos manuais técnicos, dos anúncios em 

jornais, dos cartazes de propaganda.  

A impressão desse tipo de imagem foi recebida com muita surpresa pela 

população de cientistas e artistas da época, não tanto por uma temática 

inaugurada, mas, antes de tudo, pela veracidade com a qual as retratou. Embora 

não tivesse sido utilizada de forma sistemática por Nièpce, a fotossensibilidade dos 

sais de prata40 já havia sido estudada por vários cientistas. Daguerre optou por 

trabalhar com esse reagente e não hesitou em cercá-lo de todas as possibilidades 

que lhe seriam possíveis em relação à propriedade de sua fotossensibilidade. Em 

suas prioridades e na recorrência com que insistiu nesse único reagente, nas várias 

composições que este poderia ser trabalhado, a exemplo das já comentadas 

chapas de cobre coberta com nitrato de prata hipersensibilizado com vapor de 

iodo, demonstrou uma regularidade em experiências que pareciam estar cercadas 

pelo desejo da precisão e da objetividade em uma técnica bastante adaptada 

aos primeiros passos da química moderna: At the time of Nièpce`s death, the 

concept of photography had reached maturity. However there was still no 

practicable or commercially viable process.  (FRIZOT, 1998, p. 21). 

Não tardou para que o Estado, em 19 de agosto do ano de 1839, revelasse o 

invento em uma cerimônia na Academia de Ciências de Paris. Nesse ato oficial, o 

daguerreótipo foi apresentado à sociedade parisiense de então pela imponente 

figura de François Arago41, um fiscal para assuntos de imagem estática que 

ofereceu uma pensão vitalícia para o inventor da técnica em troca da patente do 

invento. Logo a população teve acesso a uma espécie de representação do 

mundo que brilhava tanto quanto um metal precioso. Boa parte do Ocidente se 

entregou aos encantos dessa imagem que se dava à visão em pequenos pedaços 

de um espelho que a tudo refletia com perfeição. 

 

                                                 
40 Michel Frizot (1998, p.18) mostra em seu livro que Albertus Magnus no século XIII, Johann Heirich Schulze 
no século XVIII já haviam realizado estudos, mesmo que pouco sistematizados, do nitrato de prata. 
 
41Em Michel Frizot (1998, p. 23), encontramos tal explicação: François Arago, Biot e Von Humboldt formaram 
uma comissão encarregada pelo estado da averiguação dos inventos em imagem estática. Depois da 
intervenção de Arago em relação ao daguerreótipo, a imagem fotossensível não mais escapou ao 
protocolo oficial dessa tríade. 
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The ‘Arago event’ of that day claimed photography for the service of humanity, a 

force for social progress: ‘France nobly endows the whole world with a discovery 

which can contribute so much to the progress of the arts and ciences.’ (FRIZOT, 1998, 

p. 26). 

 

Logo, Daguerre desenvolveu um conceito revolucionário na história dessas 

técnicas. Este ficou conhecido pelo nome de imagem latente e diz respeito a um 

estado invisível, uma espécie de latência da imagem que seria possível mediante a 

ação da luz sobre o sal de prata que só se tornaria aparente com o uso do vapor 

de mercúrio como revelador. Passado quase quarenta anos do início do século XIX, 

o que podemos perceber na relação entre o daguerreótipo e o seu inventor é que 

esta foi permeada por certa coerência no uso dos reagentes fotossensíveis, uma 

lógica na repetição dos procedimentos, uma preocupação com uma certa 

economia do tempo na vida moderna, a criação de um conceito como o da 

imagem latente, um senso que buscou, antes de qualquer coisa, uma clareza de 

detalhamento e acutância nas bordas da representação que a desvinculou do 

saber como uma das formas de apreensão do mundo e a jogou em um outro 

caminho, de compreensão e interpretação de como nos relacionamos com a 

nossa existência, a saber, a ciência. The physicist and chemist J. L. Gay-Lussac, 

describing the View of a Landescape and Every Object to the Chambre des Pairs 

(Upper house of Parliament), spoke of ‘mathematical precision’. (FRIZOT, 1998, p. 33) 

No afã ilusório de estar nos domínios da cientificidade, essa técnica não 

conseguiu se libertar da sua maior prisão: aquela que a confinou no sonho da 

representação matemática do mundo, uma idéia muito formalista para uma 

prática que implicou e ainda hoje continua exigindo a seleção de elementos que 

comporão a imagem final demonstrando uma visão de mundo. Encalacrada em 

uma das maiores ideologias da ciência, que não cessa de auto-referenciá-la como 

verdade em si mesma, o daguerreótipo viveu seus dias de espelho que não cessou 

de refletir verdades essenciais sobre quem somos e como vivemos. 

 

 

 

 75



Iluminismo e contra-iluminismo: 
O espelho do daguerreótipo e a caixa escura do ambrótipo 
 

A episteme dos séculos XVII e XVIII, analisada por Michel Foucault (2002, p.99 - 

p.105), traz consigo uma novidade que encontra sua possibilidade de existência no 

esteio da ciência da Ordem. Os poderes da observação, impulsionados pela 

invenção do microscópio, poderiam auxiliar na distinção das semelhanças, 

evitando o engano do espírito e tornando uma tônica o exercício da observação 

daquilo que não parava de se dar ao olhar: a superfície das coisas. Uma forma de 

apreensão da existência que primou pela fixação de significados em referentes 

bastante estabilizados. Identidades fechadas sobre si mesmas, caminhos de 

sentidos que se autopercorrem sem acesso a novas vias, os significados recobrem 

como uma pele o corpo material do significante – e só dele, mais nenhum outro. Os 

movimentos de conhecimento não podem, nesse momento, reconhecer 

legitimamente nem a ilusão, nem a imaginação, sob pena de não representarmos 

o mundo com precisão. 

Como vimos, essa ambiência adentra, sem pedir licença, nesta que seria 

uma das mais impressionantes representações da história da fotografia oitocentista: 

a daguerreotipia. Essa materialidade ocupou uma posição discursiva que não 

cessou de exigir o estatuto da precisão matemática, da verossimilhança, e da 

expressão da razão na técnica, sentidos reforçados por um aspecto do artefato 

onde a placa de cobre, recoberta pela camada de prata polida, traz consigo um 

efeito de espelhamento da prata característico da superfície da imagem. Esse 

espelhamento entrega-se ao olhar como o “real literal”, como o indubitável do 

mundo, como o estudo meticuloso da reflexão dos raios luminosos advindos da 

existência humana. No daguerreótipo, a iluminação proveniente das coisas 

encontrava lugar exato nos recantos da representação, instaurando a precisa 

organização do espaço e tempo históricos em seus elementos intrínsecos, ou seja, 

nos elementos de um tipo de representação apaixonada pelo seu referente42.    

       

                                                 
42Michel Frizot (1998, p. 33) traz essa passagem que denuncia o lugar da Ordem no discursivo do 
daguerreótipo: The physicist and chemist J. L. Gay-Lussac, describing the View of a Landescape and Every 
Object to the Chambre des Pairs (Upper house of Parliament), spoke of ‘mathematical precision’. 
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Pois o fundamental para a epistémê classica (XVII e XVIII) não é nem o sucesso ou o 

fracasso do mecanicismo, nem o direito ou a impossibilidade de matematizar a 

natureza, mas sim uma relação com a máthêsis que, até o fim do século XVIII, 

permaneceu constante e inalterada. (...) Essa relação com a Ordem é tão essencial 

para a idade clássica quanto foi para o Renascimento a relação com a 

Interpretação.(FOUCAULT , 2002, p. 78). 

 
Mas o que o daguerreótipo não conseguiu esconder por muito tempo foi a 

sua dupla natureza de negativo, por um lado, e positivo, por outro. Sonhou em ser o 

real, mas acordou negativo do mundo. Isto se deve a uma característica relativa à 

incidência e reflexão de luz sobre a superfície espelhada dessa materialidade 

fotossensível. Podemos observar, conforme posicionamos a chapa de cobre para a 

esquerda ou para a direita - sob uma fonte de luz - a dimensão que o 

daguerreótipo tentou, em vão, esconder: o negativo.  

 Já ao ambrótipo coube uma posição discursiva oposta à técnica acima 

citada, ou seja, uma posição contra-iluminista. Esta técnica retoma a episteme da 

interioridade em oposição à exterioridade, da escuridão em oposição à luz, da 

espessura em oposição à superfície, da consciência em oposição a uma dimensão 

inacessível ao homem: o inconsciente. Sustentando em sua materialidade uma 

visualidade tonal muito escura, tempestuosa, no recolhimento, mesmo que parcial 

de sua luminância, o ambrótipo se dá ao olhar por caminhos que instauram a 

descontinuidade, os limites da representação, o distanciamento de liames que 

ligavam o mundo às suas representações por transparência de sentidos. A partir da 

análise de Foucault (2002, p. 335) sobre a episteme do século XIX, poderemos 

pensar o ambrótipo, enquanto um tipo de representação fotossensível que toma 

por estranho o excesso de reflexão do espelho e encerra sobre si mesmo 

identidades que, de dentro da base de vidro, observa atentamente seu referente 

como “metafísica de um fundo jamais objetivável”. Através das suas peculiaridades 

de materialidade não-verbal, esta técnica não se insinuou na base de sua 

superfície; a partir de então, passa a comportar uma densidade discursiva que 

solicita o paciente percurso do pesquisador pelas vicissitudes da história que a 

compõe.            
 

 77



Doravante, as coisas só virão à representação do fundo dessa espessura recolhida 

em si, emaranhada talvez e tornada mais sombria por sua obscuridade, porém 

fortemente enlaçadas a si mesmas, reunidas ou divididas, agrupadas sem recurso 

pelo vigor que lá, naquele fundo, se oculta. As figuras visíveis, seus liames, os brancos 

que as isolam e contornam seu perfil não mais se oferecerão ao nosso olhar senão 

totalmente compostos, já articulados nessa noite subterrânea que as fomenta com o 

tempo.(FOUCAULT, 2002, p. 345).   

 
A luta discursiva entre o ambrótipo e o daguerreótipo se aprofunda nos 

menores detalhes e em plena contradição: a partir da própria materialidade da 

imagem, percebemos o sutil imbricamento de formações discursivas que habitaram 

períodos históricos passados.  

 
Pequena reflexão sobre a ideologia e o discurso da técnica 
 

Sem dúvida o trabalho proposto por Foucault na Arqueologia deve suscitar 

outras tentativas de abordagens de objetos teóricos. O próprio autor provoca o 

leitor com alguns caminhos possíveis para implementar outras leituras de 

“arqueólogos”. Uma das propostas mais interessantes de “Outras arqueologias” 

(1972, p. 233) é a análise de quadros de pinturas que tomaremos como sugestão e 

incentivo para a abordagem das fotografias oitocentistas. A princípio a 

Arqueologia não estaria preocupada em “reconstituir o discurso latente do pintor” 

(1972, p. 234), muito menos perceber o “murmúrio de suas intenções” (1972, p. 234). 

Foucault foi preciso em explicar que: 

 
A análise arqueológica teria um outro fim: pesquisaria se o espaço, a distância, a 

profundidade, a cor, a luz, as proporções, os volumes, os contornos não foram, na 

época considerada, nomeados, enunciados, conceitualizados em uma prática 

discursiva; e se o saber a que dá lugar essa prática discursiva não foi talvez investido 

em teorias e especulações, em formas de ensino e em receitas, mas também em 

processos, em técnicas e quase no próprio gesto do pintor. Seria preciso mostrar que, 

em pelo menos uma de suas dimensões, ela é prática discursiva que toma corpo em 

técnicas e em efeitos (grifo nosso). Assim descrita, a pintura não é uma simples visão 

que se deveria, em seguida, transcrever na materialidade do espaço. Não é mais um 

gesto nu cujas significações mudas e indefinidamente vazias deveriam ser liberadas 
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por interpretações ulteriores. É inteiramente atravessada pela positividade de um 

saber.(FOUCAULT, 1972, p. 235). 

 
De acordo com a citação acima, pensamos que, se existe alguma 

autonomia dos discursos fotossensíveis em relação aos suportes tecnológicos que os 

sustentam, esta autonomia seria artificial. A prática tecnológica funda discursos. Se 

por um lado não seria prudente afirmar que a técnica define os sentidos das 

imagens fotográficas, por outro, o silenciamento dos aspectos tecnológicos - que 

inevitavelmente compõem o visual da materialidade da fotografia - pode não 

favorecer a uma análise dos discursos como propõe a metodologia da 

Arqueologia.  

Partir do princípio de que uma mesma imagem fotossensível impressa em 

uma tecnologia como o daguerreótipo - típica do século XIX (muito embora 

encontre-se bem adaptada há tempos atuais) - e em uma tecnologia como a 

captação digital (absolutamente impensável no período no qual surgiu a 

fotografia) possam produzir os mesmos sentidos, seria apostar, ingenuamente, que a 

visualidade da peça fotográfica não produz nenhum impacto na construção dos 

sentidos. Da mesma forma, não podemos apagar o forte tom crepuscular dos 

ambrótipos. Os portraits realizados nessa técnica antecipam, em certa medida, a 

atmosfera dos filmes de terror, como, por exemplo, a escuridão do clássico do 

expressionismo alemão O gabinete do Dr. Caligaris, de 1919. Como também não 

podemos deixar de elencar, a partir da visualidade de um retrato em 

daguerreotipia, o incomensurável brilho do espelho que ilumina todo o semblante, 

por mais austero que este se faça, do modelo fotografado.  

Foi nas práticas discursivas e através delas que os fotógrafos formaram suas 

técnicas e os conceitos que as ampararam, as teorias que as embasaram, os 

enunciados que as movimentaram, e as palavras estratégicas que superlativizaram 

ou subestimaram seus estatutos, imaginando e dando vida a uma série de técnicas 

que se enquadram na palavra ‘fotografia’. 

Quando um fotógrafo escolhe os reagentes fotoquímicos para imprimir uma 

imagem, entra, mesmo sem se aperceber, em uma área da formação discursiva da 

fotografia. A perda da materialidade específica do discurso não-verbal da 
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fotografia pode apagar detalhes que consideramos importantes para a inserção 

de um artefato fotossensível em uma prática discursiva que vai articular reagentes 

(química), câmeras (física), cenários e vestimentas (artes plásticas/ arte aplicada) e 

técnicas (epistemologia/ciência) em formas históricas específicas. São esses 

“saberes” (1972, p. 223) que compõem o jogo complexo da análise das imagens 

fotossensíveis. 

Dessa forma, todo o savoir-faire que compõe a produção das imagens 

fotossensíveis não deve ser percebido pelo pesquisador a partir de uma escala 

valorativa, onde alguns químicos poderiam ser mais importantes que outros, por 

exemplo. Esse trabalho de segmentação dos discursos fica a cargo da ideologia, e 

não deve ser endossado por uma arqueologia dos insumos fotoquímicos. Levando 

em consideração essa proposta, percebemos que a interação de Nièpce43 com os 

saberes que o circundavam não seria uma espécie de passado pré-científico que 

em uma escala ascendente chegaria ao status de cientificidade. A ciência se 

esforça para elevar-se a um patamar acima do saber para melhor observá-lo e, em 

seguida, a ele retornar, recortando dele mesmo o que poderia lhe conceder uma 

coerência, em certa medida, construída por ela própria.  

 
 Se a questão da ideologia pode ser proposta à ciência, é na medida em que esta, 

sem se identificar com o saber, mas sem riscá-lo ou excluí-lo, localiza-se nele, estrutura 

alguns de seus objetos, sistematiza algumas de suas enunciações, formaliza alguns de 

seus conceitos e estratégias; é na medida em que por um lado esta elaboração 

escande o saber, modifica-o e o redistribui, por outro confirma-o e deixa-o valer; é na 

medida em que a ciência encontra seu lugar em uma regularidade discursiva e em 

que, por isso, se desenrola e funciona em todo um campo de práticas discursivas ou 

não.(FOUCAULT, 1972, p. 224).          

                                                 
43 Michel Frizot mostra que Joseph Nicéphore Nièpce estava tateando o domínio da química e da física em 
busca de fixação da imagem. Quando Nièpce tomou para suas experiências o estudo da impressão da 
imagem na câmera escura, só tinha em mãos os resultados da química clássica e, mesmo assim, ele 
próprio afirmou ter pouco conhecimento, por exemplo, de física-ótica. A química, nesse período, não se 
constituía numa disciplina moderna, mas antes num conglomerado de saberes que possibilitaram algumas 
descobertas, entre elas uma série de fórmulas para a impressão de imagens por luz solar: In order to 
understand the first fumbling attempts at invention we have to go back in our imagination to the uncertainty 
and mystery of the age, the confusion of a period still pervaded with the notion of ‘natural magic’, which 
paid little heed to physico-chemical matters. Around 1800, a knowledge of chemistry depended on 
numerous scattered observations, many of which could lead to nothing without imagination and method. 
(FRIZOT, 1998, p.18) 
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Se as positividades são a possibilidade a partir da qual os saberes podem se 

expressar através de representações que são construídas, na maior parte das vezes, 

nos embates das idéias, a ciência é a cristalização ensimesmada dos sentidos, é a 

prisão dos mesmos naquilo que eles não poderiam deixar de ser, a sua verdade 

intrínseca. 

Não que a dimensão do saber deixe de sofrer a influência de atravessamentos 

ideológicos, mas, nela, a luta política entre os enunciados se evidencia um pouco 

mais, se afastando sempre que possível de resultados fechados, a bem de uma 

experiência um pouco mais íntima com o mundo, com seus desníveis, suas rupturas, 

seus desencontros, nos mais estreitos caminhos pelos quais passam estes 

enunciados, onde as rugosidades dos conflitos entre eles, se não são explicitadas, 

ao menos não são apagadas. Com os exemplos do papel salgado, da albumina, 

do daguerreótipo e da câmera escura, podemos perceber em todas as suas 

diferenças e peculiaridades, e só através delas, a atuação da ideologia que vai 

perpassar sorrateiramente a produção dos retratos.  
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5. O original e o regular na fotografia oitocentista 
Nos interstícios dos sentidos: da casa-grande à senzala 

 

Neste capítulo, nos debruçaremos sobre sete fotografias específicas da 

Coleção Francisco Rodrigues. Essas imagens analisadas ora se aproximam, ora se 

distanciam do que Foucault (1972) chamou de bipartição valorativa dos retornos 

históricos, e que ele designa como “original e regular”. O original se associa às 

representações percebidas como novas, únicas, impares, aquilo que figura 

discursivamente no âmbito das grandes criações. Todos os outros tipos de 

representação são meras repetições de um já-dito, o regular. 

A partir desta divisão proposta por Foucault, classificamos as cartas de visita 

das jovens senhoras que abrem as análises (FR. 868), (FR. 613), (FR. 785), bem como 

a fotografia da ama negra com a criança branca (FR. 15. 296) e a do burguês do 

sobrado (FR. 594), como pertencentes à categoria “regular”. Já a imagem da 

mulher branca com criança negra no colo (FR. 12. 724), e a do negro com roupa 

de burguês (FR. 15. 521) servem para ilustrar a representação do discurso “original”.  

No entanto, é importante destacar que todas as representações serão 

analisadas através de um olhar que estranha seus recantos menos evidentes, e lá 

no esconderijo da obviedade, almejamos ir além dos sentidos historicamente 

estabilizados. Neste contexto, retomamos a idéia de formação imaginária de 

Pêcheux. Buscamos perceber como a costura ideológica, ao se materializar nas 

técnicas fotográficas, possibilita a instauração de determinados sentidos, todos 

imaginados. Foi a partir da reflexão sobre a ideologia enquanto uma 

“representação da relação imaginária dos indivíduos com as suas condições de 

existência” (1980, p. 77) que Michel Pêcheux formulou sua noção de formação 

imaginária entendida como mecanismo de projeções de imagens que deslocam, 

ou melhor, representam os traços objetivos, que caracterizam sujeitos empíricos nos 

processos discursivos.  

 
Nossa hipótese é a de que esses lugares estão representados nos processos 

discursivos em que são colocados em jogo. Entretanto, seria ingênuo supor que o 

lugar como feixe de traços objetivos funciona como tal no interior do processo 
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discursivo; ele se encontra aí representado, isto é, presente, mas transformado; em 

outros termos, o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 

imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a 

imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.(PÊCHEUX, 1993, 

p. 82).  

 

Para todas as peças analisadas usamos os mesmos recortes interpretativos, 

isto é, descrevemos as condições de produção históricas de cada uma das 

imagens (formação discursiva e ideológica), e as formações imaginárias; além de 

estabelecermos uma análise relacional entre o discurso da técnica e a 

representação imagética. 
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O camafeu e o discurso do outro no mesmo: a construção da 

alteridade na imagem fotográfica 

 

        
 

 

Abrimos esse capítulo com três imagens fotossensíveis distintas. Três diferentes 

mulheres. Uma mesma formação discursiva. O que essas jovens senhoras teriam em 

comum? De que forma essas presenças precárias, longínquas se encontram e se 

distanciam? O que a superfície material do artefato fotográfico pode nos dizer 

sobre as mulheres representadas?  

 

Da formação discursiva e suas contradições 

Com penteados à moda francesa e vestidos suntuosos, essas jovens 

distanciam-se do padrão de vestimenta e cuidados com o “visual” das senhoras 

dos engenhos, aproximando-se bem mais da mulher que habitava os sobrados à 

época do Brasil imperial. Freyre (2003) comenta que, ao contrário das gordas 

matronas dos moinhos de açúcar, com seus vestidos sóbrios e escuros, as franzinas, 

as sílfides, as “pálidas virgens dos sonhos” tinham uma alimentação regada a 
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caldinho de pintainho calado e água de arroz, vestidas com ancas, cabelos 

postiços, e espartilhos.     

Ao observar seus belos vestidos poderíamos até imaginar que essas mulheres 

viviam alegremente nos sobrados, mas as descrições que temos sobre o cotidiano 

da burguesia próspera no Império tropical não parecem ratificar esse imaginário. 

Paulo Prado (2001) escreve sobre a lástima, a tristeza desoladora que era para a 

burguesia viver em algumas das cidades de nosso país, à época, entre elas Recife: 

 

População sem nome, exausta pela verminose, pelo impaludismo e pela sífilis, 

tocando dois ou três quilômetros quadrados a cada indivíduo, sem nenhum ou 

pouco apego ao solo nutridor; país pobre sem o auxílio humano, ou arruinado pela 

exploração apressada, tumultuária e incompetente de suas riquezas minerais; cultura 

agrícola e pastoril limitada e atrasada, não suspeitando das formidáveis 

possibilidades das suas águas, das suas matas, dos seus campos e praias; povoadores 

mestiçados, sumindo-se o índio diante do europeu e do negro, para a tirania nos 

centros litorâneos do mulato e da mulata; (...) indigência intelectual e artística 

completa, em atraso secular, reflexo apagado da decadência da mãe-pátria; 

facilidade de decorar e loquacidade derramada, simulando cultura; vida social nula 

porque não havia sociedade, com as mulheres reclusas como mouras ou turcas; vida 

monótona e submissa, (...)(PRADO, 2001, p. 161). 

 

Segundo Freyre, as mulheres dos sobrados tinham poucos momentos de 

diversão, para elas a vida parecia um marasmo onde nos “quase-conventos” de 

suas casas nada acontecia. Para quebrar um pouco esse cotidiano tão tristonho, 

alguns “mascates tiveram sua função útil junto a um sexo recalcado, cuja vida de 

algum modo alegravam com suas jóias, suas fazendas, seus vidros de perfume, seus 

santo-antoninhos de faces cor-de-rosa que as iaiás solteironas ‘trocavam’ às vezes 

por enormes rolos de renda fina feita em casa por elas, ou por molecas” (FREYRE, 

2003, p.141). Freyre (2003, p. 214) ainda comenta que as artes plumárias, as rendas 

e os bicos foram durante muitos séculos produzidos pelas próprias mulheres que 

espantavam a solidão com o trabalho artesanal. 
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De quando a técnica instaura sentidos 

Seja lá o que murmuram na fixidez de suas poses, as imagens destas mulheres 

só puderam chegar a nossos olhos através de produtos fotoquímicos específicos. As 

fotografias da esquerda (FR. 868) e da direita (FR. 613), foram impressas a partir da 

técnica da albumina, enquanto o papel salgado foi usado na do centro (FR. 

785).Poderiam essas tecnologias fotossensíveis reproduzir uma ideologia harmônica 

e coesa? 

Parece-nos infecunda a idéia de que as técnicas envolvidas nas 

representações dessas sinhás legitimariam uma ideologia que fizesse coincidir os 

discursos entre elas, unificando sentidos. Não nos contentaremos com essa 

interpretação por demais simplificada. Até mesmo porque a própria representação, 

em seus elementos constitutivos, desestabiliza tais argumentações. 

Na busca de um sentido “outro”, com o auxílio de uma lupa, buscamos olhar 

os detalhes das fotografias em análise. Só assim, pudemos observar que, por entre 

as tramas do papel salgado e da albumina, uma terceira técnica fotográfica 

compõe o jogo de imagens, revelando nos colares e no broche das senhoras de 

engenhos a produção do ferrótipo incrustado no camafeu.  William Leyshon (1998, 

p. 59) explica que o ferrótipo surgiu próximo ao ano de 185444. Essa técnica foi 

amplamente utilizada na confecção de retratos em base fotossensível para 

compor jóias com imagens de entes queridos, tanto vivos quanto mortos. 

Uma característica que nos chama atenção no ferrótipo é que, em sua 

composição de suporte e de fotoquímica, este não possui a cor branca em sua 

possibilidade máxima de reflexão da luz. Em sua fórmula química clássica 

encontramos uma mistura de colódio úmido com nitrato de prata estendido sobre 

um fino suporte de ferro, muitas vezes chamado cardboard japanned iron45. O 

suporte escuro, somado a uma cobertura fotossensível branco-creme, aliada a uma 

revelação com sulfato de ferro (que favorece o depósito de prata nas áreas que 

                                                 
44 Muito embora, como mostra William Leyshon (1998, p. 59), a publicação do invento de Hamilton L. Smith 
tenha se dado em 19 de fevereiro de 1856. 
45 William Leyshon (1998, p. 63) explica que este nome foi inspirado na utilização do verniz colocado atrás 
da folha de ferro. A fórmula deste verniz foi mantida em segredo pelos fabricantes. Hoje a composição é 
divulgada pela bibliografia específica. Nela encontramos elementos como o piche e o óleo de linhaça. 
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receberam mais luz) e uma fixação com cianeto de potássio (que elimina os 

haletos de prata que não receberam luz) evidenciam, nessas áreas de sombras, o 

suporte de metal, favorecendo a produção de uma representação fotossensível 

muito escurecida. O que deveria ser branco no ferrótipo torna-se, pelo modo de 

operação de sua técnica, um tom acinzentado muito forte, gerando um contraste 

baixíssimo em uma tecnologia que produz fotografias de fortes tons escuros. 

Interessante perceber que o tom escuro da técnica do ferrótipo poderia nos 

reportar, mesmo que metaforicamente, ao outro da casa grande, ou seja, ao 

negro.  

 

Das formações imaginárias e suas contradições 

Entre a textura esgarçada e opaca do papel salgado e o brilho 

característico da superfície dos artefatos em albumina, eis que surge a presença de 

uma representação dentro das representações. É no centro do ferrótipo que 

irrompe, sem pedir permissão, o interdiscurso. Michel Pêcheux (1997) precisa esse 

termo como séries de discursos históricos pré-construídos que, sem percebemos, nos 

antecedem e perpassam: 
  

O próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do sentido que 

nela se forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso, que determina 

essa formação discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato de 

que ‘algo fala’ (ça parle) sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’, isto 

é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas.(PÊCHEUX, 997, p. 162). 

 

O camafeu-ferrótipo se apresenta como a alteridade discursiva que 

atravessa de forma sutil o discurso em dominância na superfície da imagem. Para 

tanto, o ferrótipo impôs sua presença escura, de brancos acinzentados, baixo 

contraste e pouco brilho à formação ideológica do papel salgado e da albumina, 

que domina a superfície das imagens. Estas últimas não se percebem constituídas 

por aquela.  

Ao por em jogo uma série de enunciados dispersos ao longo da história, o 

interdiscurso tem duas formas de ser lido: pode trabalhar para manutenção das 
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relações de produção; e, na contramão dessa primeira assertiva, pode caminhar 

na direção da transformação dessas mesmas relações.  

 
Ao falar de ‘reprodução/transformação’, estamos designando o caráter 

intrinsecamente contraditório de todo modo de produção que se baseia numa 

divisão em classe, isto é, cujo ‘princípio’ é a luta de classes. Isso significa, em 

particular, que consideramos errôneo localizar em pontos diferentes, de um lado, o 

que contribui para a reprodução das relações de produção e, de outro, o que 

contribui para sua transformação: a luta de classes atravessa o modo de produção 

em seu conjunto, o que, na área da ideologia, significa que a luta de classes ‘passa 

por’ aquilo que L. Althusser chamou os aparelhos ideológicos de Estado.(PÊCHEUX, 

1997, p. 144). 

 

Se, por um lado, os discursos da albumina e do papel salgado, técnicas que 

possibilitaram a impressão dessas três representações, apreendidos através do 

efeito ideológico elementar46, associam-se ao imaginário da casa-grande, por 

outro, dividem espaço com um discurso que, por sua vez, afasta-se de uma espécie 

do retorno de um sentido idêntico, expresso na “lógica” do dizer. Ou seja, as 

tecnologias que dominam a totalidade da superfície das imagens não se 

encontram sozinhas reproduzindo incessantemente suas visões-imaginações do 

mundo. A presença do camafeu questiona as verdades das técnicas dominantes. 

O caráter de reforço dos discursos vigentes é relativizado no momento em que o 

próprio ferrótipo transforma o discurso do salted paper e do albúmem, construindo 

diferentes nuances para o dizer estabelecido historicamente. O ferrótipo pode ser 

percebido teoricamente como o que Pêcheux chamou de “zona rejeitada” na 

produção dos sentidos (1993, p. 176). 

 
 Somos, assim, levados a examinar as propriedades discursivas da forma-sujeito, do 

‘Ego-imaginário’, como ‘sujeito do discurso’. Já observamos que o sujeito se constitui 

pelo ‘esquecimento’ daquilo que o determina. Podemos agora precisar que a 

                                                 
46 Louis Althusser (1980, p. 95) considera que as evidências de que uma palavra possa se referir diretamente 
ao “real” literal, carregando nas seqüências de suas vogais e consoantes uma transparência que a liga 
inexoravelmente aos processos históricos, sem a sombra da contradição é um efeito ideológico elementar. 
Nesse sentido os discursos não só se ancoram em objetos definidos com clareza quanto posicionam os 
sujeitos enquanto origem coerente de todos os ditos históricos.  
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interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do 

sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído 

como sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, 

apóia-se no fato de que os elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita 

mais acima, enquanto ‘pré-construído’ e ‘processo de sustentação’) que constituem, 

no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no discurso 

do próprio sujeito.(PÊCHEUX, 1997, p. 163).     

 
Por fim, vale frisar que as imagens nos seus ferrótipos são, na medida do 

possível, nítidas. Com uma lente de aumento, percebemos na fotografia do lado 

direito (FR. 613), uma garotinha; na fotografia da esquerda (FR. 868), um homem; na 

fotografia central (FR. 785) não conseguimos ver o rosto de quem foi fotografado e 

transformado em ferrótipo, há apenas um resquício de uma existência distante. A 

presença de um indivíduo fora de foco, meio indistinto, serve-nos como uma 

interessante metáfora para falar da operação da ideologia em geral.  

 
(...) enquanto ‘as ideologias têm uma história própria’, uma vez que elas têm uma 

existência histórica e concreta, a ‘Ideologia em geral não tem história’, na medida 

em que ela se caracteriza por ‘uma estrutura e um funcionamento tais que fazem 

dela uma realidade não-histórica, isto é, omni-histórica, no sentido em que esta 

estrutura e este funcionamento se apresentam na mesma forma imutável em toda 

história, no sentido em que o Manifesto define a história como ‘história da luta de 

classes, ou seja, história das sociedades de classe’.(PÊCHEUX, 1997, p. 151). 

 

Não seria esse indivíduo praticamente sem face um sempre-já Sujeito?47 Um 

sobre-sujeito que efetiva sua ação apagando os rastros dela mesma? Na 

ocultação de seus traços, esse retrato no ferrótipo remete-nos à própria operação 

da ideologia: não há ideologia que se conceba ideológica, não há sujeito que 

perceba-se atravessado pela alteridade discursiva re-inscrita em seu próprio 

discurso.  

                                                 
47 Louis Althusser (1980, p. 97) sustenta que “(...) eu e você (leitor) somos sempre já sujeitos e, como tais, 
praticamos ininterruptamente os rituais do reconhecimento ideológico, que nos garantem que somos 
efetivamente sujeitos concretos, individuais, inconfundíveis e (naturalmente) insubstituíveis.” De pronto 
notamos que sua fórmula se aplica a um raciocínio onde o indivíduo é interpelado pela ideologia através 
da categoria de sujeito.   
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Usamos essas três imagens para apontar, através da própria materialidade 

da fotografia, o que a AD chama de equívoco e que, a partir do século XIX, passa 

a ser percebido como fundante de todo processo discursivo, em especial a partir 

das conceituações de assujeitamento (ligada à formação ideológica) e 

sobredeterminação (ligada a idéias de inconsciente). Com o advento da 

psicanálise e do marxismo, o sujeito pôde ser pensado teoricamente em uma 

dimensão em que o inconsciente, enquanto instância de saber estruturado como 

uma linguagem48, e a ideologia, em seu assujeitamento aos processos 

ideológicos49, lhes são constitutivos, mas inacessíveis.  
 

Ao dizer que o EGO, isto é, o imaginário no sujeito (lá onde se constitui para o sujeito 

a relação imaginária com a realidade), não pode reconhecer sua subordinação, seu 

assujeitamento ao Outro, ou ao Sujeito, já que essa subordinação-assujeitamento se 

realiza precisamente no sujeito sob a forma da autonomia, não estamos, pois, 

fazendo apelo a nenhuma transcendência (um Outro ou um Sujeito, reais); (...)   

(PÊCHEUX, 1997, p. 163). 

 

Enfim, podemos dizer que, se por um lado estas imagens, através da 

albumina e do papel salgado, operam para manutenção da formação ideológica 

do colonialismo, de alguma forma trazem, também, a partir do ferrótipo, o 

obscurecimento da ideologia do discurso do outro que atravessa sua unidade 

ilusória. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 “O inconsciente é, na verdade, a ordem de um saber que o sujeito veicula, mas ignora. Mas o 
inconsciente é não apenas um saber que leva o sujeito a dizer a palavra exata na hora exata - sem, no 
entanto, saber o que está dizendo -, como é também o saber que ordena a repetição dessa mesma 
palavra, mais tarde e em outro lugar.” (NASIO, 1993, p. 21) 
 
49 “Dizemos: a categoria de sujeito é constitutiva de toda a ideologia, mas ao mesmo tempo e 
imediatamente acrescentamos que a categoria de sujeito só é constitutiva de toda a ideologia, na 
medida em que toda ideologia tem por função (que a define) constituir os indivíduos concretos em 
sujeitos.” (ALTHUSSER, 1980, p. 94) 

 90



Da irracionalidade feroz à ordenação do banal 
Um discurso sobre a lascívia da miscigenação purificada pelo sistema da ordem 
 
 
 

                                     
 
 

Em Casa-grande e senzala Gilberto Freyre fala sobre a situação de muitas 

jovens sinhás que morriam no parto e não conseguiam chegar à suposta velhice de 

trinta ou quarenta anos, deixando seus filhos para serem criados pelas mucamas. O 

autor afirma também que raras eram as crianças não amamentadas por uma 

negra. Essas mucamas passavam a ter um certo prestígio na casa grande. 

 
Quanto às mães-pretas, referem as tradições o lugar verdadeiramente de honra que 

ficavam ocupando no seio das famílias patriarcais. Alforriadas, arredondavam-se 

quase sempre em pretalhonas enormes. Negras a quem se faziam todas as vontades: 

os meninos tomavam-lhes a bênção; os escravos tratavam-nas de senhoras; os 
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boleeiros andavam com elas de carro. E dia de festa, quem as visse anchas e 

enganjentas entre os brancos de casa, havia de supô-las senhoras bem-nascidas; 

nunca ex-escravas vindas da senzala.(FREYRE, 1970, p.377).  

 

Cena clássica do colonialismo brasileiro, esse portrait (FR. 15.296) retrata 

justamente a relação entre os filhos da casa grande e a ama de leite, mucama, ou 

mãe preta50. Essa importante personagem do cenário colonial e imperial figura em 

quase todos os livros sobre fotografia oitocentista no Brasil ou dos negros na 

fotografia desse mesmo período51. 

As imagens das “mães postiças” da Francisco Rodrigues trabalham 

prioritariamente para a estabilização dos sentidos, operam na direção de uma 

unificação em que todas as amas de leite fotografadas propõem na superfície da 

imagem um discurso coeso em que tanto a escrava negra quanto a criança 

branca ocupam lugares sociais bastante determinados. Ou seja, na coleção, este 

tipo de imagem não coloca em xeque posições discursivas há muito estabilizadas. 

 
A descrição arqueológica se dirige às práticas discursivas a que os fatos de sucessão 

devem ser referidos se não quisermos estabelece-los de maneira selvagem e 

ingênua, isto é, em termos de mérito. Ao nível em que se coloca, a oposição 

originalidade-banalidade não é, então, pertinente: entre uma formulação inicial e a 

frase que, anos, séculos mais tarde, a repetiu mais ou menos exatamente, ela não 

estabelece nenhuma hierarquia de valor; não faz diferença radical. Procura somente 

estabelecer a regularidade dos enunciados.(FOUCAULT, 1971, p. 178). 

 

Embora à primeira vista percebamos esta imagem como sendo o retorno de 

um enunciado já bastante conhecido, levantamos a tese de que essa fotografia 

talvez não esteja tão presa a um marasmo discursivo quanto aparenta sua 

                                                 
50 Amas de leite, mucamas ou mães pretas são personagens que dialogam entre si, transformando-se umas 
nas outras com certa maleabilidade. 
 
51 Bons exemplos são os seguintes títulos: Fotógrafos alemães no Brasil do século XIX. (VASQUEZ, K. P. 2000. 
São Paulo, Editora Metalivros) e O negro na fotografia brasileira do século XIX. (ERMAKOFF, G. 2004. Rio de 
Janeiro, Casa editorial). 
 

 92



superfície planificada pelos silenciamentos históricos. A força da unidade discursiva 

não deve nos impedir de observar certos conflitos.  

Da formação discursiva e suas contradições 

Antes de constituir-se em um discurso “antigo” já bastante conhecido ou em 

discurso “inovador” nobre pela diferença imponderável, essa imagem da ama de 

leite encontra-se irremediavelmente ligada a práticas tecnológicas e a 

composições de mise en scène que foram recortando possibilidades de existência 

a partir de determinados químicos empregados na fotografia, dos objetos de cena 

organizados no quadro, deixando entrever os conflitos vivenciados pela casa 

grande e a senzala.  

Pedro Karp Vasquez (2000, p. 8) demonstra que foi com o incentivo de 

narrativas entusiásticas a respeito do Novo Mundo que vários europeus - entre 

cientistas, artistas, comerciantes, políticos ou amantes da natureza - se aventuraram 

em terras pouco conhecidas. Para o autor, não restam dúvidas de que estas 

narrativas e, sobretudo, as ilustrações que divulgavam a exuberância natural de 

nossa terra constituíram um dos principais fatores de atração para os fotógrafos 

oitocentistas que se transferiram para o Brasil. 

No entanto, a ama de leite desta fotografia está distante de reproduzir 

uniformemente a idéia de um país tropical, exuberante em sua natureza, com uma 

população étnica capaz de seduzir os olhares europeus. Nessa imagem, mesmo 

com fissuras, o “bom-tom” francês se faz presente52. Ele surge na decoração do 

estúdio, nas roupas da ama, nas vestes da criança.  

O Neoclassismo chega na fotografia com suas proporções exatas, 

retomando a força da linearidade e dos padrões geométricos formais e simétricos. 

Os frisos ornamentam o pórtico em coluna típica da arquitetura neoclássica com 

sua visualidade considerada sóbria e elegante por uma burguesia avessa aos 

barroquismos. Um desenho quadriculado retoma a formalidade dos padrões 

arquitetônicos clássicos da França do século XVIII, figurando no Brasil em pleno 

período oitocentista. Por outro lado, as colunas que sustentam as abóbadas 

                                                 
52 Inclusive, esse portrait foi confeccionado no estúdio Photographie Parisienne, de Alfredo Ducasble, na 
rua Barão da Vitória nº 65, mas no próprio suporte da carte de visite encontramos também um outro 
endereço, em Paris, precisamente na Avenue de La Grand Armée nº 1. 
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retomam contornos espiralados que dialogam com a sinuosidade das curvas da 

arquitetura barroca53. Dessa forma, temos um entrelaçamento da ordenação 

formal das linhas neoclássicas com o espiralar das formas barrocas compondo o 

cenário da imagem. 

No que concerne ao paisagismo implantado na fotografia, observamos um 

afastamento do ideal de natureza neoclássica para um enaltecimento romântico 

da mesma, tornado presente pela palmeira. Essa folhagem desenha um terço do 

enquadramento da imagem proporcionando uma moldura delicada e unilateral 

para a cena ama-sinhazinha. Gostaríamos de especificar que a palmeira retoma 

uma ambiência de natureza selvagem cuja idealização afasta-se da artificialidade 

da natureza neoclássica, que primou por uma distribuição mecanicista de seus 

elementos.54  

A natureza idealizada pelos românticos representa o refúgio dos conflitos e 

das turbulências dos centros urbanos em formação nesse mesmo período histórico. 

Essa concepção de natureza, considerada genuína e selvagem, retoma a noção 

de “núcleo originário” dos sentidos, marco inicial e imaculado de uma gênese de 

saída55. Nesse caso a palmeira resgata o imaginário de um país tropical, em 

oposição ao francesismo de que falamos no início da análise. Uma submissão ao 

desconhecido que atrai mais do que sugere a superfície clara de uma natureza 

ordenada. Esse locus torna-se lugar do encontro do homem com seus mais íntimos 

desejos de liberdade, um excelente pretexto para distanciar-se de uma espécie de 

                                                 
53 “Se o clássico se relaciona com as representações racionais, impassíveis, e elimina a perturbação das 
paixões, o barroco lança mão delas, da sua exaltação, para sentir a vida na própria natureza do seu 
impulso. Isto tanto poderia ser a fase helenística, que sucedeu à Grécia no séc. V, como a fase flamejante 
do gótico, que dá continuidade à Idade Média do séc. XIII, como o barroco superando o Renascimento, 
ou como, mais tarde, o romantismo substituindo o classicismo, que se prolongava em França desde o séc. 
XVII e que tinha sido divulgado por ela, em toda Europa.” (HUYGHE, 1986, p.159) 

 
54 “Assim, a arte francesa do século XVII, se não escapou totalmente ao movimento barroco, separava-se 
dele irredutivelmente: reafirmava, sob esta nova forma, a ambição da Antiguidade e do Renascimento 
italiano de impor uma beleza concebida pela inteligência de acordo com as leis naturais.” (HUYGHE, 1986, 
p. 151)   
 
55 “Assim a cultura européia inventa para si uma profundeza em que a questão não será mais a das 
identidades, dos caracteres distintivos, das plataformas permanentes com todos os seus caminhos e 
percursos possíveis, mas a das grandes forças ocultas desenvolvidas a partir de seu núcleo primitivo e 
inacessível, mas a da origem, da causalidade, e da história.” (FOUCAULT, 2002, p. 345). 
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negociação sufocante com o plano da “verdade comprovada” do sistema da 

ordem racional. A natureza dos trópicos surge para a Europa como uma espécie 

de passado confuso, mesmo porque oculto. 

 
A natureza não é, pois, um modelo, mas um pretexto. É por isso que o romântico 

fugirá do contrato demasiado dominador da realidade; é por isso que tentará a 

evasão do seu meio, evocando não o mundo familiar, mas os mundos longínquos, 

que se diluem na lonjura do espaço e do exotismo, da miragem oriental, ou na do 

passado e da História, no claro-escuro da Idade-Média. O artista procura menos um 

espetáculo para copiar do que uma miragem um pouco vaporosa, indecisa, dócil às 

suas injunções, e onde a verdade e a imaginação se unirão até não se poderem 

distinguir uma da outra.(HUYGHE, 1986, p. 212). 

 

Observemos agora as personagens que posam para a câmera de Ducasble: 

a iaiazinha e a ama de leite. A representação da criança na imagem fotográfica 

em proporções e contornos incrivelmente realistas é um advento bastante recente. 

A Idade Média, por exemplo, teve suas dificuldades em representar a infância: os 

parvuli que rodeavam Jesus eram homens adultos em uma escala de proporções 

menores, simulando ser uma pessoa com o corpo deformado, muito musculoso e 

com feições de adultos (1981, p. 17). A infância parecia não ter mesmo lugar nesse 

período da história da humanidade56. Só a partir do século XVII a representação da 

criança histórica ganha força na pintura, trazendo formas próximas ao desenho de 

um bebê muito frágil e delicado abrindo espaço para o sucesso das fotografias de 

crianças no século XIX por entre as famílias burguesas57: 

 
A criança agora era representada sozinha e por ela mesma: esta foi a grande 

novidade do século XVII. A criança seria um de seus modelos favoritos. Os exemplos 

                                                 
56 “Tudo indica, de fato que a representação realista da criança, ou a idealização da infância, de sua 
graça, de sua redondeza de formas tenha sido próprias da arte grega. Os pequenos Eros proliferavam com 
exuberância na época helenística. A infância desapareceu da iconografia junto com os outros temas 
helenísticos, e o românico retomou essa recusa dos traços específicos da infância que caracterizava as 
épocas arcaicas, anteriores ao helenismo.” (ARIÈS, 1981, p.18).   
57 “Somente a partir do século XVII o habito de representar a infância como um período fugaz e meio que 
instável, visto que o índice de mortalidade infantil era efetivamente alto, torna-se uma tônica entre 
determinadas hierarquias sociais.” (ARIÈS, 1981, p.25).  
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são abundantes entre os pintores famosos: Rubens, Van Dyck, Franz Hals, Le Nain, 

Philippe de Champaigne. Alguns desses pintores retrataram pequenos príncipes, 

como os filhos de Carlos I de Van Dyck, ou os de Jaime III de Largillière. Outros 

pintaram os filhos de grandes senhores, como as três crianças de Van Dyck, a mais 

velha das quais traz uma espada. Outros ainda, como Le Nain ou Philippe de 

Champaigne, pintaram os folhos dos burgueses ricos. (...) Cada família agora queria 

possuir retratos de seus filhos, mesmo na idade em que eles ainda eram crianças. Esse 

costume nasceu no século XVII e nunca mais desapareceu. No século XIX, a 

fotografia substituiu a pintura: o sentimento não mudou.(ARIÈS, 1981, p. 25).  

 

Passemos às vestimentas. A Idade Média vestiu sem muitas distinções 

crianças e adultos. Ariès (1981, p.32) detalha que só a partir do século XVII a criança 

de posse financeira elevada deixa de ser vestida como adulto, exigindo certos 

cuidados com o ritual dos trajes à moda infantil. “Os hábitos de vestir, portanto, não 

são apenas uma frivolidade. A relação entre o traje e a compreensão daquilo que 

ele representa está aqui bem marcada.” (ARIÈS, 1981, p.35)         

 A garotinha que posa nessa albumina veste-se com uma roupinha de bebê 

bastante rica nos tecidos, nos laçarotes do gorro, nos bicos da saia, no desenho do 

sapato com saltinho, detalhes importantes não observados em nenhuma outra 

imagem de ama com bebê da coleção. No vestidinho, uma gola bastante ampla 

e um gorrinho alto na cabeça, arcaísmos vindos de um outro tempo. A gola, 

advinda dos vestuários dos adultos no Renascimento, foi bastante utilizada em 

timões para os meninos, mas em nossa imagem ela foi utilizada em uma menina. “A 

gola do vestido era uma gola de homem. Os costumes, dessa época em diante, 

ditaram regras de vestir para as crianças, de acordo com sua idade: primeiro o 

vestido das meninas, e depois ‘o vestido comprido com gola’, que também era 

chamado de jaquette.”(ARIÈS, 1981, p. 34) O vestido dessa garotinha une parte do 

vestido comprido da mulher na Idade Média com a gola da vestimenta masculina 

do Renascimento58. Quanto ao gorro Ariès é preciso: 

 

                                                 
58 “Observamos que na origem do traje infantil havia um arcaísmo: a sobrevivência da túnica longa. Essa 
tendência ao arcaísmo subsistiu: no fim do século XVIII, na época de Luís XVI, os meninos pequenos eram 
vestidos com golas no estilo Luís XIII ou Renascimento.” (ARIÈS, 1981, p. 38) 
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Assim, para distinguir a criança que antes se vestia como os adultos, foram 

conservados para seu uso exclusivo traços dos trajes antigos que os adultos haviam 

abandonado algumas vezes há longo tempo. Esse foi o caso do vestido, ou túnica 

longa, e das mangas falsas. Foi o caso também da touca usada pelas criancinhas de 

cueiros: no século XIII, a touca ainda era o gorro masculino normal, que prendia os 

cabelos dos homens durante o trabalho, como podemos ver nos calendários de 

Notre-Dame d`Amiens e outros.(ARIÈS, 1981, p. 38). 

 

Da formação imaginária e suas contradições 

Já falamos do lugar ocupado pela ama no Brasil colonial e imperial. A ela 

cabiam os cuidados com as crianças do sobrado, podendo encontrar-se 

efetivamente no papel de mãe de alguns infantes órfãos. Essa situação cria as 

condições para o surgimento de uma cadeia discursiva em que se destacam ao 

menos três topoi discursivos bastante imbricados um ao outro: o discurso da 

afetividade entre a ama e o bebê, o acolhimento da mulher negra no seio da 

família aristocrata e a ascensão social da escrava à casa-grande.  

 
As crianças brancas por vezes passavam tanto tempo em companhia de suas babás 

e amas de leite que desenvolveram sentimentos que, em muitos casos, ultrapassam 

as fronteiras da cumplicidade e se aproximaram da relação mãe-filho. As negras, por 

sua vez, além do carinho que sentiam pelas crianças, pareciam orgulhar-se do que 

provavelmente lhes parecia ascensão na escala social: freqüentar os aposentos mais 

reservados dos senhores e relacionar-se com seus herdeiros de maneira quase 

íntima.(ERMAKOFF, 2004, p. 98). 

 

Vale ressaltar, no entanto, que a ama possuía o duplo caráter de quem 

cuida e, ao mesmo tempo, retira a inocência da criança, pois era ela quem 

iniciava os meninos no mundo da sexualidade ainda em tenra idade. A negra 

“voluptuosa” seria responsável pela disseminação de doenças venéreas entre os 

brancos e pela maculação da inocência dos meninos. 

O lugar da mucama como amante do senhor de engenho e iniciadora do 

menino no mundo da sexualidade parece ter despertado nas sinhás um ódio tal 
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que, mesmo com os excessos típicos das descrições dos cronistas-viajantes do 

século XIX, produziram relatos impressionantes: 

 
 Quanto a maior crueldade das senhoras que dos senhores no tratamento dos 

escravos é fato geralmente observado nas sociedades escravocratas. Confirmam-no 

os nossos cronistas. Os viajantes, o folclore, a tradição oral. Não são dois nem três, 

porém muitos os casos de crueldade de senhoras de engenho contra escravos 

inermes. Sinhá-moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e 

trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da compoteira de 

doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que por ciúme ou 

despeito mandavam vender mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. Outras 

que espatifavam o salto de botina nas dentaduras de escravas; ou mandava-lhes 

cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. (FREYRE, 1970, p. 

362). 

 

Distanciando-se do discurso de uma suposta “lascívia” da mulher negra, 

como bem vimos, a ama também compõe a entourage da criança. Neste 

contexto, uma série de enunciados sustenta terem sido as escravas íntimas dos 

sobrados respeitadas pelos seus donos, que por elas nutriam certa afetividade. A 

mulher negra da senzala quando galgava a casa grande vivenciava uma 

ascensão social que a permitia ser integrada na família como uma de seus 

membros. 

 
É natural que essa promoção de indivíduos da senzala à casa grande, para o serviço 

doméstico mais fino, se fizesse atendendo a qualidades físicas e morais; e não à toa e 

desleixadamente. A negra ou mulata para dar de mamar a nhonhô, para niná-lo, 

preparar-lhe a comida e o banho morno, cuidar-lhe da roupa, contar-lhe histórias, às 

vezes, para substituir-lhe a própria mãe – é natural que fosse escolhida dentre as 

melhores escravas da senzala. Dentre as mais limpas, mais bonitas, mais fortes. Dentre 

as menos “boçais” e as mais “ladinas” – como então se dizia para distinguir as negras 

já cristianizadas e abrasileiradas, das vindas há pouco da África; ou mais renitentes 

no seu africanismo.(FREYRE, 1970, p. 377). 
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Mas a condição para que a negra caminhasse da senzala à casa grande, 

como bem mostra a passagem acima, foi a da supressão da resistência discursiva 

do que foi chamado de “africanismo”. Amaciada pela moral católica, a negra 

“ladina” teria a suavidade necessária para lidar com a criança dos senhores dos 

engenhos. A aceitação da ama nos aposentos da casa grande seria parcial na 

medida em que estaria condicionada a uma adesão, mesmo que conflituosa, à 

ideologia do colonialismo, onde os processos de identificação imaginária 

instauravam, sobretudo e mesmo que não somente, uma aproximação do negro 

com o branco burguês.  

Sustentamos que independentemente de uma suposta precisão factual, a 

interpretação da fotografia em análise deve dialogar com essas duas versões 

discursivas dadas historicamente, não para precisar verdades a respeito da 

condição empírica da ama, mas para percebermos nessa imagem as posições 

imaginárias que esta negra escrava carrega. 

Nessa linha argumentativa, o que acontece nessa fotografia é a purificação 

da mulher negra do discurso da “lascívia” através do discurso do homem 

“racional”. Especifiquemos: a ama é vestida à moda francesa tão ao gosto das 

senhoras dos sobrados e engenhos, é fotografada em um cenário onde o 

racionalismo neoclássico retoma a ambiência do velho continente, esse lay-out na 

imagem afasta a babá da conotação de ser irracional e libidinosa atribuído às 

negras escravas do Brasil dos primeiros séculos. A formação imaginária que 

acomete a mucama é a da identificação com o algoz. Permitiram os senhores da 

casa grande ou do sobrado que ela fosse fotografada na medida em que refletisse 

um pouco a senhora de engenho de fins-de-semana59. Nesse sentido, as posições 

imaginárias se organizariam de tal forma para ambas as partes em conflito: sou 

branco e falo do lugar da razão, permito você ser fotografada com a condição de 

refletir um pouco do que sou; sou negra e submeto-me às imposições ideológicas 

                                                 
59 Tanto em Casa grande e senzala, quanto em Sobrados e mucambos, Freyre discorre sobre a disparidade 
das vestimentas do cotidiano e as de cerimônias entre as mulheres burguesas ou as da aristocracia agro-
açucareira. “Na missa, vestidas de preto, cheias de saias de baixo e com um véu ou mantilha por cima do 
rosto; só deixando de fora os olhos – os grandes olhos tristonhos. Dentro de casa, na intimidade do marido e 
das mucamas, mulheres relassas. Cabeção picado de renda. Chinelo sem meias. Os peitos às vezes de 
fora. Maria Graham quase não conheceu no teatro as senhoras que vira de manhã dentro de casa – 
tamanha disparidade entre o trajo caseiro e o de cerimônia.” (FREYRE, 1970, p. 373) 
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dos opressores, mas também e ao mesmo tempo ocupo o lugar daquele que 

“consome” imagens dos brancos no intuito de refletir um pouco o poder da 

autoridade.    

 

De quando a técnica instaura sentidos 

Para finalizarmos nossa análise devemos precisar o resvalar entre o discurso 

da técnica e os processos históricos, percebendo na dimensão da tecnologia, que 

possibilitou a impressão dessa imagem, como a representação tenta dar conta da 

história mais opera de forma a contradizê-la.  

A fotografia que estamos analisando foi captada pela tecnologia da 

albumina. A mirror-like gloss produzida por uma burnisher60 concedeu a essa 

técnica uma série de discursos que a aproximaram da mesma epistemologia que 

possibilitou o cartesianismo. Almejou - assim como o daguerreótipo - a 

representação do cotidiano das pessoas por espelhamento, uma espécie de 

“verdade precisa” sobre a existência humana impressa por sobre uma camada 

translúcida de albumina. Transparência do ligante, ideal de transparência na 

representação. Com granulidade quase nenhuma, contraste acentuado, e uma 

definição bastante interessante se compararmos essa tecnologia com tantas outras 

que habitaram o século XIX, a albumina foi lançada na epistemologia do signo 

binário (FOUCAULT, 2002, p. 87) que sustentava como sua verdade mais íntima a 

reduplicação, com precisão, das temáticas do vivido histórico. O interessante de 

percebermos é que essa vontade de precisão da albumina sustentada pelo 

discurso dessa técnica não condiz com a relação que esta materialidade possui 

com os processos históricos.  

No Brasil oitocentista, um dos caminhos representativos desses processos foi 

desenhado por ideologias que conduziram a leituras de nossa condição social 

através de um conceito de história pleno de essencialismos. Nelson Werneck (1984) 

explica que a palavra colonialismo cristalizou sentidos - em boa parte justificados 

por pretensas teorias científicas - que naturalizaram jogos de poder calcados na 

submissão da colônia à metrópole, na supremacia racial do homem branco e 
                                                 
60 A burnisher foi uma esmaltadeira utilizada para acentuar o brilho na superfície das imagens em 
albumina. (REILLY, 1980, Capítulo 10). 
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afirmação do negro como degradação na miscigenação do país. O discurso sobre 

raça, de base essencialista e evolucionista, considerou o negro um ser 

incognoscente, irracional, inferior às demais etnias ocidentais, localizando-o em 

lugar inferior na escala sócio-evolutiva61.  

A albumina, nesse caso específico, imprimiu a situação do escravo de forma 

contraditória. Essa tecnologia fez-se valer do discurso da verossimilhança e da 

“realidade” para representar a condição de submissão da ama por uma via 

indireta: ela foi considerada um ser incognoscente, irracional, portanto inferior às 

demais etnias ocidentais por correntes do evolucionismo. Entretanto, na fotografia 

notamos uma espécie de purificação da ama que a vincula aos valores do homem 

branco, burguês, cioso do uso da razão. Uma submissão silenciosa que, como um 

espelho invertido, ao invés de refletir sua própria condição social, distancia-se do 

brilho especular da albumina e produz uma representação fotossensível opaca que 

transmuta o discurso do negro irracional para o branco racional vinculando a negra 

ao seu algoz. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
61 O positivismo com suas investigações sobre o mundo calcadas em suas verdades a posteriori (FOUCAULT, 
2002, p. 336) conceberam a existência das coisas do mundo “na divisão entre o fundo incognoscível e a 
racionalidade do cognoscível que os positivismos encontrarão sua justificação.” (FOUCAULT, 2002, p. 337) 
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Do silêncio angustiante aos sentidos desviantes 
Subversão discursiva na microesfera do exercício de poder 

 
 

                               
 

 

Uma jovem senhora com uma criança negra no colo, alguns curiosos e Eros62 

a observar a todos por entre as folhagens. Ao fundo da fotografia, duas pessoas 

                                                 
62 Para tomar outro caminho histórico possível para tal interpretação, devemos observar com atenção - 
entre as folhagens do lado esquerdo do jardim - um anjinho que observa do alto do muro o 
acontecimento fotográfico. Philippe Ariès, em sua História social da criança e da família (1981, p. 26), 
pontua com precisão uma das primeiras formas de representar a criança na saída do Renascimento para 
o início do Barroco. O historiador fala em uma retomada do Eros helenístico agora chamado pelos italianos 
de putto. Essa figuração poderia ser a de um anjinho semipagão, totalmente nu ou com um delicado véu 
ou nuvens para esconder a nudez, sobretudo no período pós-tridentino62. Esse anjo que percebemos no 
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acompanham o espetáculo do lado de fora da grade do jardim. Estariam elas 

interessadas na nova tecnologia operada pelos fotógrafos estrangeiros em 

Pernambuco63 ou intrigadas com a cena que viam?  

De fato, esta imagem causa assombro para a sociedade de então. Uma 

mulher branca carrega em seu colo um bebê negro, de quem seria essa criança? 

Seria o fruto da relação proibida de seu marido com uma mucama? Seria esta 

jovem senhora uma sinhá? Enfim, como foram imaginadas as possibilidades de 

existência dessa mulher branca com uma criança negra no colo nessa intrigante 

representação?  

De qualquer forma e sob qualquer uma dessas hipóteses notamos que essa 

imagem traz nas bordas de sua representação uma dispersão histórica. A figura da 

mulher branca carregando em seu colo um bebê negro coloca às avessas a 

representação do colonialismo64. Assim, esta fotografia desmonta todo um “já 

dito”, um sentido estabilizado, “sempre-já” certo ao longo da história “oficial” em 

oposição à história dos silenciamentos dos discursos desviantes.  

Para falar das posições discursivas que esta mulher branca, urbana ocupa 

nesta imagem é necessário pensá-la na relação com seus vários outros: a mulher 

branca do sobrado, a mulher negra escrava, o homem branco burguês. 

 

Da formação discursiva e suas contradições 

Apesar das idas ao teatro, das aulas de francês e dos passeios-de-fim de 

tarde nas ruas das cidades, o cotidiano das mulheres dos sobrados era de uma 

grande solidão. Sua condição de vida não tinha diferença substancial do cotidiano 

das mulheres dos engenhos.  A esse respeito, Gilberto Freyre (2003, p. 226) detalha 

aqui e ali algumas novidades, como os passeios aos bailes e teatros, a leitura dos 

                                                                                                                                                               
jardim da fotografia não se refere à criança histórica, àquela sentada no colo da mulher, e que em meio a 
todas as desqualificações, seria pressionada a encontrar-se com o mundo adulto muito rapidamente.  
63 A figura do retratista esteve presente no cotidiano da burguesia dos sobrados. Freyre explica que “(...) se 
encarregavam de tirar dos grandes da época ‘fielmente retratos a óleo, e a miniatura’, e ‘não estando 
cópia satisfatória’ não recebiam ‘paga alguma’ (...)” (FREYRE, 2003, p. 252).  
64 Na coleção Francisco Rodrigues, a maior parte dos pesquisadores costuma estudar as imagens das amas 
negras com crianças brancas. Esta fotografia, até o momento, parece ter sido negligenciada pela 
historiografia da imagem oitocentista. 
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romances, uma menor devoção religiosa em relação às matronas dos engenhos. 

Não muito mais que isso.  

Longe das imagens das mulheres enfatiotadas nas cartas de visita, o dia-a-

dia das jovens e das senhoras fora desse espaço privilegiado de representação era 

um tanto ou quanto diferente. “Beleza mórbida” (2003, p. 212) é a expressão usada 

por Freyre para descrever a situação social da mulher no Brasil do século XIX: 

pálida, tísica e com muitos problemas de pele, a mulher usava uma quantidade de 

roupas inacreditavelmente quentes como o veludo, rendas, fitas, plumas, ouro e um 

exagero de enfeites. (2003, p. 213). 

 
Dos jornais da mesma época também se destacam ungüentos, ‘águas’ ou ‘leites’ para 

brotoejas, assaduras, irritações da pele de mulher. Muitas dessas irritações de pele 

deviam resultar do uso imoderado, pela gente mais sofisticada dos sobrados, de 

panos, chapéus, meias, roupas de dentro, de fabrico europeu e para uso de europeus, 

em condições de clima das quais só no extremo sul do Reino ou do Império as 

condições brasileiras se aproximavam. (FREYRE, 2003, p. 221). 

 

A descrição do cotidiano feminino não é nada animadora, a rua e a praça 

eram um convite válido apenas para as mulheres negras. Para a branca, senhora 

do sobrado, no máximo a janela, para a rua espiar (Freyre, 2003, p. 210).  O recato 

esperado por uma moral de costumes muito rígidos construiu um discurso sobre o 

sexo feminino que o aproximou dos discursos pejorativamente delimitadores sobre 

os negros enquanto raça inferior.  

 
O conjunto de qualidades exclusivamente doces e graciosas que se supunha resultar, 

de modo absoluto, do sexo, era como o conjunto de qualidades passivas e dos 

traços inferiores do negro, que se atribuíam de igual modo - sob o patriarcalismo 

escravocrático e ainda hoje - à base física ou biológica da raça. Quando a verdade 

é que a especialização de tipo físico e moral da mulher, em criatura franzina, 

neurótica, sensual, religiosa, romântica, ou então, gorda, prática e caseira, nas 

sociedades patriarcais e escravocráticas, resulta, em grande parte, dos fatores 

econômicos, ou antes, sociais e culturais, que a comprimem, amolecem, alargam-lhe 

as ancas, estreitam-lhe a cintura, acentuam-lhe o arredondamento das formas, para 

melhor ajustamento de sua figura aos interesses do sexo dominante e da sociedade 
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organizada sobre o domínio exclusivo de uma classe, de uma raça e de um 

sexo.(FREYRE, 2003, p. 210).  

 

Importante lembrar quanto o corpo feminino no Brasil colonial e imperial 

esteve imbricado ao jogo de poder exercido pelo homem branco sobre a mulher 

negra e branca, impingindo submissão para ambas. Com sua cintura afinada por 

espartilhos, pés pequeninos e cabelos bem arrumados, a sinhá estava sempre 

pronta para procriar. Já a mucama era usada para os prazeres físicos de seu dono. 

O discurso sobre os encontros furtivos entre a casa-grande e a senzala é recorrente. 

Oliveira Viana, exemplo extremo de como uma pretensa sociologia encampou o 

que há de mais vulgar e extremado na ideologia do colonialismo, escreveu 

algumas palavras sintomáticas sobre a condição das mulheres negras no Brasil 

Império: 

 
Mergulhado no esplendor da natureza tropical, com os nervos hiperestesiados pela 

ardência dos nossos sóis, ele é atraído, na procura do desafogo sexual, para estes 

vastos e grosseiros gineceus, que são as senzalas fazendeiras. Estas regurgitam de um 

femeaço sadio e forte, onde, ao par da índia lânguida e meiga, de formas 

aristocráticas e belas, figura a negra, ardente, amorosa, prolífica, seduzindo, pelas 

suas capacidades de caseira excelente, a sagacidade frascária do luso.(Oliveira 

Viana in Werneck , 1984, p. 142).   

 

É bom lembrar também que a mucama não servia somente a boa-

venturança de um encontro amoroso, mas a ampliação do patrimônio econômico 

através da procriação de crianças miscigenadas, filhos ou filhas de mulheres 

negras. Fábio Lopes, aproximando Freyre e Foucault, usa a expressão o “corpo no 

jogo de poder” (2006, p. 9) para falar da tática da miscigenação na formação da 

paisagem colonial do Brasil oitocentista. Segundo ele, a mucama implicada nesse 

jogo de prazer funcionou também como estratégia de ampliação da “criadagem” 

e favoreceu a ocupação do país. 
 

Responde-se, assim, a uma necessidade material – ocupar o território e açambarcar os 

nativos – com uma estratégia precedida, é claro, por condições de emergência, mas 
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não por uma inteligência centralizada que a conceba e a implemente. Rigorosamente 

falando, estamos diante do que Foucault chamou de ‘uma estratégia sem 

estrategista’.(LOPES, 2006, p. 11). 

 

Na imagem fotográfica em questão, o discurso da lascívia da mulher negra 

se faz presente através do bebê negro. Como já vimos na análise do portrait (FR. 

15.296), a reação da sinhá para com a escrava que ocupasse o papel da negra 

licenciosa poderia ser tirânica. Esperava-se socialmente que seu comportamento 

em relação a uma criança que, por ventura, nascesse da união de uma mucama 

com o senhor de engenho fosse rude, ou ao menos de repúdio, mas não será bem 

esse sentido que perceberemos na fotografia que analisamos.  

 Na imagem em foco, a presença do cupido, ser mitológico que representa o 

amor, nos faz pensar que a mulher (coagida pelo marido?) teria acolhido a 

criança, possível fruto de uma relação proibida com uma mulher negra. 

Essa possibilidade não invalida nossa reflexão sobre uma possível dispersão 

histórica representada nessa imagem. Com isso queremos dizer que não devemos 

ceder à tentação de querer instaurar uma coerência histórica linear para as 

representações. Devemos antes estar atentos às falhas e às lacunas contraditórias 

dos processos históricos, pois, como bem diz Foucault: 

 
Uma formação discursiva não é, pois, o texto ideal, contínuo e sem aspereza, que 

corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na unidade calma de um 

pensamento coerente; não é tampouco, a superfície em que se vem refletir, sob mil 

aspectos diferentes, uma contradição que estaria sempre retirada, mas sempre 

dominante. É antes um espaço de dissensões múltiplas; é um conjunto de oposições 

diferentes cujos níveis e papéis devem ser descritos.(FOUCAULT, 1972, p. 192). 

  

Assim, longe de nos conformar com a interpretação do que se poderia 

chamar de história oficial ou história dos vencedores que não cansa de perceber o 

exercício de poder como sendo algo unilateral e exclusivo dos senhores brancos, 

objetivamos apontar outras interpretações para a imagem da mulher branca com 

a criança negra no colo. Antes, porém, no nosso exercício de perceber a técnica 

 106



como discurso, relacionaremos o artefato tecnológico que dá suporte ao portrait 

(FR. 12.724)ao jogo de imagens que vemos representadas. 

 

De quando a técnica instaura sentidos 

Essa imagem foi produzida, possivelmente, em papel salgado. Como já vimos 

em capítulo anterior, essa tecnologia produz uma imagem muito granulada, com 

baixa definição reforçada pela própria estrutura que compõe esse tipo de 

fotografia. O papel salgado não possuía uma camada de ligante onde a imagem 

pudesse ser impressa. Pelas suas características materiais, o salted paper referia-se à 

epistemologia do século XVII, sempre tentando instaurar discursivamente 

identidades determinadas que definiriam o caminhar dessa tecnologia aos 

discursos da razão.  

Contudo, perceberemos que precisar verdades incontestáveis sobre o 

mundo não foi o que essa tecnologia proporcionou, ao captar com seus elementos 

fotoquímicos, os processos históricos. Inúmeras intervenções na cópia positiva, 

como as viragens fotoquímicas, por exemplo, puderam ser observadas em salted 

paper, vinculando essa tecnologia, em certa medida, ao elemento da 

imaginação. Distanciamento do discurso da verossimilhança na imagem e flerte 

com os jogos da imaginação. Se o papel salgado reforçou, através da insistência 

nos aspectos artísticos da cópia, o caráter de “realidade” na fotografia, também 

reforçou a impossibilidade mesma da representação caminhar espelhando os 

processos históricos.  

A imagem da mulher branca com a criança no colo feita em papel salgado 

está, ao mesmo tempo, demasiado distante e demasiado próxima das imagens das 

amas de leite. No lugar da ama negra uma mulher branca surgiu, imagem quase 

sempre omitida pela história; no lugar da criança branca uma criança negra 

apareceu, mostrando uma dispersão dos sentidos em relação à história oficial.  

 

Da formação imaginária e suas contradições 

Afastando-nos da interpretação oficial desta fotografia, levantamos a 

hipótese de que em uma microesfera do exercício do poder, na intimidade dos 
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sobrados, a mulher representada ocupa uma posição discursiva que relativiza a 

posição de poder do homem branco, burguês. Se a pequena criança negra lhe foi 

imposta para criação pelo marido, os contatos entre mãe e enteado deveriam ser 

realizados da porta da cozinha para trás. No entanto, contra todos os limites da 

sociedade, a criança negra sai do anonimato, que silenciou uma paternidade 

obscurecida, protagonizando uma cena de extrema afetividade que invade um 

espaço nobre como o da fotografia no Brasil da segunda metade do século XIX.  

Esta saída do anonimato configura-se especialmente pelo fato de a 

fotografia ter sido feita em uma tomada em externa, isto é, fora do estúdio, 

caracterizando uma cena pouco típica na coleção Francisco Rodrigues. Nesse 

positivo em papel salgado, já não encontramos - pelo menos não explicitamente - 

a casa-grande. Por trás dos jardins desse sobrado está a cidade, ambiência 

tipicamente burguesa onde a brisa do cais do porto parece soprar anunciando 

novos tempos.  

Para além de seu papel social “real”, essa mulher representa uma formação 

imaginária que lhe possibilita ocupar tanto o lugar de uma esposa que acena com 

a insubordinação ao marido, quanto a posição de uma pessoa identificada com o 

ideário abolicionista. Em um momento, ela coloca-se no lugar de uma ama de leite 

branca com um bebê negro e experimenta uma passagem clássica do 

colonialismo, imaginado de forma contrária. Em outro, assume uma criança negra 

em suas mãos e explicita para toda uma sociedade sua discordância com relação 

à negligente composição familiar do filho bastardo. Som de uma passividade 

inexistente: a mulher confronta o marido. 

Ainda resta questionar se, de fato, devemos encerrar a figura desta mulher 

unicamente como a de uma sinhá. Se olharmos bem suas características físicas, 

veremos que seus cabelos são crespos. Seu vestido não ostenta uma 

ornamentação exagerada, traz apenas um delicado trabalho de renda no avental 

e de bico na blusa de manga que cobre todo o pescoço. Poderia ser esta mulher 

uma ama de leite mestiça? Uma mucama branca? 

A ideologia do colonialismo apregoou a descriminação étnica, a divisão em 

classes sociais baseada pela cor da pele, sustentou a suposta e lastimável 
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concepção de uma “raça” puramente branca, mas a mestiçagem é uma 

realidade da formação social do Brasil império. 

 
Seguiam-se aos ‘filhos do reino’ os descendentes de europeus estabelecidos no Brasil. 

Os brasileiros natos. Os brancos da terra. Situação que não era peculiar ao 

Maranhão, mas comum às várias sub-regiões do Brasil onde, ao lado do sistema 

patriarcal, agrário ou mesmo pastoril, inteiramente rural ou misto de rural e urbano, 

desenvolvera-se, às vezes quase como outro sistema, e sistema rival do dominante, a 

miscigenação. Aos brancos da terra, seguiam-se os mulatos e mestiços. Mestiços às 

vezes quase brancos ou “semibrancos” como eram às vezes chamados.(FREYRE, 

2003, p. 777). 

 

Neste contexto, essa fotografia explicita o processo de miscigenação pondo 

em jogo várias imagens em conflito, diversas formações imaginárias: mestiça 

imaginada como sinhá ocupa o lugar discursivo da desobediência ao marido, 

sinhá imaginada como ama de leite ocupa o lugar da abolicionista. De um jeito ou 

de outro, a nossa questão passa ao largo da vontade de se afirmar ou negar ser ou 

não esta jovem senhora uma sinhá. Antes, percebemos que ela ocupou, através de 

uma formação imaginária, o lugar da mulher branca, dona do sobrado, burguesa, 

mãe de família. Mas a cena foi representada por um caminho diverso do esperado. 

Negligenciada pelos trabalhos teóricos sobre a fotografia oitocentista no Brasil, 

silenciada por entre as inúmeras carte de visite da Francisco Rodrigues, esta 

imagem abre uma fenda nos discursos sobre colonialismo. Subverte o lugar da ama 

de leite, o lugar da submissão feminina e o lugar da criança histórica65, chamando 

atenção para uma contradição incontornável e concedendo aos processos 

discursivos novas possibilidades de sentido.   

 

 
                                                 
65  O oposto a criança histórica é encontrado na imagem na figura do putto: “Assim como a criança 
medieval, criança sagrada ou alegoria da alma, ou ser angélico, o putto nunca foi uma criança real, 
histórica, nem mesmo no século XV, nem no XVI. Este fato é notável, pois o tema do putto nasceu e se 
desenvolveu ao mesmo tempo que o retrato da criança. Mas as crianças dos retratos dos séculos XV e XVI 
não são nunca ou quase nunca crianças nuas. Não se imaginava a criança histórica, mesmo muito 
pequena, com a nudez da criança mitológica e ornamental, e essa distinção persistiu durante muito 
tempo.” (ARIÈS, 1981, p. 26) 
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Da miscigenação silenciada ao controle das sensibilidades 
Os discursos da burguesia no império tropical 
 
 
 

                            
 

 

Antes de qualquer coisa, é importante dar a conhecer as condições sócio-

históricas que possibilitam a interpretação que propomos para esta imagem. A 

partir do século XVIII, algumas mudanças no cenário nacional mostram-se 

favoráveis aos homens da cidade: a crise que se instaura no Brasil devido à 
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concorrência do açúcar antilhano66, o ciclo da mineração que desviou a atenção 

da coroa para Minas Gerais, os empréstimos que a burguesia dos sobrados passa a 

realizar para os senhores de engenho.  

 
A política econômica da metrópole portuguesa que, a partir do século XVIII, foi a de 

deixar a grande lavoura um tanto de lado, colocando sob o seu melhor favor as 

cidades e os homens de comércio, e até a gente miúda, encontraria continuador 

em D. João VI. Ou melhor: nos responsáveis pela sua orientação, antes burguesa do 

que rural, antes capitalista que feudalista, de governo.(FREYRE, 2003, p. 120). 

 

Também não podemos esquecer que com a chegada da família real, em 

1808, o Brasil vivia a estranha situação de ser uma colônia que sediava a capital do 

império.  

 
Fuga ou golpe político, o fato é que com D. João e sua família, e contando com a 

ajuda inglesa, transferiam-se para o país a própria corte portuguesa - cujo número 

estimado de pessoas chegava a 20 mil, sendo que a cidade do Rio possuía apenas 

60 mil almas - e várias instituições metropolitanas. Mas não era só: comerciantes 

ingleses e franceses, artistas italianos e naturalistas austríacos vinham junto com os 

baús. Difícil imaginar choque cultural maior.(MORITZ, 2004, p. 36).   

 

Toda essa configuração política favoreceu um enaltecimento da casa e da 

rua em oposição aos engenhos e à praça. A burguesia passou a ser valorizada. 

Inclusive, D. Pedro, de posse do quarto poder67, distribuiu vários títulos nobiliárquicos 

                                                 
66Manuel Correia de Andrade dimensiona a crise: “O desenvolvimento da cultura da cana e da produção 
de açúcar transposto do Brasil para as Antilhas após a expulsão dos holandeses do Nordeste, provocou 
uma melhoria nas técnicas de produção e na qualidade do produto. O fato causou um impacto sobre a 
região que continuou, até o início do século XIX, a cultivar a cana crioula, a usar a mão-de-obra manual – 
o arado só foi introduzido em meados do século XIX - e a produzir o açúcar bruto, de baixa qualidade.” 
(2001, p.6) 
67 “Os reflexos da imposição da Constituição de 1824 se faziam sentir, sobretudo em razão do artigo 98, que 
criava ao lado dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário um quarto poder: ‘O poder Moderador é a 
chave de toda a organização política, e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo 
da nação e seu primeiro representante, para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da 
independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos.’ Contrariando as máximas da época 
que diziam que ‘o rei reina, mas não governa’, d. Pedro era investido de um poder maior, acima dos 
demais, quase absoluto. Como afirma o artigo 99: ‘ A pessoa do Imperador é inviolável e sagrada. Ele não 
está sujeito a responsabilidade alguma”.  (MORITZ, 2004, p.47).        

 111



durante seu segundo reinado. Segundo Moritz (2004, p.193) esses títulos tanto 

funcionavam como uma espécie de “compensação por ocasião das leis 

abolicionistas de 1871, 1885, 1888” quanto para desenvolver o “projeto monárquico 

de uma corte tropical.” Quem recebia os títulos em nosso país eram, sobretudo, 

“novos ricos da terra, profissionais liberais, alguns poucos negros (como o barão de 

Tijuca), ainda menos indígenas (como o barão de Guapi), artistas e literatos (...)” 

(MORITZ, 2004, p.191). Nesse sentido podemos pensar que não tivemos uma 

burguesia stricto sensu, antes uma imbricação atípica entre burgueses (nobres por 

mérito) e reinado imperial (nobres por hereditariedade). “Enquanto na Europa 

vemos o aburguesamento da nobreza, no Brasil ocorre o oposto: é a burguesia que 

se enobrece.”(MORITZ, 2004, p.192).  

 
(...) Toropi, Tracunhaém, Solimões, Jurumirim, Uraraí... Era assim que os nobres 

passavam a ser majoritariamente denominados, conferindo uma qualidade indígena 

e tropical aos velhos títulos medievais. Nomes bem brasileiros para gente que se 

vestia de veludo e lã, tomava o chá das cinco e lia francês, refrescada por um 

abanador negro e humano comprado no mercado perto do cais do porto.(MORITZ, 

2004, p.178).  

 

A burguesia nascente esteve absolutamente identificada com o império, 

suas festas, seu modo de vida doutrinado por manuais de bons modos na vida 

social. Por outro lado, também percebeu a necessidade de valorizar os espaços 

dos engenhos68, pois a posse da terra distinguia socialmente os sujeitos políticos. Os 

senhores dos sobrados não podiam negar a força simbólica dos homens de 

engenho, mas também não podiam concordar com seus modos de vida, muito 

distanciados da modernidade que paulatinamente chegava ao Brasil. O país vivia 

um grande impasse, almejava a modernidade, as tecnologias implantadas na 

Europa, uma educação refinada para os filhos dos nobres, a etiqueta social de 

países em que a burguesia encontrava-se consolidada enquanto classe social, mas 

não conseguia desvencilhar-se de estruturas coloniais como a monocultura do 

açúcar e, conseqüentemente, a venda de escravos. Essa imagem do Brasil já não 
                                                 
68 Os engenhos para os burgueses tinham usos diversos do período colonial, serviam para os finais de 
semana com a família ou para promover festas. (FREYRE, 2003, p. 111). 
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era bem vista no campo internacional e, pouco a pouco, não haveria mais 

condições políticas de sustentação de tal situação internamente.  

Apesar de bastante feridos em suas raízes econômicas os senhores de 

engenho continuavam sendo os homens de distinta classe na sociedade e não 

cansavam de colocar no mesmo lócus de sentido o quitandeiro, o mascate e os 

que moram ao rés-do-chão (Freyre, 2003, p.111). Para os burgueses restava apenas 

dar fisionomia aos ambientes urbanos, ampliar o comércio, mas sem muito sucesso 

no plano político (SODRÉ,1969, p. 200).  

Gilberto Freyre ressalta que “(...) O drama de desintegração do poder, por 

algum tempo quase absoluto, do pater famílias rural, no Brasil, não foi tão simples; 

nem a ascensão da burguesia tão rápida.” (2003, p.123).  

  
A praça venceu o engenho, mas aos poucos. Quase sempre respeitando nos 

vencidos umas tantas virtudes e cabolices; procurando imitá-las; às vezes até 

romantizando-as e exagerando-as nessas imitações de “inferiores” por  “superiores”. 

Outras vezes troçando do matuto rico, do fazendeiro opulento mas atrasado nos seus 

modos de falar e nas suas modas de vestir-se, do senhor de engenho fanfarrão e até 

quixotesco, de toda a ‘gente do mato’, de todo o roceiro de ‘serra acima’. 

Destacando-lhes os vícios de linguagem, os atrasos de cinqüenta, cem anos em estilo 

de habitação e de meio de transporte (...) (FREYRE, 2003, p. 135). 

 

Os conflitos entre o citadino e o interiorano se espraiam de forma bastante 

contraditória nas práticas sociais e discursivas da época. Os burgueses em 

ascensão riam do linguajar e dos modos pouco europeus dos senhores de 

engenho, mas não abriam mão de possuírem uma casa-grande, ao passo que os 

senhores de engenho, apesar de caçoarem dos burgueses de mascates, optaram 

por viver na cidade em épocas de chuva. O verniz da modernidade também 

encantou os donos dos engenhos.  

Os atravessamentos ideológicos entre senhores de engenho e de sobrado 

ficam latentes na arquitetura, nos artefatos de decoração e insígnias de distinção 

social entre as duas classes que se organizavam na província de Pernambuco. Para 

os burgueses, a veleidade dos investimentos em arquiteturas coloniais, se não eram 
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idênticas, eram ao menos bastante parecidas com as antigas casas-grandes de 

engenhos de cana: 

 
Aos antigos passamentos de festas nas cidades – em Olinda, por exemplo – 

sucederam-se, no século XVIII e no XIX, passamentos de festas em sítios e até em 

engenhos, que se tornaram, em certo sentido, dependências pitorescas de sobrados 

burgueses. Sítios e engenhos conservados pelos donos, não como base de sua vida 

econômica, mas por prazer e para recreio; e, também, por uma espécie de 

decoração social.(FREYRE, 2003, p. 111). 

 

Por esta descrição inicial, percebemos os inúmeros conflitos que 

desenharam o relacionamento entre uma aristocracia agrária em decadência e 

uma burguesia capitalista ávida por crescimento comercial69. Passemos à análise 

da fotografia em si. 

 

Da formação ideológica e suas contradições 

O senhor da fotografia (FR. 594) está de casaca, gravata e calça escura, 

provavelmente confeccionada em tecido áspero como o linho. Os panos suaves, 

como a seda ou o cetim, estão presentes apenas no detalhe da lapela do casaco. 

As vestimentas não deixam dúvida de que o homem que encontramos 

nessa albumina foi representado à imagem da burguesia brasileira em meados do 

século XIX. A moda de cores escuras, especialmente o preto, instalou-se no país a 

partir de 1840, em pleno romantismo. Nesse período, as roupas tornaram-se 

rigorosamente ascéticas, nada glamourosas, distanciadas de cores exuberantes, 

como se desejassem conter os sentimentos. A distinção do homem burguês deveria 

vir da inteligência, da educação e das boas maneiras.  

 

                                                 
69 Estamos elegendo como marco importante, embora que não único, desses conflitos entre essas duas 
classes sociais a revolta de 1710 que envolvera os senhores de engenho de Olinda, naquele momento 
núcleo político com a Câmera Municipal e o Recife representado por comerciantes portugueses. O 
segundo subordinado administrativamente ao primeiro. Fato é que os Mascates - como foram chamados 
pejorativamente os comerciantes do Recife - não mais admitiam essa situação política e valendo-se do 
indevidamente dos senhores de engenho iniciaram uma série de invasões do Recife à Olinda. A guerra dos 
Mascates marcou o início de vários conflitos entre os valores do Brasil colonial com a nova configuração 
imperial, rendendo ao Recife sua própria Câmera Municipal. (FREYRE, 2003,  p.109). 
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Perdura até 1830 o luxo das gravatas e dos coletes, que então podem ser ricamente 

bordados ou em número de dois, um de veludo, outro de fustão por cima. Nesta 

época a figura masculina concorda em grande parte com a feminina, e os corpos se 

estrangulam, acentuando as formas com o auxílio das ‘cintas bascas’ usadas sobre a 

pele. Pouco a pouco estas manifestações de capricho vão sendo abandonadas. O 

Romantismo substitui as gravatas fantasiosas pelas gravatas pretas, cobrindo todo o 

peito da camisa; lentamente as calças, coletes e paletós começam a combinar 

entre si de maneira muito discreta, (...)(MELLO, 2005, p. 68). 

 

 Essa burguesia vestida de “luto” foi moldada à imagem do imperador 

(MORITZ,1998, p.192). Assim como D.Pedro II, os homens de sobrados se entregaram 

aos exagerados pêlos nos rostos, passando a usar barbas bem cheias, suíças e 

moustachios, como podemos observar na fotografia (FR. 594)70.  

Bastante sintomática é a maneira como o senhor se posicionou diante da 

lente do fotógrafo: corpo de perfil, mãos contidas junto à cadeira, pés 

entrecruzados, postura empertigada. A forma artificial na qual a pose se apresenta 

no albúmem foi amplamente treinada nos manuais de “civilidade” que chegaram 

de Portugal ao Brasil, a exemplo do Código do bom-tom ou Regras da civilidade e 

de bem viver, publicado pela primeira vez no ano de 1845. (MORITZ, 2004, p.199).  

Líliam Moritz sustenta que um dos objetivos desses manuais, comuns na 

Europa mas novidade no Brasil de então, era internalizar rituais artificiais para que se 

tornassem naturais. O homem burguês deveria seguir as regras da boa etiqueta 

como se já tivesse nascido com a propensão à inteligência e elegância. “Ensinar o 

ritual (de forma didática), para que ele se interiorize e pareça ‘natural’, explicar 

como agir nas mais diferentes situações de convívio sociais são os objetivos do guia 

que, escrito em português, ganha leitores fiéis, também, em meio à nobreza titulada 

(...)” (MORITZ, 2004, p.199). Sem sombra de dúvida, esses manuais foram importantes 

para a chegada da “civilização” em um país tropical, onde o imperador cultivava 

o amor pelas novas tecnologias e filosofias vindas do velho continente. 

Ao contrário da composição com palmeiras presente na imagem (FR. 

15.296) quando associamos o conceito de natureza ao ideal romântico, nessa 
                                                 
70 No século XVII e XVIII a moda foi a do rosto liso para não contrastar com as perucas usadas pelos 
homens. (MELLO, 2005, p.75).   
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albumina a idéia de natureza se aproxima da epistemologia da ordem (FOUCAULT, 

2002, p.69 - p.80). 

Atrás do nosso burguês tem uma mesinha com uma pilha de três livros que 

nos remete ao neoclassicismo francês. Os livros dispostos elegantemente sobre a 

mesa dialogam com a epistemologia do racionalismo: “(...) concebida não como a 

Razão cartesianamente individual, e, sim, como o bom senso, a reflexão, de 

natureza universal, que impede o desbordamento da imaginação e da 

sensibilidade: estas continuam presentes já que se trata de obra estética, mas 

controlada pela razão.” (MOISÉS, 2004, p.74).  

O cultivo do saber, o apreço pelo conhecimento não surge no Brasil no 

século XIX, mas bem antes, nos séculos XVI e XVII. Foram os jesuítas que iniciaram 

um trabalho educacional na colônia. No período de 1549 a 1759, a educação 

estava absolutamente vinculada ao projeto da catequese dos nativos com “almas 

perdidas”, “instrumento de domínio espiritual e propagação da cultura européia.” 

(OLINDA, 2003, p.156). 

Na segunda metade do século XVIII e primeira do século XIX, o universo das 

letras confundia-se com o da religião. Com a chegada da família real, a 

burocracia civil, o aparato militar e eclesiástico fomentam instituições de ensino tais 

como a Academia Militar, a Academia da Marinha, Escola de Medicina e Cirurgia 

da Bahia e Rio de Janeiro. O Marques de Pombal tenta implementar uma 

educação gerida pelo Estado: 

 
Pombal criou escolas régias oficializando o ensino, o ‘subsídio literário’, imposto 

criado especialmente para a manutenção do ensino primário, que era da 

responsabilidade das câmeras. Surgem as cadeiras de retórica, língua grega, 

hebraica e latina. Limitando-se aos colégios, o ensino primário dependia da ajuda de 

particulares ou religiosos para sua manutenção. (...) Já o ensino superior dependia 

das universidades européias, principalmente a de Coimbra.(OLINDA, 2003, p.157). 

 

Apesar de uns poucos avanços, a educação no século XIX não ganhou 

contornos muito diferentes da dos séculos anteriores. O conhecimento aqui 
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desenvolvido era muito formal, tinha pouca ligação com questões políticas que 

dissessem respeito ao cotidiano da população.  

 
Um ensino dogmático, estreito, forjado em moldes rígidos, sem nenhum horizonte, 

sem nenhuma perspectiva, sem qualquer atrativo e até mesmo evidenciando uma 

total despreocupação por isso, (...) ainda estreitamente forjado ao sabor dos moldes 

jesuíticos.(SODRÉ, 1969, p.138). 

 

O aparato educacional estava longe de constituir mudanças na estrutura 

social. Para os negros, para as mulheres e para as crianças a educação era 

praticamente inexistente nesse século (OLINDA, 2003, p.159): “o recenseamento de 

1808 registrou um aumento da população que atingiu 411.141 habitantes, dos quais 

21,6% eram brancos; 1,4% de índios, 43,0% eram negros e mulatos escravos. Nesse 

contexto, o percentual de alfabetizados era proporcional ao componente branco 

na população livre, e a grande maioria das crianças não aprendia a ler e 

escrever.” 

 
 No século XIX, a escola ainda funcionava nas casas dos professores, nas fazendas ou 

em espaços nada favoráveis ao aprendizado e continuava a ser desorganizada e 

desagregada. (...) Nessa sociedade organizada com base no sistema feudal e na 

escravidão, a quem interessava a educação popular?(OLINDA, 2003, p.160). 

  

O livro, “introduzido sob cuidados especiais, quase sempre como material 

clandestino e exclusivamente pessoal, antes, torna-se mais acessível aos elementos 

dotados de situação e instrução.” (SODRÉ, 1969, p.145). Sodré afirma que seria um 

costume dos proprietários de terra enviarem seus filhos homens para estudar na 

Europa, em Coimbra, ou, particularmente, na França, um sinal de distinção de 

classe. Mas esse privilégio era algo acessível a poucos: 

 
A alienação - que é ainda um traço de classe -, uma vez que não podiam tais 

elementos solidarizar-se com um povo representado, em esmagadora maioria, por 

escravos e libertos pobres, em que a classe comercial mal começava a se definir e 

era vista com desprezo, corresponderia, no fundo, à secreta ânsia de disfarçar em 
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cada um o que lhe parecia inferior, identificando-se com o modelo externo, tão 

fascinante.(SODRÉ, 1969, p. 210). 

 

A burguesia vivia esse deslumbramento com as novidades intelectuais 

vindas da França, um francesismo no Nordeste do Brasil. Gilberto Freyre reforça a 

leitura de Sodré mostrando que os jovens que gostariam de estudar viviam 

situações “sinistras” em ambientes de estudo pouco aprazíveis, a exemplo de 

Caraça, inaugurado em 1820, nas Minas Gerais: 

 
Caraça tornou-se alguma coisa de sinistro na paisagem social brasileira dos primeiros 

tempos do Império, arrebatando os meninos aos engenhos (...); às fazendas 

sertanejas de criar; às casas de sítio; aos sobrados da cidade. E reduzindo-os a 

internos, em um casarão triste, no meio das montanhas, dentro de salas úmidas (...). 

Que todos esses salões pareciam sacristias, o ar mole de tanto cheiro de incenso e 

de flor murcha. E sobretudo com padres terríveis, que em vez de lírios brancos como 

São Luís na sua mão cor de rosa de moça, empunhavam palmatórias de sicupira e 

varas de marmelo.(FREYRE, 2003, p.185).  

 

Voltando a falar da composição da fotografia, encontramos um vaso de 

metal com um arranjo de flores e, para finalizar o lay-out, uma flor é colocada em 

cima da mesinha aos pés do vaso. O arranjo foi “organizado” para forjar um 

aspecto “natural” das folhagens e das flores, bem ao gosto do Liberty Style, cheios 

de curvas sinuosas, um tanto orgânicas. A art nouveau recriou o aspecto da 

natureza selvagem em cabelos femininos desenhados em cartazes, assim como 

trouxe a natureza em seu estado bruto para artefatos de decoração: “De costas 

viradas para a realidade, salvo no seu aspecto vegetal, mas emprestando-lhe um 

movimento vertiginoso de estilização e transcendência (...)”(MOISÉS, 2004, p.40).                   

Assim como na fotografia (FR. 12.724) percebemos a presença do putto na 

composição do cenário. O interessante é notarmos que, durante o século XV e XVI, 

essa representação decorou, sobretudo, quartos de crianças em tapeçarias 

trazendo a idéia de um anjinho semi-pagão por entre folhagens (ARIÈS, 1981, p. 26). 

Na fotografia veremos o estatuário na composição de uma espécie de sala com 
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mesa, cadeira e livros. Sai da chambre aux enfants, passa pelo jardim e entra em 

uma cena que reproduz um recinto da casa.  
 

Da formação imaginária e suas contradições 
                  

A representação do homem burguês na fotografia não corresponde 

integralmente ao que costumamos chamar de “realidade”, diz respeito a uma 

projeção de imagem que mobiliza uma posição político-discursiva sustentada 

contraditoriamente pelo albúmem. 

Essa fotografia alude aos processos históricos sem necessariamente recobri-

los: dispersão de elementos arregimentados no suporte fotográfico. Queremos dizer 

que a formação imaginária do francesismo que atravessa a materialidade do 

albúmem é bastante provocante na medida em que instaura uma espécie de 

limpeza na representação que faz do cenário pernambucano de então. Para 

tanto, silencia os discursos da miscigenação no Brasil, além de solapar todo e 

qualquer elemento visual que remetesse ao flagelo da escravidão. Afinal civilização 

e escravidão eram dois substantivos que não poderiam conviver juntos e o Brasil 

deveria parecer um império tropical e moderno. Assim, temos nessa imagem a 

representação de identidades muito fechadas, indubitáveis, que transparecem um 

certo Brasil como sendo o único Brasil. Fotografia como lugar do racional, da 

ordenação do pensamento, que não deve deixar transparecer nenhum resquício 

das dificuldades sociais vividas nesse período.  

        Silenciado enquanto posição discursiva; repelido, por uma região da ideologia 

colonial, que o relegou ao status de objeto de venda ou troca, subjugado em suas 

próprias possibilidades étnico-culturais, o discurso do negro surge como ausência na 

representação, ocupando um espaço que se opõe ao que foi efetivamente dito, 

tornando-se parte de um jogo opositor; seu silêncio passa a significar na relação 

com o burguês.  

 
De quando a técnica instaura sentidos 
 
 Assim como no albúmem da ama negra com a iaiazinha (FR. 15.296), essa 

tecnologia, que por tantas décadas sustentou o discurso da verossimilhança da 
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imagem com o mundo, e tanto reforçou esse mesmo discurso através de sua 

camada brilhante e sua definição acurada nas bordas da representação, não 

conseguiu espelhar a conflituosa situação social do Brasil de então. Reflexo 

invertido de um cotidiano contraditório. O albúmem, apesar de suas inúmeras 

promessas discursivas e materiais, não mostra as dificuldades com a educação em 

um Brasil que, apesar de desejar-se moderno, entulhava seus jovens em escolas 

como o Caraça, fria e bolorenta, com um tratamento violento para jovens 

“desobedientes”. Também não apresenta nem um resquício de elementos visuais 

da escravidão em nosso país. Antes refletiu no brilho da albumina a imensa 

vontade de ser aquilo que de fato estava longe de ser: um país moderno, com uma 

burguesia atuante politicamente e ilustrada pelas filosofias provenientes da Europa, 

refinada no linguajar e “positiva” nos contatos sociais.         
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Das incertezas a ludibriar a precisão do pensar 
A materialidade ofuscante do dourado e a sobriedade da burguesia 
 
 

 
 
 
 

Diante de um fundo branco, um homem negro está sentado em uma 

cadeira (que mal aparece), posando para registro fotográfico feito em estúdio; 

suas vestimentas são formais (paletó preto, gravata borboleta, camisa e calça 

brancas); a mão direita está cruzada à frente do corpo; a mão esquerda descansa 

sobre a perna esquerda; os cabelos divididos para o lado direito estão bem 

penteados; os dedos exibem anéis que se destacam em tom dourado 

(evidenciando um trabalho de pós-produção de imagem); sua fisionomia é séria.  

Esta é uma simples descrição do que vemos na superfície da imagem, mas, 

levando-se em consideração o período histórico do provável registro deste portrait, 

algo situado entre as décadas de 1840 e 1850, época em que o Brasil ainda vivia 

sob o regime escravocrata, cabe questionar: Quem poderia ser esse homem aqui 
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representado? Um negro vivendo por entre os cômodos da casa-grande? Um 

escravo forro? Um burguês ligado à máquina estatal?  

Sabemos que no período do Brasil colônia predominava um sistema de 

divisão de classes bastante verticalizado. De acordo com Nelson Werneck Sodré 

(1969, p. 43) este sistema, se não fora totalmente estanque, era de difícil 

mobilidade. Segundo o historiador, no topo estavam os proprietários de terra e de 

escravos, enfeixados sob os rótulos de ‘aristocracia rural’, ‘patriciado rural’ ou 

mesmo ‘nobreza rural’; na base, uma massa de escravos concebida como objetos 

de comércio pela própria legislação; no meio um vazio sem espaço para o 

trabalho livre, sem a estrutura de instituições públicas, dificultando a existência de 

uma classe média. 

Embora só com a abolição da escravatura, em 1888, o trabalho servil 

escravocrata tenha entrado em falência, o castelo de concreto que estruturou o 

colonialismo, seu modo de produção centrado no latifúndio agrícola, na 

monocultura, no trabalho escravo e no sistema econômico mercantil, começou a 

mostrar suas fissuras já no século XVIII. 

Werneck (1969, p. 98) sustenta que mais do que as insurreições nos quilombos 

e o domínio holandês na faixa nordestina do açúcar, o extrativismo mineral em Vila 

Velha favoreceu a modificação do quadro social instituído. Ele constata que, 

apesar de quase toda riqueza explorada na região das Minas Gerais escoar para a 

Metrópole, o pouco minério que restava em terras brasileiras incentivou os primeiros 

passos de uma circulação comercial interna relativamente importante71.  

O autor (1969, p. 168) mostra ainda que a chegada da família real, em 1808, 

bem como a abertura dos portos72 às nações amigas desenvolveu um quadro 

                                                 
71 O deslocamento da mão-de-obra escrava da região agro-açucareira para a do ouro gerou um 
aumento no preço do que foi compreendido como mercadoria e o fornecimento de gado para a 
alimentação da população fomentaram divisas para a pecuária no Nordeste e no Sul. “Não se indica a 
mencionada circulação apenas no fornecimento aos núcleos mineradores de gado para a alimentação e 
de muares para o transporte de utilidades e do próprio ouro. E tal circulação não interessa apenas a zonas 
nordestinas e sulinas, em que os rebanhos se desenvolviam, como os portos mais próximos, por onde 
entravam os produtos, enquanto outros saiam. É muito mais ampla porque proporciona possibilidades de 
consumo e de produção que, sob muitos aspectos, eram novas.” (Werneck, 1969, p. 101)  
 
72 A abertura dos portos foi uma tentativa de libertar-nos da dominação econômica da coroa; se por um 
lado nos esquivamos da coroa portuguesa, por outro passamos a subsidiar a entrada de produtos da 
Inglaterra em nosso país, mas a atitude de D. João VI, esta e tantas outras, parece ter dado ares de 
modernidade a rígida estrutura colonial. 

 122



administrativo que tornou possível a ampliação do laboro fora da díade trabalho 

servil versus exploração latifundiária, possibilitando a constituição de outras 

instâncias sociais como a classe-média.  

Apesar dessas arrancadas rumo à modernidade, o Brasil arrastou consigo o 

cadáver do regime escravocrata durante um bom tempo. Werneck explicita que 

embora o comércio tenha ganho espaço na sociedade de então, não era 

reconhecido como um trabalho nobre por parte dos “aristocratas” do campo, 

portanto, não poderia distinguir o indivíduo da massa da população. 

 
O comércio urbano não só se desenvolve como começa a ter um papel. Sua 

posição no quadro da sociedade, ainda é sem relevo, porque só a propriedade 

territorial distingue. (...) A resistência da classe proprietária não deixa de ser rigorosa e 

intensa. Apresenta mesmo todos os sinais exteriores que evidenciam a sua longa e 

indisputada primazia. Entre eles, o horror ao mister do comércio, relegado a um nível 

social secundário.(WERNECK, 1969, p. 102).   

 

Freyre também apresenta um cenário pouco animador do dia-a-dia dos 

burgueses moradores das cidades naquela época: 

 
Noite de escuro, é que sair de casa, nas cidades brasileiras dos princípios do século 

XIX, tinha seu quê de aventura. Tudo escuro; becos estreitos; poças de lama; ‘tigres’ 

estourados no meio da rua; bicho morto. Na Bahia, em Vila Rica, em Olinda, ladeiras 

por onde o pé escorregando em alguma casca de fruta podre, a pessoa corria o 

risco de ir espapaçar-se nas pedras e até perder-se em despenhadeiros. De modo 

que o prudente era sair-se com um escravo, levando uma luz de azeite de peixe que 

alumiasse o caminho, a rua esburacada, o beco sujo. (FREYRE, 2001, pág. 146). 
 

Paulo Prado (2001) também escreve sobre a lástima, a tristeza desoladora 

que era para a burguesia viver em algumas das cidades de nosso país, entre elas 

Recife, à época do Brasil imperial. Fala do mau cheiro espalhado pelas ruas, dos 

inúmeros negros com os corpos nus e cobertos de ferimentos, do calor insuportável 
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e a chegada das famílias às ruas do bairro de Santo Antônio do Recife ao cair da 

tarde: 

 
O aspecto da gente era desagradável. O clima quente, a falta de asseio, a carne de 

porco, produziam terríveis doenças de pele: nas mulheres, a reclusão nas alcovas 

sem ar empalidecia o rosto mais encantador do mundo (...) Freqüentemente, 

animava-as a chegada dos navios negreiros da costa d`África, exibindo em plena 

rua o espetáculo asqueroso da venda de escravos. Homens e mulheres, em 

completa promiscuidade, seminus, se estendiam pelas calçadas ou se acocoravam 

ao chão, indiferentes, mastigando pedaços de cana. De longe se sentia o cheiro 

acre dessa multidão africana, em geral coberta de pústulas repugnantes, só ao cair 

da tarde apareciam nas ruas, a passeio, as famílias.  (PRADO, 2001, pág. 151). 

 
 
Desta descrição inicial nos interessa ressaltar a condição de surgimento e 

estabelecimento da burguesia brasileira no cenário urbano do século XIX. Este 

aspecto nos ajudará a entender melhor o confronto entre a imagem do escravo e 

a imagem do burguês na sua relação com o pater famílias. Como veremos mais 

adiante, esta é uma das chaves que elegemos para a interpretação do portrait de 

número (FR. 15. 521). Um outro elemento importante de nossa análise é o próprio 

suporte fotográfico, que, longe de ser concebido enquanto mero recurso técnico, 

será refletido como a própria possibilidade discursiva da imagem. É o que veremos 

a seguir. 

 

De quando a técnica instaura sentidos 

Essa peça que aqui apresentamos muito provavelmente fez parte de uma 

das fases mais surpreendentes da fotografia brasileira, aquela chamada pela 

historiadora Bia Correia do Lago (2001, p. 14) de período heróico da fotografia, que 

em nosso país correspondeu às décadas de 50 e 60 do século XIX.73.  

                                                 
73 Os daguerreótipos e os ambrótipos produzidos nessas décadas praticamente não sobreviveram à 
incomplacente ação do tempo, restando pouquíssimos exemplares dessa técnica em nosso país. Bia 
Corrêa do Lago contabiliza essas perdas: “A fotografia no Brasil começou cedo, em 1840. Dessa primeira 
década, contudo, só restaram algumas das centenas ou talvez milhares de imagens que provavelmente 
foram realizadas no país pelos vários daguerreotipistas profissionais de cuja atividade se tem notícias. Esses 
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Como já precisamos no capítulo sobre tecnologia e epistemologia, 

ambrotipia e daguerreotipia constituem artefatos distintos que deram configuração 

à fotografia oitocentista, mas foi a segunda que terminou se instaurando como 

legítima representante da fotografia oitocentista, muito mais por se aproximar do 

espírito do racionalismo, resquícios de séculos passados, do que por qualidades 

essenciais à própria técnica.   

O homem em destaque não foi representado na técnica do espelhamento 

do mundo em prata. Antes, tomou lugar em um tipo de fotografia cujo modos 

operandi resulta em uma imagem com valores tonais muito escuros e pouco 

brilhantes. Uma certa inquietude não nos cansa de questionar por que isto se deu 

dessa forma. 

 
Doravante, as coisas só virão à representação do fundo dessa espessura 

recolhida em si, emaranhada talvez e tornada mais sombria por sua obscuridade, 

porém fortemente enlaçadas a si mesmas, reunidas ou divididas, agrupadas sem 

recurso pelo vigor que lá, naquele fundo, se oculta. As figuras visíveis, seus liames, 

os brancos que as isolam e contornam seu perfil não mais se oferecerão a nosso 

olhar senão totalmente compostos, já articulados nessa noite subterrânea que as 

fomenta com o tempo.(FOUCAULT, 2002, p. 345).   

 

Desconfiamos que a própria técnica comporta uma densidade discursiva 

que lança sob a representação efeitos de sentido específicos. O ambrótipo ocupa 

uma posição contra-iluminista na sua relação com a episteme do daguerreótipo e 

encontra esteio para sua constituição material e discursiva na mesma 

epistemologia que possibilitou o surgimento do inconsciente como o lugar de 

sentidos confusos e obscuros. 

A história do oitocentos não é mais a história natural do século XVIII, onde as 

coisas do mundo formavam um quadro ordenado a partir de suas próprias 

superfícies visuais, doravante ela torna-se um denso espaço verticalizado, um tanto 

obscuro em alguns momentos, em tantos outros um pouco confuso, sempre 

                                                                                                                                                               
daguerreótipos - imagens únicas, não reproduzíveis - eram muito frágeis, com elementos em vidro, e a 
imensa maioria não resistiu ao clima e às muitas vicissitudes do tempo.” (2001, p. 14) 
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demandando o movimento da “Interpretação” (FOUCAULT, 2002, p.413). Essa forma 

de pensamento construiu solo fértil para o surgimento da psicanálise, como a “(...) 

exegese de todas essas frases mudas que sustentam e escavam ao mesmo tempo 

nossos discursos aparentes, nossos fantasmas, nossos sonhos, nosso corpo.” 

(FOUCAULT, 2002, p.413). O sujeito passa a ter uma história um tanto silenciosa, que, 

em certa medida, movimenta suas tomadas de decisões, sem que ao menos ele 

perceba os movimentos de suas ações na vida. A idéia quase naïf do incosciente 

enquanto uma caixa preta inacessível ao sujeito.  

Além da técnica em ambrotipia, vale chamar a atenção para uma outra 

espécie de contradição74 que surge nessa fotografia: os provocativos jogos de 

ilusão do olhar do barroco convivem com a sobriedade do homem burguês 

iluminado pelas ciências modernas. O jovem rapaz representado na fotografia 

encontra-se envolto em uma moldura dourada que retoma certa ambiência do 

Barroco do século XVII. Percebe-se no artefato o encontro conflituoso do dourado e 

dos rebuscamentos barrocos que sobrepujam o clima tempestuoso que assola 

todos os detalhes do portrait. As repetições de pequenos detalhes espiralados, 

linhas curvilíneas e recortes ovais compõem a moldura do estojo-fotografia. Nos 

quatro cantos do emolduramento encontramos o retorno de pequenos conjuntos 

de firulas que se reiteram por um processo de espelhamento, dominando o lay-out 

do artefato nos menores detalhes. Esplendor, movimento e uma luminosidade que 

ofusca trazem um pouco consigo a idéia de um acontecimento Barroco em nosso 

artefato. Em pleno século XVII, durante o período do cartesianismo – aquele 

caracterizado pela figura do homem em busca da razão, controlador da natureza 

e consciente de sua mecânica - encontramos a formação discursiva do Barroco a 

retomar o elemento da semelhança que, aí então, foi refletido enquanto confusão 

do olhar, e logo lançado no fosso da imaginação: 

 

                                                 
74 “A contradição é a ilusão de uma unidade que se oculta ou que é ocultada: só tem seu lugar no 
afastamento existente entre o consciente e o inconsciente, o pensamento e o texto, a idealidade e o 
corpo contingente da expressão. De qualquer forma, a análise deve suprimir, sempre que possa, a 
contradição.” (Foucault, 1972, p. 186). 
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Jogos cujos poderes de encanto crescem com esse parentesco novo da 

semelhança com a ilusão; por toda parte se desenham as quimeras da similitude, 

mas sabe-se que são quimeras; é o tempo privilegiado do trompe - l’oeil, da ilusão 

cômica, do teatro que se desdobra e representa um teatro, do qüiproquó, é o tempo 

dos sentidos enganadores; é o tempo em que as metáforas, as comparações e as 

alegorias definem o espaço poético da linguagem.(FOUCAULT, 2002, p. 70).  

 

Notamos em nossa imagem também uma retomada de características dessa 

escola no que tange à questão do claro e escuro, na tensão óptica entre o 

dourado da moldura e o acinzentado da representação. Estes contrastes, na 

reflexão da luminância, por um lado alta luz (brilho do dourado), por outro, baixa luz 

(sombreado do objeto representado), tem impacto na apreensão da imagem 

através da pupila, em fenômeno físico-ótico que possibilita o controle da entrada 

de luz na retina.   

O homem do século XVII almejou a ilustração e o exercício da ratio, mas, sem 

se aperceber, dividiu sua existência com o elemento da semelhança. Em nossa 

interpretação o negro em vestes de burguês, desejoso da iluminação, divide 

espaço com elementos de trompe l`oeil a ludibriar a precisão do pensar. Foucault 

mostra que, mesmo tentando execrar a imaginação do terreno do conhecimento, 

a episteme desse século não pode deixar de constatar ser inútil desqualificá-la 

como forma desprivilegiada do saber: aquela que só incitava a ilusão de ótica e o 

engano da consciência: 

 
E todavia, para o conhecimento, a similitude é uma indispensável moldura. Pois uma 

igualdade ou uma relação de ordem não pode ser estabelecida entre duas coisas, 

senão quando sua semelhança tenha sido ao menos considerada na ocasião de 

compará-las (...) Na orla exterior do saber, a similitude é forma esboçada, esse 

rudimento de relação que o conhecimento deve recobrir em toda sua extensão, 

mas que, indefinidamente, permanece por sob ele, à maneira de uma necessidade 

muda e indelével. (FOUCAULT, 2002, p. 94).   

  

No Brasil, esse conflito se deu de forma tardia. Apesar de termos expressões 

do Barroco no século de seu surgimento, notamos um retorno dessa formação 

 127



discursiva em pleno período oitocentista. No ambrótipo que analisamos podemos 

nos surpreender com os conflitos discursivos que desenham e animam esse artefato. 

No centro um negro envolto em moldura ovalada por dentro e quadrada por fora, 

curvilínea e retilínea, com um estojo porta-ambrótipo que retoma elementos da 

natureza em uma forma exacerbada, forma esta em descompasso com a 

epistemologia da ordem que, através da taxionomia, pretendeu ser possível 

organizar toda a natureza pelas características de superfície de sua existência. 

Iluminação burguesa minada pela imaginação, pelo efeito ótico de uma natureza 

exuberante e sem limites precisos em seu estojo, pela luz ofuscante do dourado de 

um Barroco em sua moldura e por uma densidade vertical que passa a considerar 

os objetos em sua própria história.  

Podemos observar ainda as vestes do negro em nossa fotografia. Um 

comedido terno preto, blusa de manga cumprida, calça branca e gravata preta. A 

socióloga Gilda de Mello afirma que, à época deste portrait, a moda era feminina, 

os homens lentamente abandonaram coletes coloridos e ricamente bordados, 

sobrando a simplicidade das linhas retas e as cartolas - sinais da respeitabilidade 

burguesa. 

 
O romantismo substitui as gravatas fantasiosas pelas gravatas pretas, cobrindo todo o 

peito da camisa; lentamente as calças, coletes e paletós começaram a combinar 

entre si de maneira muito discreta, e de meados do século em diante a roupa não 

tem mais por objetivo destacar o indivíduo, mas fazer com que ele desapareça na 

multidão.(MELLO, 1987, p. 68). 

 

 Não podemos deixar de pontuar o discreto charme da burguesia. Um 

delicado trabalho de pintura dourada que arremata detalhes no terno e nos anéis 

igualmente adicionados num trabalho de pós-produção de imagem. O cabelo 

cortado e o cuidado com a navalha que delineou o bigode e as suíças adornam o 

semblante compenetrado do jovem rapaz. Seus gestos contidos, o comportamento 

de suas mãos, a coluna ereta, o olhar empertigado retomam os ares da burguesia 

então nascente em nosso país. O negro em nossa imagem não abriu mão de 

relacionar-se com o imaginário da burguesia: 
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Quanto aos cabelos, repita-se que os negros forros, os caboclos e os mulatos livres se 

esmeravam quase tanto quanto os brancos em trazê-los bem penteados e luzindo de 

óleo de coco, os homens caprichando quase tanto no penteado quanto as mulheres 

(...) Até negros fugidos surgem excepcionalmente e escandalosamente dos anúncios 

de jornais com ‘cabelos cortado à francesa’ e ‘ barbas à nazarena’. Deviam ser 

escravos privilegiados. (FREYRE, 2003, p. 216). 

 

Da formação ideológica e suas contradições 

Após os comentários feitos acima, podemos afirmar, a partir de Pêcheux 

(1993, p. 82), que a fotografia em análise encerra um jogo de projeções de imagens 

que se distanciam de “traços objetivos característicos” em oposição a uma 

dimensão imaginária que atravessa todas as relações que estabelecemos com o 

outro que compõe nosso discurso. Objetificamos as situações do cotidiano, 

tornando-as situações precisas e coerentes em nossa consciência, e não nos 

damos conta de que representamos tais situações em posições discursivas, todas 

imaginadas: 

 
Se assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação social regras de 

projeção, que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente definíveis) 

e as posições (representações dessas situações). Acrescentamos que é bastante 

provável que esta correspondência não seja biunívoca, de modo que diferenças de 

situação podem corresponder a uma mesma posição, e uma situação pode ser 

representada como várias posições (...). (PÊCHEUX, 1993, p. 82). 

 

Neste momento, é pertinente retomar as questões iniciais feitas sobre a 

representação da imagem em foco da seguinte forma: Quem poderia ser esse 

homem imerso nessa atmosfera escura da representação? Um eco dissonante do 

passado que teima em reluzir como o dourado religioso da Contra-Reforma? Que 

imagem fez de si próprio o negro aqui representado? Que imagem fez o fotógrafo 

através de sua lente da figura que representou? Em qual contradição 

encontraremos sua verdade?  
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Numa tentativa desesperada de transparecer a história, a representação do 

jovem negro traduz uma crise de discursos que cinde a imagem em duas veredas: o 

crescimento da burguesia como nova classe social iluminada pelas luzes da razão, 

em contraste com os valores “medievais” da aristocracia rural agro-açucareira, 

religiosa, subserviente à natureza, escravocrata, de educação formal escassa, e 

concentração da propriedade nas mãos de poucos. Se, por um lado encontramos 

uma formação imaginária que submete o negro à imagem de um burguês ávido 

pela luz do conhecimento, por outro, as contingências históricas o representaram 

em uma técnica que se afastou de tons de alta reflexão de luminância, lançando-o 

na epistemologia que possibilitou a existência do inconsciente. O artefato usado 

como suporte da peça em análise, o ambrótipo, diz muito sobre a imagem 

representada; diz, talvez, o que queria se esconder, funcionando, assim, como o 

ponto de deriva de um discurso que, como qualquer outro, tem suas contradições 

e instabilidades75. Concomitantemente, percebemos uma tensão entre o barroco 

da moldura rodeada de firulas reiteradas, circundadas por uma luz dourada que 

ofusca e ludibria e os ideais do saber como forma de distinção social na pose, nas 

vestimentas e acessórios do homem.      

O negro nessa imagem se coloca em uma formação imaginária que lhe situa 

como alheio à sua própria condição histórica. Portando vestimentas típicas do 

homem burguês que imagina ser, “apaga” a lástima da escravidão. Inserido em 

uma fotografia plena de valores de classes intermediárias, o homem retratado - 

submetido à formação ideológica vigente - esquece de carregar consigo, na 

representação, elementos da cultura afro-brasileira. Ausência que significa nas 

bordas da representação. Por entre aspectos de vestimentas e comportamento da 

civilizatione76 francesa, a história do negro no Brasil, a sua condição de escravo em 

terras alheias, faz-se presente na sua identificação com seu algoz.   

                                                 
75 A Análise do Discurso sustenta o primado do interdiscurso sobre o discurso. Nesse sentido, uma formação 
discursiva é “[...] heterogêna a ela mesma: o fechamento de uma FD é fundamentalmente instável, ela 
não consiste em um limite traçado de uma vez por todas, separando um interior de um exterior, mas se 
inscreve entre diversas FDs como uma fronteira que se move em função dos interesses da luta ideológica”. 
(COURTINE, 1981, p. 4). 
76 Em seu livro O processo social, Norbert Elias (1994, p. 52) desenvolve no capítulo “Sociogênese do 
conceito de civilisation na França” a concepção de que a intelligentsia burguesa e grupos importantes da 
classe-média foram envolvidos por uma certa cultura cortesã de “convenções de estilo, formas de 
intercâmbio social, o controle das emoções, a estima pela cortesia, a importância da boa fala e da 
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O negro subjugado não precisa do escárnio de outrem, adere 

silenciosamente ao discurso do Outro, que sempre já soube qual a sua posição 

discursiva enquanto homem branco, dono de engenhos, ou próspero comerciante, 

na relação com sua alteridade discursiva complementar. A tentativa de representar 

a liberdade, e atestar uma realidade em parte imaginada, torna-se um fatídico 

exercício do acorrentar-se à ideologia do subjugador. Estranha representação, que, 

nos interstícios dos contrastes, instaura um sentido cuja dimensão discursiva retoma 

uma misteriosa afetividade que congrega, numa única materialidade, umas das 

contradições sociais do século XIX: o negro de alma branca. 

                                                                                                                                                               
conversa, a eloqüência da linguagem e muito mais...”. No Brasil o parentesco imaginário entre os senhores 
de engenho e os burgueses se deu de forma sutil. Gilberto Freyre (2003, p. 110) explica que os magnatas do 
ouro, possuindo paralelamente casas-grandes rurais ou semi-rurais, não reclamariam em serem chamados 
fazendeiros. De qualquer forma os burgueses “autocratas dos sobrados” não abriram mão, como bem 
mostra Freyre (2003, p.135), de caçoar dos donos dos engenhos, de suas características do falar e do vestir 
e ainda do morar, um tanto o quanto atrasado para o homem moderno que construía a cidade do Recife. 
De qualquer forma o autor continua mostrando (2003, p.111) que a nobreza rural não perdeu de todo seu 
fôlego. Antes preservou a sua aparência de grandeza de uma instituição já bastante sofrida em suas bases 
de sustentação.   
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6. Conclusões 
Algumas idéias sobre tecnologias na Francisco Rodrigues 

 

Depois de tanto tempo nos relacionando teoricamente e afetivamente 

com as fotografias da Francisco Rodrigues, sem falar na intimidade teórico-

metodológica criada com os autores que abraçamos dentro do marco teórico da 

AD, causa-nos estranheza o momento de colocar o ponto final nesta dissertação.  

Antes de apontar os resultados da pesquisa, não gostaríamos de omitir, 

especialmente pela forma tão pungente com que Louis Althusser, Michel Pêcheux e 

Michel Foucault articularam suas propostas teóricas e seus posicionamentos 

políticos no encaminhamento de suas vidas, a imensa admiração que nutrimos por 

tais pensadores.  

Tentamos não negligenciar a historicidade da disciplina que abraçamos77, a 

AD, que não deve ser pensada desvinculada dos fundamentos políticos que a 

possibilitaram existir: a luta por uma releitura do marxismo em que as determinações 

econômicas fossem relativizadas pelas ideológicas/imaginárias, um exercício 

teórico que passou a pensar o sujeito em uma trama histórico-discursiva que o 

perpassa antes mesmo de qualquer resquício de consciência individual. 

Com a ampla interligação - que procuramos realizar - entre a espessura 

política dos conceitos da disciplina e os artefatos fotossensíveis do século XIX, 

retomamos nossa questão inicial: como os fotógrafos oitocentistas, ao utilizarem 

determinadas técnicas fotográficas, construíram, num discurso não-verbal, a 

imagem do escravo em relação ao senhor de engenho e vice-versa? Em outros 

termos, como os fotógrafos oitocentistas construíram, através de tecnologias da 

imagem fotossensível, representações da alteridade da Casa Grande e da Senzala 

no Brasil império? 

 Na intenção de responder essa indagação, levamos sempre em 

consideração que toda tentativa de abarcar teoricamente a representação 

produzirá uma leitura parcial desse “acontecimento” e nosso intento seria perseguir 

                                                 
77 Maria do Rosário Gregolin (2004, p.11) especifica que no Brasil faz-se necessário uma revisão crítica da 
historicidade da teoria da análise do discurso francesa, pois, muitas vezes, seus conceitos são aplicados 
como fórmulas estanques que não dialogam com as condições de produção da própria disciplina, 
tornando-os por demais acéticos e estéreis para as análises que necessitamos empreender. 
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os caminhos das formações imaginárias que possibilitam determinados efeitos de 

sentidos em detrimento de tantos outros possíveis em um determinado período 

histórico.  

Experimentamos contar uma História da Francisco Rodrigues através das 

tecnologias que a compõem. Não conseguiríamos negligenciar os suportes nos 

quais as imagens foram impressas, pois, fora desses suportes, elas não existiriam. 

Sobre esse tópico das tecnologias, chegamos ao seguinte perfil: a Francisco 

Rodrigues possui uma maioria esmagadora de suas imagens no formato cartes-des-

visites78. O ferrótipo não alcançou muito espaço dentro da coleção, apesar de ter 

sido considerado uma tecnologia mais acessível financeiramente que o ambrótipo 

e o daguerreótipo. Vale a pena salientar que dos cartões de visita sobressaem-se os 

exemplares em papel salgado e os em albumina. Nesse sentido, podemos pensar 

que os discursos do albúmem sobre sua capacidade de detalhamento, acutância 

e alto-contraste, intimamente ligados à epistemologia que surge no século XVII e a 

seus enunciados sobre a necessidade de precisar indubitavelmente a identidade 

das coisas existentes, agradou a toda uma geração de senhores de sobrados.  

O papel salgado também enche os gavetões da Francisco Rodrigues com 

suas “promessas” de atestar com precisão os contornos das histórias pessoais e dos 

acontecimentos sociais. Compromisso em desacordo discursivo com a própria 

materialidade do salted paper com sua ambiência fosca, granulada e de baixo 

contraste. Na tentativa de amenizar o impasse entre o que se sobressai 

discursivamente e o que pode ser percebido na materialidade do suporte 

fotossensível, o papel salgado passou a experimentar, ao longo de sua existência, 

inúmeras interferências pós-printing, como o heat toning, um dos primeiros 

tonalizadores utilizados para escurecer sua imagem; o sulfur toning, que produzia 

uma prata amarronzada, e o sel d´or para o golding toning, um clássico dos 

tonalizadores que tem seu início com os daguerreótipos no princípio do século XIX. 

Flerte com o elemento da imaginação, viabilizando uma grande quantidade de 

                                                 
78 Pedro Karp Vazques explica que a tecnologia do positivo em papel sobre suporte cartonado inventado 
pelo francês Adolphe-Eugène Disdéri entrou na história da fotografia no ano de 1854. O tamanho desse 
formato foi fixado em 10 x 6,5 cm. “A grande voga da carte-de-visite ocorreu na década de 1860, quando 
se tornou um modismo em escala mundial, sendo produzido aos milhões em todo o mundo, inclusive no 
Brasil.” (2000, p. 193). 

 133



imagens da burguesia pernambucana com diversas cores de tonalizadores, com 

retoques nos olhos, ou mesmo com adereços e maquiagem para dar um ar 

“corado” à face.  

Daguerreótipos são minoria na Francisco Rodrigues. Foram pouquíssimos os 

senhores de engenhos e os cidadãos de sobrados fotografados através do espelho 

de prata que a tudo deu ordem no século XIX. Os dags eram tecnologias de difícil 

realização e os insumos utilizados, bastante custosos. Assim, o contundente discurso 

da precisão matemática da “reprodução” do cotidiano das pessoas, ligado à idéia 

da verossimilhança da imagem no ato da captação proporcionada pela 

tecnologia, possui pouca expressividade na coleção, exceto pelo caminho 

discursivo da albumina, que mobiliza efeitos de sentidos muito próximos, no que se 

refere à questão da “performance” das próprias técnicas quanto ao testemunho 

preciso do mundo.  

A ambrotipia não teve uma grande aceitação dentro da coleção. Poucas 

imagens foram impressas através dessa técnica que representou personagens da 

Francisco Rodrigues em uma atmosfera sombria e tempestuosa, retomando o 

discurso contra-iluminista com esteio epistemológico nas ciências humanas em 

formação no século XIX. Para os personagens representados através dessa técnica 

não sobraram resquícios de qualquer luminosidade, explicitaram, para além da 

clareza dos sentidos, os limites das representações em relação ao que concebemos 

vulgarmente como “real”.   

Estranhamos e continuaremos estranhando por um bom tempo a falta da 

cianotipia como tecnologia à base de sais de ferro na coleção. Não é intrigante 

perceber que tais sais - extremamente silenciados pelos discursos que não 

cansaram de valorizar o nitrato de prata e os sais de platina - não sustentem suas 

representações dentro da coleção? E mesmo que, vez por outra, possa ser 

encontrado um ou outro exemplar, no campo empírico da pesquisa, não é 

surpreendente que não tenhamos na coleção portraits impressos no azul férrico?  

Nesse sentido podemos pensar que, para o público burguês, na complexidade que 

devemos abordar esse termo no Brasil oitocentista, os fotógrafos não utilizaram, 

como tecnologia corrente nas impressões em cartões de visita, os sais de ferro. Pelo 

menos no recorte da Francisco Rodrigues podemos sustentar essa leitura. 
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Algumas conclusões sobre a mise-en-scène na Francisco Rodrigues 

Encontraremos em toda coleção uma série de elementos utilizados na 

composição dos cenários. O estatuário com o desenho do putto está bastante 

presente em várias imagens nos cartões de visita. Já nos dags, ambrótipos e 

ferrótipos ele é inexistente na coleção.  

O Eros como peça decorativa não se refere diretamente à criança histórica, 

mesmo porque no século em que essa representação ressurge, em pleno 

Renascimento, as crianças tinham chances quase nenhuma de sobreviver às 

doenças e não contribuíam com a força do trabalho adulto, formando um grupo 

na sociedade um tanto o quanto desacreditado e de pouca importância. Quando 

a infância chega à Francisco Rodrigues apresenta-se, por um lado, de forma sutil e 

indireta, dentro da ambiência Neoclássica do putto como uma espécie de infância 

santa, bem ao gosto das leituras produzidas por Gilberto Freyre em relação aos 

anjos de asas quebradas após dez anos de idade. Esses exemplos podem ser 

encontrados na ama branca de número (FR. 12.724) e no burguês de número (FR 

594). Por outro lado, o formato das duplas ama-de-leite e bebê reiteram a tradição 

das pinturas de retratos de crianças do século XVII79. Em nossas análises 

encontramos tal temática geral nos cartões de visita das amas de números (FR. 

12.724), (FR. 15.296).  

Duas formas de representar a natureza também podem ser encontradas 

compondo cenários da coleção. Os fundos pintados à mão em paredes ou tecidos 

ou mesmo os vasos milimetricamente arrumados para, contraditoriamente, 

lembrarem o emaranhado das espécies vegetais em uma representação da 

natureza bruta. Como foi visto na imagem (FR. 594) do burguês, a partir de um vaso 

equilibrado sobre um tampo de mesa sustentado por um putto na composição da 

cena. Defendemos que essa forma de representar a natureza encontra-se 

                                                 
79 “O gosto novo pelo retrato indicava que as crianças começavam a sair do anonimato em que sua 
pouca possibilidade de sobreviver as mantinham. É notável, de fato, que nessa época de desperdício 
demográfico se tenha sentido o desejo de fixar os traços de uma criança que continuaria a viver ou de 
uma criança morta, a fim de conservar sua lembrança. O retrato da criança morta, particularmente, prova 
que essa criança não era mais tão geralmente considerada como uma perda inevitável.” (ARIÈS, 1981, p. 
23) Vale à pena salientar que na coleção poderá ser encontradas vários cartões de visita com crianças 
sozinhas e vestindo fantasias carnavalescas, por exemplo. 
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intimamente ligada à epistemologia do século XVII80, daí teremos essas pinturas dos 

cenários onde a natureza encontra-se contida, controlada, distribuída pelas mãos 

do homem que a representa através de “leis essenciais” da episteme da ordem. Por 

um outro caminho, teremos na coleção a presença de plantas naturais e ainda 

pedras e tocos de madeiras que representam um ideal de natureza que se 

aproxima do período cronológico do romantismo. Nesses cenários observaremos a 

representação de uma natureza enigmática, selvagem, remetida a origens onde as 

regras e leis dos homens não atingem sua exuberância, uma natureza densa e 

desconhecida. Nesse sentido acreditamos que esses cenários dialogam com a 

epistemologia do século XIX, como no exemplo do o cartão de visita da ama negra 

com a bêbe de colo (FR. 15.296).  

A ambiência barroca surge na Francisco Rodrigues precisamente nas 

molduras dos ambrótipos81 e no jogo de claro e escuro instaurado pela coloração 

turva e acinzentada da tecnologia em questão com o brilho das molduras 

douradas. Essas molduras possuem desenhos de firulas, rocailles, detalhes 

espiralados, linhas curvilíneas e recortes ovais. A epistemologia que englobou o 

período do barroco foi a do século XVII que dá origem ao pensamento positivista. 

De qualquer forma, o efeito imaginativo, os jogos de semelhança que geram o 

trompe l´oiel, surgem nesse período como um pequeno movimento que instaura o 

mínimo de semelhança necessária para que os estudos taxionômicos fossem 

possíveis. A imaginação como uma espécie de moldura para o exercício da razão. 

O exemplo do burguês negro (FR. 15.521) mostra justamente esse conflito, a 

ambiência “enganadora do espírito” do Barroco com o exercício da iluminação 

burguesa.  

A coleção está abarrotada de imagens de homens, mulheres e crianças 

acompanhadas de livros em uma época em que a educação no Brasil acontecia 

de forma bastante precária para os homens, e para mulheres e crianças quase não 

                                                 
80 Na análise vinculamos o vaso ornamentado ao movimento artístico-decorativo do Liberty ou também 
conhecido como Art nouveau, na medida em que criativamente redesenhou aspectos da natureza em 
seu estado “original”. (MOISÉS, 2004, p.39). 
 
81 Encontraremos também modelos semelhantes em outros estojos como os daguerreótipos. 
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tinha expressão. Esse elemento de composição pode ser encontrado na análise do 

burguês de número (FR. 594).   

Ainda como exemplo do Neoclassismo francês, temos as pilastras de 

vocação greco-romanas que enchem os cartões de visita e as chapas de metal e 

vidro da coleção. A ama negra com a bêbe possui em seu décor uma dessas 

pilastras (FR. 15.296). Ainda sobre o francesismo temos as vestimentas burguesas 

como ternos, gravatas escuras, jóias discretas pintadas sobre as imagens, como no 

burguês negro (FR. 15.521); os vestidos com rendas, bicos e tecidos nobres, como no 

caso das três jovens senhoras que abrem o capitulo das análises (FR. 868), (FR. 613), 

(FR. 785); além da ama negra com a iaiazinha e seu vestido que retoma as 

vestimentas da senhora de sobrado, com uma bêbezinha toda enfatiotada de fitas, 

sapatinhos cortados por mãos de artesão especializado na arte da confecção de 

calçados82 (FR. 15.296).  

 

Um passeio pelas formações imaginárias da Francisco Rodrigues 

Quando propusemos a questão a ser investigada pela pesquisa estávamos 

interessados na temática geral da casa grande e da senzala captada pelas lentes 

dos fotógrafos oitocentistas em pleno Brasil império. Hoje, após a conclusão do 

trabalho, temos a nítida impressão que podemos trocar a palavra ‘casa grande’ 

por ‘sobrado’ e manter a palavra ‘senzala’.  

É interessante notarmos que a Francisco Rodrigues ficou conhecida 

nacionalmente como uma coleção de senhores de engenhos e suas famílias. Mas, 

ao averiguarmos as formações imaginárias presentes nas representações, podemos 

sugerir que, de fato, a coleção possui a temática dos sobrados consideravelmente 

mais presente que a dos engenhos. De qualquer forma, ao longo das análises, não 

deixamos de especificar que essa separação entre a família rural e a da cidade 

emergente não é muito precisa. Entre aproximações e distanciamentos, senhores 

de engenhos e homens de sobrados costuraram a história do Brasil império com 

                                                 
82Especifiquemos que boa parte dos calçados das crianças, na Francisco Rodrigues, é repetido. Uma 
espécie de botinha escura padronizada tanto para meninos, quanto para meninas. Os pezinhos descalços 
também são comuns em fotografias onde a nudez infantil é valorizada apenas por almofadas e cortinas.  
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muitas contradições, como foi detalhado em páginas anteriores a partir da análise 

detalhada de cada peça que compõe nosso corpus restrito. 

Na fotografia da ama negra com a pequena sinhazinha (FR. 15.296) 

percebemos que o fotógrafo, perpassado por questões ideológicas, cria uma 

imagem onde a babá, no lugar da entourage que cerca a criança, é  purificada 

do discurso da “lascívia” através do discurso do homem “racional”. Passa a ser 

imaginada em um cenário onde o racionalismo neoclássico retoma a ambiência 

do velho continente, essa mise-en-scène impregnada na imagem afasta a babá 

da acusação de ser irracional e libidinosa atribuída às negras escravas ao longo do 

Brasil colônia e império. Verificamos que a formação imaginária dá-se pela 

identificação com o algoz. Chegamos à conclusão também de que a albumina 

onde essa imagem foi impressa passou ao largo da condição majoritária das 

negras amas do Brasil oitocentista. A opacidade dos processos históricos que 

transmuta o discurso do negro irracional para o branco racional, vinculando a 

negra à sua dona, também chamada sinhá, contrasta com o brilho especular da 

albumina. 

Teremos, ainda na temática das amas, uma mulher “branca” com um 

bebê negro (FR. 12.724) no colo. Essa jovem senhora foi representada através de 

uma formação imaginária que lhe possibilita ocupar tanto o lugar de uma esposa 

que acena com a insubordinação ao marido, quanto a posição de uma pessoa 

identificada com o ideário abolicionista. Mas em pleno século XIX a miscigenação 

estava amplamente solidificada no Brasil, e, nesse contexto, essa fotografia 

explicita esse processo pondo em jogo várias imagens em conflito, várias formações 

imaginárias: mestiça imaginada como sinhá ocupa o lugar discursivo da 

desobediência ao marido; sinhá imaginada como ama de leite ocupa o lugar da 

abolicionista. O papel salgado, técnica onde a imagem foi impressa, reforçou, 

através da insistência nos aspectos artísticos da cópia marrom-amarelada, tanto o 

caráter de verossimilhança quanto a impossibilidade mesma da representação 

espelhar os processos históricos. Subverte-se o lugar da ama de leite, o lugar da 

submissão feminina, e o lugar da criança negra produzindo uma imagem que 

espelha de forma invertida a cena clássica que vimos no parágrafo anterior. 
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A fotografia do burguês do sobrado (FR. 594), cercado de elementos 

neoclássicos típicos do século XVIII como o putto, os livros como o ensaio da 

ilustração formal, o arranjo de flores meticulosamente ordenado, e suas 

vestimentas, remete a uma formação imaginária da França burguesa, silenciando 

os discursos da miscigenação no Brasil e solapando todo e qualquer elemento 

visual que retomasse a questão da escravidão. O que percebemos, e não 

podemos deixar de lembrar, é que a tecnologia que propiciou essa imagem, a 

albumina, com seus discursos sobre a precisão da representação pela definição 

aprimorada da tecnologia, desenhou um certo Brasil que, no esforço de imaginar-

se moderno, burguês e “iluminado” pelas luzes da razão, reinventa-se em uma 

paisagem francesa, esquecendo os males da escravidão, de uma educação 

precária. Mais uma vez a representação caminha em defasagem aos processos 

históricos. 

Por último temos o negro burguês (FR. 15.521) cuja formação imaginária 

assemelha-se bastante à da ama negra com sinhazinha (FR. 15.296). Foi imaginado 

em uma fotografia repleta de valores da midle class, submetido à formação 

ideológica vigente, a da ideologia do colonialismo. Esse burguês vestiu o imaginário 

da ilustração, mas, ao mesmo tempo, dividiu sua existência com o elemento da 

imaginação com a moldura barroca do ambrótipo em passe-partout dourado que 

envolve a imagem escura impressa em vidro. Nesse caso, temos o seguinte 

panorama: iluminação burguesa minada pela imaginação, através do efeito ótico 

ofuscante do dourado da moldura e por uma imagem acinzentada que dialoga 

com os limites da percepção da representação referindo-se a epistemologia do 

século XIX. 

Para finalizar, retomamos a bela passagem de Foucault onde ele diz que 

“interpretar é uma maneira de reagir à pobreza enunciativa e de compensá-la 

pela multiplicação do sentido; uma maneira de falar a partir dela e apesar dela.” 

(1972, p.150). Ou seja, se considerarmos a rarefação dos discursos, chegamos à 

conclusão que interpretamos porque precisamos ampliar, entre contradições e 

resistências, a diminuta produção dos sentidos do que é efetivamente dito. Foi com 

este espírito que interpretamos as imagens em foco nesta dissertação. Esperamos 

ter conseguido fazer jus ao que propõe Foucault.  
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