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morto. 2016. 93p. Dissertação (Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos), 

Universidade FUMEC. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016. 

 

RESUMO 

 

A fotografia torna visível aos espectadores uma realidade. Porém, além da 

representação de uma realidade, ela é documento que faz parte da memória coletiva 

da sociedade. A alegoria é uma figura que apresenta um significado para além da 

imagem conotativa. A representação artística, muitas vezes é metáfora e constitui 

parte do processo de criação do pensamento. Neste trabalho, propomos realizar uma 

análise alegórica de imagens fotográficas. O recorte do tempo e do espaço, a 

eternização de uma imagem no papel, está condicionada por um ponto de vista: o do 

fotógrafo. A dissertação tem a proposta de apresentar alguns significados sociais que 

podem ser depreendidos da análise do trabalho do fotógrafo e artista Joel-Peter 

Witkin, particularmente os aspectos da representação social sobre identidade e 

diferença que permeiam a sociedade. Historicamente, o corpo anormal e o corpo 

morto foram apresentados de várias maneiras, inclusive na apresentação dos 

mesmos como um espetáculo de horrores. As imagens fotográficas do artista 

contemporâneo, Joel-Peter Witkin, apresentam esses corpos atribuindo em sua 

composição outros significados.  Nosso objetivo é, pois, identificar os sentidos das 

imagens de Witkin e estabelecer significados socioculturais relacionados à questão da 

identidade e da diferença a partir dos pressupostos teóricos estabelecidos por autores 

ligados aos estudos culturais como Armand Mattelart, Anthony Giddens e Stuart Hall.     

 

Palavras-chave: Fotografia contemporânea. Joel-Peter Witkin. Alegoria. Corpo. 

Morte. Identidade. Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINELLI, Bruna. Witkin’s photography as allegory: the abnormal body and the dead 
one. 2016. 93p. Dissertation (Master in Contemporary Social Studies), FUMEC 
University.Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016. 
 
ABSTRACT 

  
The photography makes reality real to the spectators’ eyes. However, besides a reality 
representation, it’s a document that is part of the whole society. The allegory is a figure 
that brings out a meaning far beyond the connotative image. The artistic 
representation, most of the times is metaphor and is part of the process of creating 
thoughts. This assignment proposes an allegoric analysis of photographic images. The 
time and space cut, the eternalization of an image on paper is conditional upon a point 
of view: the photographer’s. The dissertation works on some social meanings that can 
be gathered from the photographer’s work analysis and particularly artist Joel-Peter 
Witkin’s, the aspects from the social representation about identity and difference that 
permeate society. Historically speaking, the abnormal and dead body were presented 
by different ways, even as a horror show. Joel-Peter Witkin’s photographic 
contemporary images show different meanings. Our aim is to identify the senses of 
Witkin’s images and establish sociocultural meanings related to identity and difference 
from the theoretical assumptions established by authors connected to social studies 
such as Armand Mattelart, Anthony Giddens and Stuart Hall. 
  
Key words: Contemporary photography. Joel-Peter Witkin. Allegory. Body. Dead. 
Identity
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INTRODUÇÃO 
 

A arte representa a vida, o cotidiano, a morte, o que é visível e o invisível. As 

reflexões que surgiram em torno da representação artística e tiveram importância na 

contemporaneidade são ponto de partida para discussões sobre comportamento da 

sociedade. 

O século XX foi marcado por mudanças na história da arte. Após o surgimento 

da fotografia, várias questões são postas em relação às artes, tais como: a discussão 

sobre temporalidade na arte, os próprios recursos, a materialidade, etc. No caso 

específico da fotografia, observamos que a mesma se tornou um documento. Foi parte 

de uma memória coletiva das pessoas e serviu como testemunha de assuntos que os 

olhos nem sempre poderiam ver, mas a fotografia poderia memorizar. Nesse sentido, 

pensar a partir da imagem ou pensar a imagem é, sobretudo, refletir sobre o que ela 

deseja tornar visível.  

Para considerar a representação na arte, particularmente da arte fotográfica 

realizada por Joel-Peter Witkin, fotógrafo contemporâneo norte-americano, podemos 

apresentar conceitualmente, algumas reflexões propostas por autores ligados aos 

Estudos Culturais, tais como identidade e diversidade, que apontam para a 

possibilidade de refletirmos sobre a representação sociocultural a partir da 

representação artística. Recorremos a teóricos como Armand Mattelart, Stuart Hall e 

Anthony Giddens. 

A perspectiva teórico-metodológica dos Estudos Culturais investiga questões 

presentes na cultura contemporânea e sua relação com a sociedade, com o indivíduo 

e sua percepção de mundo. Os teóricos irão tratar sobre os estudos culturais na 

perspectiva da cultura contemporânea e sua relação com os indivíduos, a sociedade, 

as práticas sociais e o comportamento social. Nesse contexto, apresentaremos o 

conceito de representação.  

Na presente dissertação, investigaremos questões relacionadas à 

representação social a partir da representação artística das imagens fotográficas de 

Witkin. No entanto, o trabalho de análise sobre representação artística não se limita 

ao conceito de representação vinda apenas da arte. O repertório de investigações 
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abrange o conceito de alegoria como representação e como interpretação, porém 

estes, através da fotografia. 

Joel-Peter Witkin trabalha com a representação social artística através da 

fotografia. Insere em seu trabalho códigos culturais e outros significados da cultura 

contemporânea e exibe esse conteúdo para os espectadores pensarem sobre suas 

imagens.  

Ao observarmos as obras de Joel-Peter Witkin, o conjunto de inúmeras 

fotografias fazem alusões à história da arte com reinterpretações de símbolos 

clássicos que sinalizam sua intenção de mostrar para o espectador temas como 

deficiências físicas, pós-morte (post-mortem) e a busca da “beleza” em imagens de 

pessoas, vivas ou mortas, que sofrem algum tipo de preconceito e exclusão da 

sociedade devido ao desvio do padrão corporal considerado “normal”. Dessa forma, o 

artista busca a construção de significados que nos falam sobre a sociedade e a cultura 

contemporâneas. 

O problema sobre o qual se debruça esta pesquisa surge do interesse em 

perceber como o artista constrói em seu trabalho a compreensão de alguns aspectos 

relativos à complexidade da relação identidade/diferença na modernidade e na pós-

modernidade, uma vez que sua proposta demonstra a possibilidade de rearranjos de 

identidades a partir de suas imagens fotográficas. Assim, compreendemos a arte 

como importante ferramenta de visualização sobre diversas questões presentes na 

sociedade. 

A exibição de corpos diferentes e anormais se dá a partir do século XVIII. 

Anormalidades corpóreas e o bizarro tiveram espaços em lugares específicos dessa 

sociedade que procurava o diferente para se espelhar. Além disso, as pessoas 

frequentavam os circos e os shows de horror (freak shows) como divertimento, na 

busca do que era considerado bizarro: os corpos anormais. 

O corpo morto também aparece como um assunto escondido, considerado 

macabro. A similitude entre o anormal e o morto está na exclusão de ambos pela 

sociedade. O ser humano monstruoso e doente é esquecido, assim como a morte.  

Pensar no lugar que o corpo anormal e o corpo morto, presentes na obra de 

Witkin, ocupam na cultura contemporânea e qual o significado dessas imagens 

atualmente será uma das reflexões propostas aqui. 
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 As análises sobre possíveis correlações e dissonâncias entre a compreensão 

do corpo anormal e do corpo morto é permeada por acontecimentos influenciados pela 

história da sociedade. O desafio do olhar e da percepção sobre a imagem seguirá o 

propósito de tornar visíveis questões esmaecidas socialmente. O olhar da compaixão 

sobre a doença e sobre a morte instiga o comportamento social que as imagens de 

Witkin desejam exibir.  

 Para as análises levadas a cabo foram escolhidas três fotografias de Witkin nas 

quais as questões de identidade/diferença e a reflexão sobre o anormal e a morte, se 

constituem no propósito da dissertação. A escolha por Las Meninas (self-portrait) de 

1987, Siamese twins (1988) e The kiss (1982) são justificadas por servirem como 

imagens que possuem referências com o tema abordado: alegoria do corpo anormal 

e da morte. Além disso, são trabalhos marcantes na carreira do artista durante seu 

período de maior produção que se deu entre as décadas de 1980 e 1990.  

 A seleção dessas imagens permite uma averiguação menos contemplativa e 

mais reflexiva, relacionando as ideias abordadas por teóricos que desenvolveram 

estudos acerca da anormalidade e doença do corpo, da morte, da duplicidade e 

autores que refletiram sobre a questão da identidade/diferença no contexto da cultura 

contemporânea.  

 A abordagem e análise dessas três fotografias de Witkin como imagens que 

pretendem a simulação da compreensão de significados contidos nas alegorias de 

anormalidade e morte a partir de significados que fazem parte da realidade 

contemporânea. 

No primeiro capítulo, “O mundo das representações”, abordaremos a 

perspectiva teórico-metodológica dos Estudos Culturais, o conceito de representação 

social que abrangem as questões sobre identidade e diferença presentes na cultura. 

Ainda nesse capítulo, os conceitos sobre a representação através da arte que terá 

como ponto de partida o conceito de alegoria. 

No segundo capítulo, “As alegorias nas fotografias de Joel-Peter Witkin”, 

falaremos sobre a história da fotografia na sociedade, bem como a presença da 

anomalia e má formação do corpo humano, e como essa anormalidade foi percebida 

pela sociedade do século XIX e XX. A morte também será tema de discussão nesta 

dissertação, como também, as fotografias mortuárias. No final do capítulo, 
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apresentaremos uma breve biografia do fotógrafo e artista Joel-Peter Witkin que tem 

em suas fotografias a exibição do corpo anormal e do corpo morto. 

O terceiro capítulo, “O espetáculo da diferença”, será construído a partir da 

análise de três imagens de Joel-Peter Witkin que abordam a identidade, diferença e a 

morte, trazendo os conceitos apresentados anteriormente nos dois primeiros 

capítulos. Pretendemos, com tais análises, reinterpretar alegoricamente outros 

significados na cultura contemporânea, utilizando os elementos visíveis que compõem 

as fotografias de Witkin. 

Essa é uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório e que busca analisar 

as possíveis correlações e dissonâncias entre a compreensão da alegoria nas 

fotografias de JoelPeter Witkin e sua relação com a cultura contemporânea. A 

dissertação segue o contexto teórico de investigação a partir de revisão bibliográfica 

científica. Portanto, são empregados procedimentos da análise iconográfica e 

iconológica para a análise das imagens de Witkin utilizando o método de análise de 

imagens a partir de conceitos presentes em revisões bibliográficas, tanto a partir do 

aspecto formal quanto no aspecto conceitual.  

 A conclusão da dissertação não se fecha nessa pesquisa, mas deixa aberta 

questões para pensarmos no papel que o estudo sobre a construção da identidade a 

partir da diferença, existentes na cultura têm para compreendermos como os 

discursos se organizam sociedade contemporânea e na arte.   
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1. O MUNDO DAS REPRESENTAÇÕES 
 

Supondo que o tempo fosse real, então ele não poderia ser 
infinitamente divisível; o tempo de que a flecha necessita 

consistiria em um número limitado de momentos temporais, 
cada um destes momentos precisaria ser um átomo - uma 

representação impossível!  
Friedrich Nietzsche 

 

A representação esteve presente na história da humanidade. O homem 

primitivo, por exemplo, representou a caça e os animais que queria caçar em 

desenhos e pinturas sobre as paredes das cavernas. Já os egípcios representaram 

com desenhos, pinturas e hieróglifos os ritos de bênçãos de deuses e os ritos de 

morte.  

A representação foi além de registros gráficos sobre ritos e sobre o cotidiano 

das culturas antigas. A representação esteve presente também em narrativas 

mitológicas para construir personificações de deuses gregos e ilustrar virtudes, 

defeitos, fenômenos naturais e acontecimentos que ocorriam sem o intermédio dos 

homens.  

Nesse capítulo, objetiva-se discutir alguns tipos de representação e seus 

significados sociais e nas artes.  

A questão da representação está presente nesta pesquisa, para que possamos 

compreender o papel social que ela ocupa na cultura contemporânea, particularmente 

no campo das artes.   

1.1. Estudos Culturais e a questão da representação  
 

A perspectiva teórico-metodológica dos Estudos Culturais abrange reflexões 

sobre a cultura contemporânea e sua relação com a sociedade. Contribui para essa 

perspectiva a investigação sobre o indivíduo e a percepção sobre as mudanças de 

comportamento, práticas sociais e a significação de identidade no contexto social: 

 

Como o postulado é que a significação não está “nas coisas”, mas resulta da 
sua colocação em forma (que só pode ser efetuada do ponto de vista de um 
observador competente), tudo depende, no que concerne à resposta, da 
maneira de conceber tanto a relação entre essas duas instâncias (o sentido 
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e o sujeito), quanto o estatuto que lhes pode ser atribuído enquanto termos 
resultantes. (LANDOWSKI, 1992, p.167) 

 

Essas discussões tratadas no âmbito dos Estudos Culturais vêm ao encontro 

dos objetivos desta pesquisa, auxiliando-nos a discorrer acerca das práticas de 

representação dos indivíduos, suas identidades e diferenças. 

Antes de iniciarmos o exame de alguns conceitos, como representação, 

identidade e diferença, faremos uma breve introdução acerca do que se entende por 

corrente dos Estudos Culturais: Surgida na Inglaterra, nos anos 50, tendo se 

institucionalizado a partir da criação, em 1964, na Universidade de Birmingham, do 

Center of Contemporary Cultural Studies (CCCS) (MATTELART; NEVEU, 2004). A 

novidade da reflexão proposta por Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward 

Thompson, importantes teóricos dos Estudos Culturais na Inglaterra, está, 

principalmente, em considerar como objeto de análise as experiências cotidianas 

diversas. A investigação dos Estudos Culturais recairá sobre as “[...] relações entre a 

cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e 

práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais” 

(ESCOSTEGUY, 2001, p.1).  

Serão incluídas na pauta da reflexão acadêmica questões como a linguagem, 

o gênero, a etnia, os comportamentos, as mudanças na sociedade, etc. Nos trabalhos 

de Hoggart, por exemplo, o enfoque recai sobre a cultura popular e a comunicação de 

massa, através da análise quantitativa observando aspectos de submissão e de 

resistência nas relações sociais da classe trabalhadora (ESCOSTEGUY, 2001). Já 

Raymond Williams contribuiu com o estudo da história literária através da investigação 

social e da problematização do impacto cultural dos meios massivos na prática 

literária. Herdeiros da tradição teórica marxista, autores como Williams e Thompson 

compreendem que   

 

[...] a cultura era uma rede vivida de práticas e relações que constituíam a 
vida cotidiana, dentro da qual o papel do indivíduo estava em primeiro plano. 
Mas, de certa forma, Thompson resistia ao entendimento de cultura enquanto 
uma forma de vida global. Em vez disso, preferia entendê-la enquanto um 
enfrentamento entre modos de vida diferentes. (ESCOSTEGUY, 2001, p.2) 
 

Apesar de recorrer ao legado marxista, a investigação dos Estudos Culturais 

se propõe a 
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[...] confrontar-se com a ascensão de novas ideologias e teorias, com os 
efeitos das mudanças sociais: revalorização do sujeito, reabilitação dos 
prazeres ligados ao consumo da mídia, ascensão de visões neoliberais, 
aceleração da circulação de bens culturais. (MATTELART; NEVEU, 2004, 
p.15) 

 

Para Agger (1992, p.89, apud ESCOSTEGUY, 2001, p.3),  

 

[...] o grupo do CCCS amplia o conceito de cultura para que sejam incluídos 
dois temas adicionais. Primeiro: a cultura não é uma entidade monolítica ou 
homogênea, mas, ao contrário, manifesta-se de maneira diferenciada em 
qualquer formação social ou época histórica. Segundo: a cultura não significa 
simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um grande 
número de intervenções ativas – expressas mais notavelmente através do 
discurso e da representação – que podem tanto mudar a história quanto 
transmitir o passado. Por acentuar a natureza diferenciada da cultura, a 
perspectiva dos estudos culturais britânicos pode relacionar a produção, 
distribuição e recepção culturais a práticas econômicas que estão, por sua 
vez, intimamente relacionadas à constituição do sentido cultural. 

 

De acordo com Mattelart e Neveu (2004), quando o objeto cultural é pensado 

como problemática de poder, faz-se necessário recorrer a uma série de conceitos 

como ideologia, referência, resistência e identidade na estruturação dos Estudos 

Culturais. Tais estudos transformaram o lugar ocupado pela teoria e conseguiram ser 

determinantes na área dos estudos da sociedade e do comportamento cultural, 

influenciando uma nova maneira de pensar o mundo e suas diversidades.  

Ainda que não tenha feito parte do trio fundador dos Estudos Culturais, Stuart 

Hall tem uma contribuição fundamental na formação dessa corrente de pensamento. 

Hall (1997) discute, por exemplo, o conceito de representação social, que, nos 

Estudos Culturais, teve relevância e centralidade nas abordagens realizadas. Para 

Hall (1997), a representação social e a identidade no campo dos Estudos Culturais 

determinam a continuidade de valores simbólicos que dirigem a atividade e o processo 

de significação em diversos campos sociais. No livro Representation: cultural 

representations and signifying practices, no primeiro capítulo intitulado “The work of 

representation”, o autor discorre sobre a capacidade da linguagem em criar 

significados que permitiriam construir uma cultura de entendimentos compartilhados. 

Para Hall (1997),  

 
A linguagem é capaz de fazer isso porque funciona como um sistema 
representacional. Na língua usamos signos e símbolos – sendo os mesmos 
sons, palavras escritas, imagens produzidas eletronicamente, notas musicais, 
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até mesmo objetos – significam ou representam nossos conceitos, ideias e 
sentimentos para com as outras pessoas. Língua é um dos meios de 
comunicação através dos quais pensamentos, ideias e sentimentos estão 
representados em uma cultura. (HALL, 1997, p.1, tradução nossa)1 

 

É o nosso sistema de representação que delimita significados, e essa 

delimitação se produz através da linguagem, sendo os significados recursos 

fundamentais para a interpretação de sentidos possíveis que Hall (1997) tentará 

desvendar. Portanto, a linguagem visual será explorada pelo autor em diversos 

exemplos e principalmente nos estudos sobre a construção de estereótipos. (SANTI; 

SANTI, 2008) 

Pensar as identidades sociais como representação através da cultura é 

apresentar como resultado desse processo a identificação do sujeito a partir das 

definições fornecidas pelos discursos culturais. A identidade é, em resumo, construída 

através da cultura, quando a representação apresenta um significado. Nesse sentido, 

representar, para Hall, na análise feita por Santi e Santi (2008), é  

 

[...] usar a língua/linguagem para dizer algo significativo ou representar o 
mundo de forma significativa a outrem. A representação é parte essencial do 
processo pelo qual o significado é produzido e intercambiado entre os 
membros de uma cultura. Ou, de forma mais sucinta, [...] representar é 
produzir significados através da linguagem. (SANTI;SANTI, 2008, p.4) 

 

Dois processos convivem na representação. Segundo Hall (1997), o primeiro 

estaria ligado a um conjunto de representações mentais que possuímos, e o segundo 

estaria relacionado à linguagem que permite a existência de um mapa conceitual 

compartilhado, no qual se pode trocar significados ou conceitos. Além disso, o 

processo mental teria como parte fundamental a construção dos signos que 

representam análises em relação às quais o sujeito guarda na mente, e que juntos 

compõem as práticas de significação da cultura, e que, apesar de compartilhados, 

podem ser diversos.  

[...] este foco em “significados compartilhados” pode às vezes fazer a cultura 
soar muito unitária e muito cognitiva. Em minha cultura há sempre uma 

                                                
1 No original: Language is able to do this because it operates as a representational system. In language, 
we use signs and symbols - whether they are sounds, written words, electronically produced images, 
musical notes, even objects - to stand for or represent to other people our concepts, ideas and feelings. 
Language is one of the “media” through which thoughts, ideas and feelings are represented in a culture. 
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grande diversidade de significados sobre qualquer assunto, e mais uma forma 
de interpretá-lo ou representá-lo. (HALL, 1997, p.2, tradução nossa)2 

 

Para o autor, o significado é o que dá sentido ao sujeito sobre sua própria 

identidade e a diferença em relação ao outro. Ao apresentar essas questões, Hall 

(1997), segundo apontam Santi e Santi (2008), também discute a formação e a 

construção do significado ao partir do conceito de representação. Os significados 

culturais não são meramente imaginativos, eles têm efeitos reais que controlam as 

práticas sociais.  

Reconhecer que esses significados fazem parte da construção de nossa 

própria identidade é considerar a importância da noção de pertencimento e, assim, 

buscar compreender a noção de representação. Os sistemas de representação, ao 

serem examinados pelo autor, evidenciam que é imprescindível para sua 

compreensão perceber o vínculo entre cultura e significado. 

Portanto, através do significado, nos tornamos sujeitos culturais, uma vez que 

nas práticas de comunicação, nas capacidades de expressão e na convivência social 

estabelecemos trocas de significados. O significado não é inseparável das coisas do 

mundo, mas, sim, construído e produzido a partir do resultado de uma prática de 

significação que faz as coisas terem significado (SANTI; SANTI, 2008). 

Os significados são produzidos pela história da cultura e, nesse aspecto, 

Jonathan Culler (1976) afirma que, por ser arbitrário, “ [...] o sujeito é o signo para a 

história e a combinação em um determinado momento de um significado e significante 

e é um resultado contingente do processo histórico” (CULLER, 1976, p.36 apud HALL, 

1997, p.32, tradução nossa)3. 

 

Isto torna acessível significado e representação, de forma radical, para 
história e mudança [...]. Entretanto, para nossos propósitos, o importante é a 
forma que esta abordagem da linguagem abala o significado, quebrando 
qualquer vínculo natural e inevitável entre significante e significado. Isto abre 
representação para o constante “toque” ou derrapagem de significado, para a 

                                                
2 No original: This focus on “shared meanings” may sometimes make culture sound too unitary and too 
cognitive. In any culture, there is always a great diversity of meanings about any topic, and more than 
one way of interpreting or representing it. 
 
3 No original: [...] the sign is totally subject to history and the combination at the particular moment of a 
given signifier and signified is a contingent result of the historical process. 
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constante produção de novos significados, novas interpretações. (HALL, 
1997, p.32, tradução nossa)4 

 

Com relação aos estudos apresentados por Hall (1997) sobre a representação 

social, o autor mostra um histórico evolutivo sobre o estudo da linguagem e do 

significado. 

Hall (1997) inicia sua pesquisa com um estudo sobre a representação e o 

processo de linguagem, e sobre o significado. Produzir um significado é algo relativo 

à cultura e à vivência. Significados sempre poderão mudar de acordo com a cultura e 

com o período e, também, não há certezas que cada objeto em uma determinada 

cultura terá o mesmo significado em outra, pois as culturas são diferentes e, 

consequentemente, seus códigos também podem sê-lo. Logo, para entender a 

representação, é preciso compreender que há diferenças entre as culturas e a 

inexistência de uma completa equivalência entre elas. 

Considerando o sistema de representação da linguagem como uma prática, a 

representação será derivada de três eixos que podem ser conectados: o mundo das 

coisas, dos eventos, das experiências e pessoas, o mundo dos conceitos e o mundo 

dos signos. A capacidade humana de produção de significados está intimamente 

relacionada à prática de interpretação que faz com que se inicie o processo de 

codificação. A interpretação dessa codificação seria então a descodificação do 

significado (HALL, 1997). No entanto, os significados podem mudar de forma mais 

flexível do que os códigos. A linguagem tem um papel fundamental de comunicar ao 

outro o seu mundo particular. A troca entre os agentes envolvidos nesse processo 

comunicativo é de natureza dialógica, e os significados das representações são 

estabelecidos nesse intercâmbio. 

 

1.1.1. A questão da identidade/diferença na modernidade 

 

As ideias cartesianas que estabelecem uma identidade fixa entre o sujeito e o 

pensamento foram sendo questionadas de maneira gradativa, durante todo o período 

                                                
4 No original: This opens up meaning and representation, in a radical way, to history and change (...). 
However, for our purposes, the important point is the way this approach to language unfixes meaning, 
breaking any natural and inevitable tie between signifier and signified. This opens representation to the 
constant “play” or slippage of meaning, to the constant production of new meanings, new interpretations. 
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moderno. A identidade passa a ser determinada pela diferença. As identidades são 

fragmentadas, diversas e colocam em dúvidas uma série de certezas: 

 

Enfim, a problemática da identidade se esboça em filigrana. A medida em que 
a dinâmica dos trabalhos vem superpor às classes sociais variáveis como 
geração, gênero, etnicidade, sexualidade, é todo um questionamento sobre o 
modo de constituição das coletividades, uma atenção crescente à maneira 
com que os indivíduos estruturam subjetivamente sua identidade que vêm 
ocupar um lugar estratégico. (MATTELART; NEVEU, 2004, p.75) 

 

É importante compreender como a identidade se coloca no “circuito da cultura”, 

termo cunhado por Hall (1997), e como a identidade e a diferença se aproximam do 

discurso da representação social. As identidades são múltiplas: 

 
Na arena global, por exemplo, existem preocupações com as identidades 
nacionais e com as identidades étnicas; em um contexto mais “local”, existem 
preocupações com a identidade pessoal como, por exemplo, com as relações 
pessoais e com a política sexual. (WOODWARD, 2000, p.16)  
 

Quanto à existência da crise de identidade, isto se deve a fatores ligados ao 

“circuito da cultura”. Para falar do “circuito da cultura”, é necessário examinar os 

sistemas de representação e a relação entre cultura e significados. Vale considerar 

que o “[...] foco se desloca dos sistemas de representação para as identidades 

produzidas por aqueles sistemas” (WOODWARD, 2000, p.17). Logo, a representação 

insere práticas de significação e, como parte do processo, os sistemas simbólicos não 

só produzem os significados, mas também posicionam o sujeito. 

A comunicação possibilita a construção e a reconstrução de identidades. Por 

exemplo, a mídia influencia o consumo de um certo tipo de produto para ocupação de 

uma certa posição-de-sujeito na sociedade. Neste sentido, a propaganda somente 

será eficaz em seu objetivo de vender o produto se os consumidores puderem se 

identificar com a imagem apresentada pelo marketing (WOODWARD, 2000). 

Interessa observar que o alvo a ser atingido é o consumidor que busca no apelo da 

imagem, a identificação e a representação de si e do outro. A teoria é aplicada às 

novas formas de se comunicar. Com a globalização, a comunicação ficou instantânea. 

A partir da imagem, o homem tornou-se um ser de aparências, e, como parte do 

processo histórico-social, os recursos visuais proporcionados pela mídia certificam ao 

homem a sua própria existência na sociedade. 
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Somente pode-se compreender os significados envolvidos neste sistema se um 

sujeito pensar como o outro, e vice-versa: 

 

Falando de forma simples, o desenvolvimento do vínculo social e das 
capacidades intelectuais e afetivas começa quando o indivíduo vem a 
perceber que o outro tem uma significação no seu próprio mundo interior. Ou, 
como se diz às vezes, o indivíduo sabe assumir o papel do outro quando 
imita, brinca ou quanto reflete. (MOSCOVICI, 1982, s/p apud ARRUDA, 1998, 
p.7). 

 

Nesse sentido, o “circuito da cultura”, que integra a ação social que é 

significativa tanto para aqueles que a praticam essas ações quanto para os que a 

observam.  

No “circuito da cultura”, 

 
A representação inclui as práticas de significação por meio das quais os 
significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos 
significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses 
sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual 
podemos nos tornar. (WOODWARD, 2000, p.17)   

 

A sociedade se constrói onde ela se espelha. E cada sociedade escolhe seu 

simbolismo baseando-se na sua história e na sua cultura. No processo de construção 

do simbolismo vigente em uma determinada cultura, a racionalidade se funde com a 

imaginação.   

Inicialmente, a identidade pode parecer facilmente definida se ela tiver como 

referência apenas a si própria, ou fosse autocontida e autossuficiente, como, por 

exemplo, "ser brasileiro" ou "ser negro" ou ser “brasileiro e negro” e “ser brasileiro e 

branco”. A identidade se mantém na perspectiva da etnia. O raciocínio sobre a 

diferença também pode tomar a mesma base da identidade, como a reunião de várias 

identidades diferentes. Por exemplo, a mulher com a sua identidade de gênero é do 

sexo feminino, mas, ao mesmo tempo, é diferente por ser mulher, além de ser branca 

e brasileira, e essa diferença se constrói em relação a uma mulher negra e italiana. A 

relação entre identidade e diferença somente fica entendida se a primeira, a relação 

de identidade, ficar clara. Portanto, identidade e diferença andam juntas, mas a 

diferença não se estabelece sozinha, e a identidade se estabelece antes da diferença 

(SILVA, 2000). 
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Vale ressaltar que Silva (2000) propõe uma reflexão sobre a questão do poder 

em relação às identidades. O autor afirma que a disputa pela identidade implica uma 

disputa sobre outros recursos materiais e simbólicos da sociedade. Assim, a 

afirmação da identidade e, conjuntamente, da diferença, esclarecem a intenção dos 

diversos grupos sociais de garantirem seus privilégios ao acesso aos bens sociais. 

Contudo, pode-se dizer que onde existe a identidade e a diferença, ou a diferenciação, 

existe a relação de poder. A identidade e a diferença estão diretamente ligadas ao 

processo de inclusão e exclusão: 

 
[...] dizer “o que somos”, significa também dizer “o que não somos”. A 
identidade e a diferença se traduzem, assim em declarações sobre quem 
pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e sobre quem 
está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa 
fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está 
sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação 
de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, 
afirmam e reafirmam relações de poder: “Nós” e “eles” não são, neste caso 
simples distinções gramaticais. (SILVA, 2000, p.82) 

 

Em outras palavras, quem detém o poder de representar detém o poder de 

definir a identidade, e a representação exerce papel fundamental na teoria social 

contemporânea na questão da identidade. Há, portanto, dois movimentos em que se 

baseiam os processos de produção da identidade: por um lado, os processos que 

tendem a fixar a identidade e, por outro lado, os processos que tendem a 

desestabilizá-la. Os mitos fundadores baseados em histórias de imposições nacionais, 

na construção de símbolos nacionais como hinos e bandeiras, garantem uma certa 

estabilidade da identidade. Para entender as questões da diversidade e da identidade 

é importante ressaltar que as sociedades modernas estão em constante mudança e 

este fator mantém a diferença fundamental entre as sociedades "tradicionais" e as 

sociedades "modernas" (HALL, 2001).  

A fim de explicar a sociedade moderna, Hall (2001) recorreu a outros teóricos, 

como o sociólogo Anthony Giddens, para o qual a modernidade não é somente 

definida pela experiência de convivência com a mudança rápida e contínua, mas 

também é uma forma reflexiva de vida que permite que as práticas sociais sejam "[...] 

constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre 

aquelas práticas, alterando assim, constitutivamente, seu caráter (GIDDENS, 1990, 

p.6, apud HALL, 2001, p.14-15)  
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O termo “modernidade” é um termo generalizado para se referir às instituições 

e comportamentos estabelecidos pela primeira vez na Europa no período pós-feudal 

(GIDDENS, 1990). Ocorre a transformação de uma sociedade baseada no trabalho e 

no consumo e se instauram ainda o controle do corpo e o culto ao narcisismo. 

O termo também se refere ao “mundo industrializado”. Porém, entenda-se que 

não somente industrializado, mas também, vigilante, regulado pelo capital e pelo 

poder militar: “As instituições modernas diferem de todas as formas anteriores de 

ordem social quanto a seu dinamismo, ao grau em que interferem com hábitos e 

costumes tradicionais, e a seu impacto global” (GIDDENS, 2002, p.9). A noção de 

“estado-nação” torna-se importante:  

 
Como entidade sociopolítica, o estado-nação contrasta de modo fundamental 
com a maioria dos tipos de ordem tradicional. Desenvolve-se apenas como 
parte de um sistema mais amplo de estados-nações (que hoje se tornou de 
caráter global). Tem formas muito específicas de territorialidades e 
capacidade de vigilância, e monopoliza o controle efetivo sobre os meios da 
violência. (GIDDENS, 2002, p.22). 

 

A modernidade é marcada pelas instituições de maior dinamismo e apresenta 

certas descontinuidades com as culturas e modelos de culturas pré-modernas. 

(GIDDENS, 2002). 

A linguagem é o meio essencial da vida humana e nesse sentido a sociedade 

não se desvincula da sua própria criação facilitadora da comunicação e do acesso à 

informação, que chamamos de mídia. Portanto, a mídia influencia a sociedade 

moderna transmitindo a “intrusão de eventos distantes na consciência cotidiana” 

(GIDDENS, 2002). Este processo se estende à reflexão de mudanças pessoais e 

sociais e contrasta as relações do eu-sociedade e torna problemática a auto-

identidade no sentido da “expressão da reflexividade do eu”, que mantém o indivíduo 

em equilíbrio (GIDDENS, 2002, p.38).    

O autor discorre ainda sobre a “segregação da experiência” que visa a remover 

aspectos básicos referentes à experiência da vida, principalmente os aspectos de 

crise moral e das regularidades do cotidiano estabelecidas pelos sistemas abstratos 

da modernidade.  

A segregação da experiência é um processo de ocultação de certas práticas e 

a partir desse conceito surgem as “arenas de segregação” com a finalidade de 
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distinguir e separar da vida ordinária aspectos como “[...] loucura; criminalidade; 

doença e morte; sexualidade; e natureza” (GIDDENS, 2002, p.145).  

A abordagem social da loucura fez parte desse processo com o surgimento dos 

manicômios: “A insanidade era uma doença física, mas acreditava-se que a maioria 

das formas de insanidade derivava de circunstâncias sociais, e o controle do 

comportamento certamente era um dos principais meios de produzir supostas curas” 

(GIDDENS, 2002, p.148). No momento em que a doença mental e a identidade do 

louco, assim como a criminalidade, aparecem como riscos à sociedade moderna, no 

sentido de poder afetar a qualquer pessoa, surge a ideia do encarceramento dessas 

pessoas no manicômio. A proposta dos manicômios era oferecer a cura para os 

loucos, porém essa “cura” implicava, de fato, controlar o enfermo, como exercício de 

poder.  

Michel Foucault (1997), afirma a existência de práticas de dominação sobre o 

enfraquecido e o doente, e os internatos tiveram fundamental importância nesse 

processo, uma vez que estabelecendo a identidade do outro a forma de dominação e 

poder são exercidas sobre os mais vulneráveis: 

 
Mas quis o destino, infelizmente, que as coisas fossem mais complicadas. E, 
de um modo geral, que a história da loucura não pudesse servir, em caso 
algum, como justificativa e ciência auxiliar na patologia das doenças mentais. 
A loucura, no devir de sua realidade histórica, torna possível, em dado 
momento, um conhecimento da alienação num estilo de positividade que a 
delimita como doença mental; mas não este conhecimento que forma a 
verdade desta história, animando-a secretamente desde sua origem. E se, 
durante algum tempo, pudemos acreditar que essa história se concluía nele, 
é por não ter reconhecido nunca que a loucura, como domínio de experiência, 
se esgotava no conhecimento médico ou paramédico que dela se podia 
extrair. No entanto, o próprio fato do internamento poderia servir como prova 
disso. (FOUCAULT, 1997, p.133) 

  

Mesmo que considerássemos que Foucault (1997) estivesse equivocado ao 

propor que o papel exercido pelos manicômios era semelhante às atribuições 

disciplinarias das prisões, é relevante observar as formas de dominação que tanto os 

manicômios quanto os presídios exercem sobre o enfraquecido – criminoso ou louco. 

Retomando o raciocínio de Giddens (2002), na modernidade, as prisões e os 

manicômios se transfiguram em ambientes de correção técnica que mudaram as 

relações transformadoras da modernidade.  
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Vale ressaltar que “arenas de segregação”5 – hospitais, manicômios e prisões 

– é um conceito apresentado por Giddens (2002) e que faz referência às organizações 

carcerárias, a segmentação do tratamento da doença ou do “problema físico” justifica 

o tratamento médico nas organizações modernas. O hospital antecedeu os 

manicômios e misturava pessoas doentes a criminosos e loucos. Na Idade Média, em 

termos gerais, pode-se dizer que as pessoas mantinham contato mais próximo com a 

doença e com a morte, pois a convivência com alienados e com a própria morte fazia 

parte do cotidiano.  

 
A morte continua a ser o grande fator extrínseco da existência humana; não 
pode ser trazida enquanto tal para dentro dos sistemas internamente 
referidos da modernidade. Mas todos os tipos de acontecimentos que levam 
à morte e os que estão envolvidos no processo de morrer podem assim ser 
incorporados. A morte é um ponto zero, é nem mais nem menos que o 
momento em que o controle humano sobre a existência encontra um limite 
exterior. (GIDDENS, 2002, p.150) 

 

A morte torna-se um limite do controle do humano sobre a própria existência. 

Com isto, a pena de morte, além de ser o grande evento de testemunho sobre o 

impulso humano, era um frequente espetáculo coletivo: “Com o aparecimento da 

prisão, a punição ‘desaparece de vista’ e assume a forma disciplinar. [...] Formas 

públicas de execução muitas vezes não só eram dolorosas, mas também ruidosas e 

prolongadas” (GIDDENS, 2002, p.151). 

A morte deveria ser silenciosa, e a pena de morte foi abolida por questões 

humanitárias, porém é importante reconhecer que a morte imputa no indivíduo um 

controle social instaurado de maneira intrínseca (GIDDENS, 2002).   

Outra questão relativa ao corpo se refere à privatização da sexualidade. Na 

Europa pré-moderna, a atividade sexual não era estritamente oculta das pessoas, 

mas, na era moderna, “[...] a privatização da sexualidade também pode ser 

considerada como decorrente do surgimento de uma nova consciência moral” 

(GIDDENS, 2002, p.152). No entanto, a segregação da experiência é resultado de 

uma sociedade que supõe que a estética e o domínio moral são processos de 

segregação da moral em expansão. Os principais domínios de vida, sociais e 

                                                
5 Destacamos que as “arenas de segregação” aqui discutidas serão novamente referenciadas ao 

apresentarmos o objeto da presente pesquisa, o corpo representado nas imagens de Joel-Peter Witkin. 
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biológicos ou estéticos, sofrem influência do duplo impulso da autorreferencialidade e 

da reflexividade. Nesse sentido, as questões referentes a existencialidade são 

institucionalmente reprimidas na medida em que são criados novos campos de 

oportunidades para se pensar no desenvolvimento social e pessoal. “A segregação 

da experiência é em parte o resultado planejado de uma cultura em que se supõe em 

que os domínios estético e moral serão dissolvidos pela expansão do conhecimento 

técnico”, ou seja, “resultado inesperado de um sistema cujos sistemas internos 

perdem contato com critérios extrínsecos” (GIDDENS, 2002, p.153). 

A construção da identidade está encaixada numa narrativa que lhe dá sentido. 

Na modernidade, a construção da identidade ocorre também em várias instâncias, 

como, por exemplo, nas “arenas de segregação”. Em sua dimensão unificadora, a 

identidade construída como fonte de informações do mundo inteiro (conexão global) 

permite reflexões pessoais que impactam na construção do “eu”.  

Na modernidade tardia, a fragmentação, o deslocamento e a pluralização da 

identidade se tornam paradoxalmente, uma constante (HALL, 2001). Reconhece-se, 

pois, na modernidade, a capacidade de, ao mesmo tempo, unir e fragmentar. O que 

investigaremos a seguir é um dos fenômenos culturais que apresenta de forma 

privilegiada a complexa articulação da identidade e da diferença nesses tempos: a 

arte. 

 

1.2. A representação artística 

 

Consideramos que a representação artística é uma das formas da 

representação social, mas antes de apresentarmos as especificidades da 

representação artística apresentaremos a etimologia da palavra “representação”, que, 

acreditamos, colabora para a compreensão dessas especificidades. Sandra 

Makowiecky (2003), define que o termo "representação”, como proveniente do termo 

latino repraesentare que significa “[...] fazer presente ou apresentar de novo. Fazer 

presente alguém ou alguma coisa ausente, inclusive uma ideia, por intermédio da 

presença de um objeto” (p.3).  

Tomaremos como referência um sistema de representação em especial, a 

língua, que a partir dos estudos do linguista francês Ferdinand de Saussure passou a 
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ser discutida como um sistema social de representação. Desse ponto de vista, o 

significado das palavras não se situa fora das “[...] relações de similaridade e diferença 

que as palavras têm com outras palavras no interior do código da língua” (HALL, 2001, 

p.40).  

Na teoria do signo do pensamento clássico (CHARTIER, 1991, p.184) a “[...] 

representação [é] entendida como relação entre uma imagem presente e um objeto 

ausente, uma valendo pelo outro porque lhe é homóloga”. No entanto, a questão que 

se coloca é se é de fato possível estabelecer essa homologia e como criar um 

significado que vincule efetivamente a imagem ao objeto representado.  

Consideraremos o campo das artes visuais, em que a ideia está diretamente 

ligada à representação imagética, ou seja, na pintura, nos afrescos, nas ilustrações, 

nos desenhos, nas gravuras, nas esculturas, nas fotografias etc.  

Também recorreremos à etimologia da palavra “imagem” para compreender o 

fenômeno da representação artística, observamos que um dos sentidos deriva da 

palavra latina imago, como designação da máscara mortuária utilizada nos funerais 

da Antiguidade romana. Nesse sentido, a imagem se relaciona com a noção de 

espectro do corpo morto e também com os ritos funerários e com a história da arte, 

nos momentos em que esta encontra-se intimamente vinculada às práticas religiosas 

(JOLY, 2007). 

Joly (2007) sinaliza também para a angústia da homologia como intrínseca à 

noção de imagem, e afirma que: 

 
O ponto comum entre as significações diferentes da palavra imagem 
(Imagens, visuais/imagens/mentais/imagens virtuais) parece ser, antes de 
mais nada, o da analogia. Material ou imaterial, visual ou não, natural ou 
fabricada, uma imagem é antes de mais nada, algo que se assemelha a outra 
coisa. (JOLY, 2007, p.38)   

 

Nesse sentido a imagem se insere, instantaneamente, na categoria das 

representações, pois torna presente um ausente. A imagem é parecida, logo, significa 

alguma coisa, ou seja, é percebida como um signo. A imagem é representação e isto 

implica em uma regra de construção da imagem que nos permite captar a força da 

comunicação através da imagem e aponta a circulação da imagem entre ícone, índice 

e símbolo. Ainda que a semiótica não seja tema central da presente pesquisa, é 

interessante mencionar que: 
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Nos estudos dos signos, Peirce [...] ao considerar a relação de signo com o 
objeto que representa, [...] distinguiu três tipos de categorias principais de 
signos: símbolos (relação convencional entre o signo e sua significação), 
ícones (termo não arbitrário para signo em sua relação [dessemelhança] com 
o objeto) e índices (relação de contiguidade com o objeto) ” (SILVEIRA, 2005, 
p.116). 

 

 Recorreremos à argumentação de Safatle (2005), que, retomando Adorno e 

Horkheimer (1985) e Lacan (1966), problematiza que a natureza é homóloga da 

imagem. Safatle (2005, p. 34) afirma que “[...] o pensamento que marca a razão 

moderna recusa todo conteúdo cognitivo à mimésis6, à analogia e à semelhança, já 

que o pensamento ‘mágico’ que seria exatamente esse conteúdo ainda aprisionado 

às cadeias da simpatia e da participação”, e não seria mais o referencial cultural da 

modernidade. 

Adorno (1985, apud SAFATLE, 2005), no entanto, avalia que na mímesis do 

pensamento mágico há um conteúdo de verdade que ignora a ruptura entre natureza 

e cultura. O pensamento mágico é capaz de processos de identificação através da 

razão reduzida a sua condição instrumental.  

Lacan (1966) também sinaliza a condição complexa presente no pensamento 

mágico: 

 
Apenas a mentalidade antidialética que, por ser dominada por fins 
objetivantes que tende a reduzir ao ser do eu toda atividade subjetiva, pode 
justificar a surpresa produzida em um Van den Steiner pelo Bororó que diz 
“Eu sou uma arara”. E todos os sociólogos da “mentalidade primitiva” 
esfalfam-se em torno dessa profissão de identidade, a qual, no entanto, nada 
tem de mais surpreendente para a reflexão do que afirmar: “Eu sou médico”, 
ou “eu sou cidadão da república francesa”, e com certeza apresenta menos 
dificuldades lógicas do que promulgar “Eu sou um homem”, o que, em seu 
pleno valor, só pode significar: “Eu sou semelhante àquele em quem, ao 
reconhecê-lo como homem, baseio-me para me reconhecer como tal. ” Estas 
diversas fórmulas só são compreensíveis, no final das contas, em referência 
à verdade do: “Eu é um outro”, menos fulgurante na intuição do poeta do que 
evidente aos olhos do psicanalista. (LACAN, 1966, p.117 apud SAFATLE, 
2005, p.34) 

                                                
6 O termo grego mímeses é mantido porque a tradução para o português, como “imitação”, não é 
suficiente para entendermos a riqueza de nuances que esse vocábulo adquire na história da filosofia, 
particularmente na reflexão estética. Platão, na República, usa o termo numa acepção negativa, pois 
entende que a mímeses, por exemplo, realizada pela pintura, é uma imitação degradada de uma ideia: 
a pintura de uma cadeira, por mais fiel que seja à representação do objeto é, do ponto de vista 
ontológico, inferior ao objeto cadeira, que por sua vez é inferior à ideia de cadeira – grau perfeito, 
imutável, verdadeiro, eterno e imperecível. A atividade artística é, para Platão, perigosa, por ser ilusória. 
Aristóteles, na Poética, também discorrerá sobre a mímeses, entendendo-a como forma privilegiada de 
conhecimento: o ser humano aprende e se compraz na mímeses (imitação). 
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Coloca-se ainda a questão de se destacar que a mímese sustenta a identidade 

do “eu” através da identificação com o outro, mas que toma uma possessão de si 

através de uma espécie de “máscara impenetrável” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p.24 apud SAFATLE, 2005, p.35) 

Safatle (2005) aponta que a identidade seria dependente de uma “entificação” 

a partir de um sistema fixo de identidades e diferenças em que a projeção desse 

sistema no mundo estaria ligada à uma “falsa projeção” veiculada na ideia de 

narcisismo. A propósito, a ideia adorniana de representação na arte sugere que esta 

cria como objetivo cumprir a mímesis, ou seja, representar o que não existe na 

natureza ou na realidade social. Cabe à arte contemporânea, cumprir este papel: 

Os homens só são humanos quando não agem e não se põem (setzen) mais 
como pessoas; esta parte difusa da natureza na qual os homens não são 
pessoas assemelha-se ao delineamento de uma essência (Wesen) inteligível, 
a um Si que seria desprovido de eu (jenes Selbst, das vom Ich erlöst wäre). 
A arte contemporânea sugere algo disto. (ADORNO, 1975, p. 274 apud 
SAFATLE, 2005, p.38) 

 

Outros aspectos da representação artística importante é que, na arte, a 

representação pode exprimir aspectos sociais para comunicar com a cultura, e 

envolve três fatores: o artista, o pensador, o espectador. No entanto, as condições 

comunicativas modernas são caóticas e  

 
[...] o sujeito não tem mais possibilidade de falar, ele deve – segundo a idéia 
da arte moderna não fundada na construção absoluta – falar através das 
Coisas (Dinge), de sua forma (Gestalt) alienada e mutilada. (ADORNO, 1973, 
p. 179 apud SAFATLE, 2005, p.40) 

 

Por assimilação, ou por negação, as obras de arte refletem sua época.  Paviani 

(2003), afirma que a arte é uma espécie de prática que integra a sociedade e a vida. 

No contexto da civilização ocidental, a arte possuía diversas finalidades e se 

desenvolveu relacionada a outras práticas sociais, como a manufatura, a educação, 

como instrumento de expressão ou de comunicação, como reflexo do real (realismo), 

do ideal (idealismo), do imaginário (ficção), ou mesmo como instrumento de 

doutrinação religiosa ou moral. (OSBORNE, 1970 apud PAVIANI, 2003). Nessa 

medida, pode-se dizer que as condições sociais atuais, estabelecidas no contexto do 



 

29 
 

capitalismo, são representadas na produção artística contemporânea. As questões 

que envolvem a arte atual refletem o capitalismo e sua maneira. 

O estudo da representação da imagem na arte como alegoria será o próximo 

assunto a ser tratado. 

 

1.2.1. Alegoria enquanto representação artística 

 

O verbo grego állegorien advém de duas palavras gregas: “[...] allós – outro e 

agourein – falar” (HANSEN, 2006, p.7). A alegoria indica na sua etimologia, portanto, 

um duplo significado: “[...] tanto ‘falar alegoricamente’ quanto ‘interpretar 

alegoricamente’, ou seja, entender o falado” (HANSEN, 2006, p.8).   

Existem duas formas de se fazer o uso da alegoria. A primeira é interpretar 

alegoricamente e a segunda é produzir de forma alegórica. Nesse sentido, o escritor 

e o artista fazem uso dessa figura de linguagem, ou seja, dessa metáfora como 

método de expressão, e, também, de recepção. Uma vez empregada por eles, a 

alegoria passa a ser uma maneira de contribuir para que o assunto seja interpretado 

pelo leitor ou receptor. O criador da alegoria tem seu imaginário específico e não 

inventa imagens, mas se apodera das imagens. Nesse sentido, a alegoria é um 

acréscimo ao significado. Além disso, a produção através da forma alegórica aproxima 

a construção de um novo significado sobre algo já existente. Essa definição recompõe 

o recurso criativo de expressão presente na arte. Logo, a análise das alegorias é parte 

fundamental para que haja interpretação da representação artística. 

A representação alegórica, tanto na cultura antiga e na cultura moderna quanto 

na cultura contemporânea, se manifesta nas artes visuais e na literatura.  

Para compreendermos a alegoria, utilizaremos o livro de João Adolfo Hansen 

(2006), Alegoria, Construção e interpretação da metáfora, que, de início, retoma a 

definição de Heinrich Lausberg (1976), que diz que:  

 
A alegoria é a metáfora continuada como tropo de pensamento, e consiste na 
substituição do pensamento em causa por outro pensamento, que está ligado, 
numa relação de semelhança, a esse mesmo pensamento. (pp. 283-284  apud 
HANSEN, 2006, p.7) 
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Essa definição aponta para uma das possibilidades da alegoria: ser uma forma 

de interpretação. Hansen (2006) distingue dois tipos de alegorias: alegoria construtiva, 

ou retórica, e alegoria interpretativa, que advém da hermenêutica.  

Ao ler um texto, ou ver uma imagem, que se supõe alegóricos, o 

leitor/espectador se vê diante de duas opções: por um lado, analisar os aspectos 

formais do texto/imagem que produzem a significação figurada e dar o significado 

alegórico do mesmo, ou, por outro lado, estabelecer uma cadeia de significados, de 

outros dizeres.  

Em outras palavras, a alegoria pode ser a representação de uma coisa em 

palavras ou formas ou a interpretação em sentido totalmente diferente do sentido 

inicial das palavras e formas. Seguindo esta definição, a alegoria pode ser 

representativa ou mimética (HANSEN, 2006). 

De acordo com Hansen (2006), no Renascimento, as alegorias faziam parte de 

manifestações artísticas, tanto por alinhar imagem ao discurso, quanto por ocultar 

sentidos político-morais sob suas representações. 

Na experiência do Renascimento, “[...] a alegoria deixa de ser pensada como a 

antiga instituição retórica a pensara: tradução figurada de um sentido próprio” 

(HANSEN, 2006, p.140) e se torna “[...] técnica da invenção e da interpretação de 

enigmas ocorrendo também como composição de emblemas, divisas e rebus; como 

arte combinatória ‘mágica’; como ornamentação verbal e plástica, etc.” (HANSEN, 

2006, p.140). A técnica alegórica passa a evidenciar a liberdade do artista que também 

se beneficia como procedimento de livre interpretação baseado nas influências 

culturais e místicas que permeiam o mundo renascentista (HANSEN, 2006). 

No período do Barroco, a alegoria se torna característica dominante na arte, 

como forma de expressão. Para falar de alegoria como expressão, é preciso 

considerar dois aspectos:  a alegoria que se relaciona à metáfora e a alegoria como 

contradição.  

Na alegoria construtiva/retórica, a transposição semântica de metáfora atua 

como conceito de semelhança entre o signo presente e o signo ausente, provocando 

uma incompatibilidade entre signos. Com isso, o leitor/espectador se força a 

estabelecer relações semânticas, a buscar por sentido. Na alegoria construtiva, ou 

retórica, a alegoria funciona como substituição e alusão ao interpretado. 
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A alegoria interpretativa, ou hermenêutica, por sua vez, se transfigura como 

interpretação, e, nesse sentido, ela passa a ser uma técnica de interpretação que 

decodifica significações. 

Da Renascença ao século XIX, diversas obras reuniram vários tipos de 

imagens, como emblemas e alegorias. Um exemplo a se destacar é o livro Iconologias, 

de Cesare Ripa, publicado em 1593. Livro de emblemas, baseado na tradição 

imagética egípcia, grega e romana, será utilizado por poetas, artistas e oradores de 

seu tempo. Este livro reúne emblemas das virtudes, dos vícios, das paixões, das artes 

e das ciências, apresentadas em ordem alfabética. Os emblemas de Ripa consistem 

na descrição verbal de um conceito acompanhado de uma ilustração alegórica do 

mesmo. A Liberdade, o Adultério, a Desobediência, são alguns exemplos de virtudes 

ilustradas nesse amplo manual.  

Foi fundamental na história da arte a criação de alegorias que serviram como 

base de criação para pintores, escultores, ilustradores com o objetivo de mostrar e 

personificar conceitos abstratos. Ripa, segundo indica Hansen (2006, p.181), 

descreve que, analisará “[...] imagens que são feitas para significar coisa diferente da 

que é dada a ver”.  

Além disso, Ripa, como aponta Hansen (2006), condena os artistas que 

utilizam da apresentação de significados óbvios como, por exemplo, o homem que se 

enforca para significar desespero. Em outras palavras, ele propõe expressões 

metafóricas e claras, compatíveis e próximas do conceito representado, sem serem 

evidentes: “A arte teatraliza o próprio procedimento construtivo, fazendo-se como 

expressão da convenção retórica, o que hoje se chama de ‘metalinguagem’” 

(HANSEN, 2006, p. 188). 

Outro estudo sobre alegoria é encontrado em Origem do drama trágico alemão, 

de Walter Benjamin (2011), no qual o autor recorre à análise da alegoria para 

compreender o significado da história. O autor retoma “a história filosófica enquanto 

ciência da origem” (BENJAMIN, 2011, p.70) e apresenta o termo “ideia” como a 

totalidade de uma possibilidade existente a partir da representação. No entanto, a 

representação de uma ideia não pode vir antes de ter percorrido o círculo dos 

conceitos nela possíveis (BENJAMIN, 2011). 
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Assim, evidencia-se que o percurso da ideia permanece na virtualidade pois, é 

apreendido pela ideia de origem na história contendo conteúdo substancial e não 

como um acontecimento. 

 
A ideia é uma mônada – nela repousa, preestabelecida, a representação dos 
fenômenos como sua interpretação objetiva. Quanto mais alta a ordem das 
ideias, mais completa a representação nelas contida. Assim o mundo real 
poderia constituir uma tarefa no sentido de que ele nos impõe a exigência de 
mergulhar tão fundo em todo o real que ele possa revelar-nos uma 
interpretação objetiva do mundo. (BENJAMIN, 2011, p.36) 

 

Interessante observar que, com relação ao drama barroco, Benjamin (2011) 

realizou um trabalho de análise histórica sobre alegoria e símbolo que consiste em 

olhar para o passado baseando-se no presente. O drama barroco mostra em suas 

imagens literárias a condição da ruína: “Por isso a alegoria, com seu poder de 

significar a partir da matéria tornada ruína, é uma linguagem capaz de resgatar 

também, a miséria vivencial do homem contemporâneo” (SOUKI, 2006, p.93).  

Ainda sobre a alegoria, Benjamin (2011) afirma que ela é inserida numa falsa 

oposição com o símbolo, construída pela crítica romântica que identificaria o sagrado 

com o símbolo e a alegoria com o profano. Para o autor, no drama barroco as alegorias 

significam a morte. Na representação da arte, alegoria significa tudo que não é 

acessível à redenção. Logo, a alegoria surge para significar o homem melancólico, ou 

seja, aquele que penetra no objeto até sua revelação. A alegoria torna-se um 

divertimento para essa melancolia. 

Vale lembrar que a alegoria no drama barroco é tratada dentro do campo da 

estética. No entanto, Benjamin (2011) não desconsidera o valor do símbolo como 

constituinte da estética. 

A fim de caminharmos com a reflexão, o autor destaca que; 

 

[...] a teoria da melancolia formou-se em torno de uma série de antigos 
símbolos, nos quais, porém, só o Renascimento projetou, com uma 
genialidade interpretativa incomparável, a imponente dialética daqueles 
dogmas. (BENJAMIN, 2011, p.158) 

 

Logo, a melancolia, em Benjamin, segue uma função de paradigma e, na 

interpretação alegórica, não é apenas a melancolia que produz vaidade, sofrimento, 

mas também opera como uma "tradutora às línguas naturais". (GAGNEBIN, 1994, 
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p.42). A interpretação alegórica é fragmentação do real que denuncia criticamente 

uma “falsa aparência de totalidade” de um mundo iluminado por divindades 

(GAGNEBIN, 1994, p.43). A verdade que está por trás da interpretação alegórica se 

manifesta na fragmentação e na desestruturação de uma falsa totalidade histórica. A 

alegoria expõe ao mundo a ligação entre significação e historicidade, temporalidade e 

morte, e nesse aspecto a busca incessante pelo novo é uma agitação insignificante 

de um tempo mortal. Portanto, Benjamin compreende que a temporalidade não se 

separa da sua produção capitalista, “[...] em particular do seccionamento do tempo no 

trabalho industrial e da transformação de produtos da atividade humana em 

mercadorias, novidades sempre prestes a se transformarem em sucata” (GAGNEBIN, 

1994, p.50). 

Seria, então, a alegoria, uma forma privilegiada de saber humano e capaz de 

evidenciar o "desejo de eternidade” e a “consciência aguda da precariedade do 

mundo”? 

A ideia de alegoria do drama barroco para Benjamin indica o conteúdo de seu 

pensamento sobre história, pois o outro significado da história, seu significado 

alegórico, seria uma sucessão de catástrofes (SALLES, 2001). Logo, a essência da 

alegoria para o autor se transforma em morte que vai ao encontro da experiência da 

modernidade, que como a barroca, é marcada pela temporalidade anacrônica. 

 

1.2.2. Alegorias e arte contemporânea 

 

Para situar o contemporâneo, utilizaremos o ensaio “O que é ser 

Contemporâneo”, de Giorgio Agamben (2009), publicado no livro O que é o 

contemporâneo? e outros ensaios. O autor inicia seu texto com três perguntas: "De 

quem e do que somos contemporâneos? E antes de tudo, o que significa ser 

contemporâneo?" (AGAMBEN, 2009, p.58) 

Uma pessoa vivendo em determinado período, conforme os preceitos de sua 

época, não necessariamente é contemporâneo a tal período, para Agamben (2009), 

porque, segundo o autor, ser contemporâneo implica em um certo anacronismo, um 

deslocamento, um distanciamento do próprio tempo que é a condição para conseguir 

“[...] manter fixo o olhar sobre a contemporaneidade” (AGAMBEN, 2009, p.59). 
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Poderíamos dizer que viver de forma plena com a época se aproxima da 

experiência simbólica, ao pretender “significar a si mesmo”. No entanto, na 

experiência verdadeiramente contemporânea, não há a coincidência perfeita com seu 

tempo.   

 Por causa desse anacronismo, a capacidade de aprender e perceber seu 

próprio tempo se intensifica naquele que não se deixa confundir com o mesmo. Ou 

seja, aquele que está "fora", deslocado, está propício a aprender melhor seu tempo e 

tornar os elementos próximos de si, contemporâneos.  

Quando Benjamin (2011) interpreta o que seria a modernidade, recorrendo aos 

conceitos de alegoria e melancolia do século XVI, ele se afasta de sua época para 

ser-lhe contemporâneo. 

Para Benjamin (2011, p.188), a alegoria coloca-se além da beleza, ela é no "[...] 

reino dos pensamentos, o que são as coisas no reino das ruínas". Nesse sentido a 

alegoria é uma forma de fazer e de interpretar que opera por cisões, fraturas, 

interrupções. Da mesma maneira seria o procedimento do ser contemporâneo que faz 

um recorte do objeto, “quebra” o tempo e o divide, podendo misturar os tempos e 

refazer vários tempos com os recortes de outros. O tempo do símbolo se conceitua 

como instante fixo, enquanto que o da alegoria se faz na mudança, como processo, 

como transitoriedade (TRAVASSOS, 2010). 

Na obra de arte contemporânea, sua construção e concepção não é feita fora 

de contexto. Retira fragmentos da história para formar seu conceito e essa contradição 

é alegórica. A obra de arte também acrescenta o processo de compreensão do nosso 

tempo, uma vez que é anacrônica, assim como a alegoria, e permite, a partir do 

processo criativo, a construção de sentidos e significados sobre o contemporâneo: "A 

compreensão alegórica da obra mantém estreita ligação com uma estética da 

recepção, compreendida como ética da interpretação" (TRAVASSOS, 2010, p.63). É 

possível observar que, na arte contemporânea, há uma aproximação cada vez maior 

em fazer com que a obra de arte diga sobre o seu tempo.  

Quando observamos a produção artística contemporânea percebemos que, 

além das questões estéticas e conceituais, o cotidiano está cada vez mais presente. 

Assuntos como política, economia mundial, controle da mídia e diferenças de 

identidades e de cultura são recorrentes. Ainda, a tecnologia e as questões como, por 
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exemplo, o “pós-humano” nas artes computacionais e digitais estão cada vez mais 

presentes nos discursos da arte sobre a condição humana. (SANTAELLA, 2007).  

A percepção de uma obra de arte parece retornar ao tempo e à memória, uma 

vez que, segundo Agamben (2009), não somos capazes de compreender nosso 

tempo. E na obra de arte contemporânea essa situação se repete. Há uma produção 

de um tempo específico para a obra, com construção de memórias e significados 

fragmentados e uma dialética frequente entre passado e presente.  

Considerando, portanto, a fotografia como uma das possibilidades do fazer 

artístico, há que se discutir algumas questões relativas a esse fazer, questões que 

envolvem justamente o ser “contemporâneo”: a alegoria e a memória.  

 Inicialmente, deve-se considerar que a memória se apresenta como um 

elemento contemporâneo fundamental, e, na medida em que a fotografia guarda, em 

cada imagem, fragmentos de tempos e espaços diversos, torna-se lícito afirmar que, 

desse ponto de vista, a fotografia seria uma forma de representação alegórica 

contemporânea.  

Benjamin (2011) apresenta a diferença entre símbolo e alegoria, e essa 

diferenciação consiste na relação da história e da memória com a fragmentação do 

homem e sua própria relação com a realidade. Enquanto a alegoria fala do outro e 

considera a diversidade, o símbolo representa dois pontos de vista em uma mesma 

unidade. Os conceitos de alegoria e melancolia de Benjamin (2011), e a questão do 

anacronismo em Agamben (2009), podem ser vinculadas à fotografia em sua 

capacidade de fixar o tempo e espaço fragmentados em memórias para dizer sobre o 

atual.  

A fotografia, além disso, não só permite a reflexão do homem sobre memória, 

tempo e espaço fragmentados, como, também, estabelece outra relação com a arte 

contemporânea: a relação da representação através da mímesis.  

 
A fotografia responde a essa situação, ou seja, a mímesis, que não era mais 
o objetivo da arte, torna-se agora o ponto de partida da arte, ou seja, com a 
fotografia como material de arte contemporânea, o objetivo não era mais 
produzir imagens miméticas, e sim, partes de imagens miméticas, de um 
material mimético. (ROUILLÉ, 2008, p.18) 
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A fotografia pode ser investigada sob o olhar da memória e da fragmentação 

de tempo e espaço e, também, com relação à mímesis recriada na arte através da 

representação alegórica na contemporaneidade. 

Nos capítulos seguintes apresentaremos as conexões entre os conceitos até 

aqui discutidos e a fotografia, fazendo um recorte e destacando uma poética particular: 

a de Joel-Peter Witkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ALEGORIAS NAS FOTOGRAFIAS DE JOEL-PETER WITKIN 
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De qualquer maneira, o homem pertence a um e a outro desses 
dois mundos entre os quais sua vida,  

por mais que ele esteja atento, é dividida. 
George Bataille  

 

Existem diversas formas de representação do corpo humano apresentadas 

pelo norte-americano Joel-Peter Witkin, sendo o sofrimento e a morte algumas formas 

alegóricas apontadas pelo fotógrafo em suas obras. Para se chegar a uma análise dos 

trabalhos de Witkin, portanto, é indispensável algum conhecimento prévio sobre a 

história da fotografia e, principalmente, sobre a representação do corpo e as 

representações da morte na fotografia, para que se possa também entender a 

proposta deste fotógrafo em sua arte.  

  Witkin ganhou visibilidade pelo fato de seu trabalho artístico abordar fotografias 

de corpos marginalizados, sejam esses deformados, mutilados ou mesmo mortos. 

Imagens assim, consideradas tabus em nossa sociedade, são capazes de iniciar uma 

discussão sobre a ressignificação dessas representações na cultura contemporânea 

e desvendar qual “outro dizer” essa cultura esconde ou evidencia em sua rejeição.  

A fotografia cumpre o seu papel enquanto documento, mas também se 

transforma no objeto de memória coletiva da sociedade. Vale salientar que as imagens 

que a presente pesquisa tomou para investigação contém pesos conceituais que 

adentram os campos da história, da sociologia, e tangenciam os campos da 

psicanálise, da ética e dos direitos humanos por violar o corpo morto. Esses campos 

não serão abordados diretamente, mas compõem o cenário.  

Witkin efetivamente realiza a “amputação” de suas convenções visuais e 

sociais da mesma forma como realiza a manipulação em suas imagens, e seu toque 

pessoal na chapa fotográfica perverte a neutralidade assumida do olhar fotográfico.  

Neste capítulo abordaremos o impacto que a fotografia gerou na sociedade a 

partir de sua descoberta e utilização, a fotografia como sendo uma alegoria 

contemporânea, e as alegorias de Witkin, a saber, anormalidade e morte. Trataremos 

também, da biografia do próprio fotógrafo. 

 

2.1. A fotografia na sociedade 
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Cada momento da história foi marcado por uma forma de expressão artística 

que envolvia questões referentes à política, à cultura e à sociedade da época. Por 

volta do século XV os processos artísticos que tinham como base a reprodução a partir 

de uma matriz foram chamados de gravuras. A litografia, que possui como matriz a 

pedra, foi uma revolução em matéria de produção e reprodutibilidade e permitiu a 

democratização da arte no final do século XVIII. A modernidade, por sua vez, foi 

marcada pelo nascimento da fotografia, que desempenhou um papel fundamental 

neste processo: 

 
No século XIX, na era da máquina e do capitalismo moderno, não só se viu 
modificar-se o carácter dos rostos nos retratos, mas também a técnica da obra 
de arte. Esta começou a transformar os modos de expressão de uma maneira 
até então desconhecida. É assim que aparecem, com o progresso mecânico, 
uma série de processos que viriam a ter uma influência considerável na 
evolução ulterior da arte. (FREUND, 1995, p.19) 

 

 A fotografia não excluiu classes sociais baseadas nas hierarquias de profissões 

e permitiu o acesso das pessoas ao retrato mais fiel da vida social. Ainda, é nesse 

momento que a fotografia marca sua importância política na sociedade. No entanto, a 

importância da fotografia não reside apenas no motivo dela ser factual ou representar 

a realidade a partir da criação, mas, principalmente, por ser um dos meios mais 

eficazes para conformar nossas ideias e influenciar nosso comportamento (FREUND, 

1995). 

 O homem contemporâneo sente necessidade de exteriorizar seus sentimentos 

a partir da fotografia e permite a criação de imagens para representar o que sente. 

Percebemos, no século XXI, o aumento do número de fotógrafos amadores e 

profissionais em um mundo que depende cada vez mais de imagens para representar 

a sociedade, a realidade, a cultura e até mesmo os sentimentos: 

 

Hoje, e apesar dos aperfeiçoamentos incessantemente crescentes da vida 
material, o homem sente-se cada vez menos implicado no jogo dos 
acontecimentos, relegando para um papel cada vez mais passivo. Fazer fotos 
parece-lhe ser uma exteriorização dos seus sentimentos, uma espécie de 
criação. (FREUND, 1995, p.21) 

  

O retrato fotográfico conseguiu atingir diversas camadas da sociedade e 

direcionou significados políticos e sociais. O retrato na França, por exemplo, era 

privilégio de alguns círculos sociais tendo sido o último grau de evolução da produção 
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a partir da mecanização da reprodução. A partir do surgimento da fotografia, o retrato 

feito pela mecanização da imagem torna-se democratizado em outras classes. Há um 

deslocamento social de comportamento sobre a imagem nesse momento. Nesse 

mesmo aspecto, a exigência da nobreza em ter o retrato mais perfeito possível fez 

com que os pintores executassem a reprodução do retrato com materiais mais 

apropriados e que apresentassem realidade à retratação. A partir dessas exigências 

surge o “retrato miniatura”. A nova clientela dos retratos cresceu e o “retrato miniatura” 

se transformou na arte menor de sucesso. Esses retratos eram vendidos a preços 

mais acessíveis e atingiram diversas camadas sociais: “Bom número de miniaturistas 

ganhava a sua vida quando conseguia executar, num ano, entre trinta e cinquenta 

retratos, que vendiam a preços moderados” (FREUND, 1995, p. 26). 

No entanto, com a invenção das pinturas de “retratos miniaturas”, a burguesia 

entendia que esse tipo de técnica ainda correspondia à aristocracia e a fotografia 

retirou do mercado essa arte menor: “O fotógrafo podia, mediante um preço dez vezes 

menor, fornecer retratos que não só correspondiam aos meios de vida burguesa por 

serem baratos mas que eram, também, conformes ao gosto da burguesia” (FREUND, 

1995, p.27). 

A sociedade de 1850 passava por grandes mudanças e evoluções nas esferas 

social e econômica, que refletiram diretamente nas necessidades das camadas 

ascendentes. O império na França desencadeou a prosperidade e o surgimento de 

novas empresas, deixando a burguesia rica e empoderada.  

Desencadeia-se na sociedade moderna o consumo, e uma nova clientela 

passa a querer o retrato fotográfico: “A principal tarefa da fotografia consistia em 

satisfazer esta necessidade de representação” (FREUND, 1995, p.67). Porém, a 

fotografia era um advento caro por demandar tempo do fotógrafo e chapas metálicas 

a preços altos. André Adolphe Eugène Disdéri (1819-1889) foi um fotógrafo francês 

que compreendeu o elevado valor da fotografia e reduziu seu formato, utilizando a 

mesma chapa metálica e reproduzindo em média doze cópias fotográficas numa 

mesma chapa, reduzindo assim o valor dessas cópias. Os retratos, aos quais apenas 

a burguesia tinha acesso, se tornaram populares e disponíveis às diversas camadas 

sociais. Disderi inventou o retrato carte de visite, fotografia de tamanho 6 cm por 9 cm, 

e iniciava-se assim a moda do retrato fotográfico.  
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A fotografia foi difundida e se transformou em um produto econômico 

importante que determinou seu caráter e sua relevância social. Após uma visita de 

Napoleão III ao estabelecimento de Disderi para se retratar, imensas filas não pararam 

de se formar para que todos tivessem um retrato de si, assim como Napoleão III o 

tinha. Percebemos nesse momento a democratização que a máquina fotográfica havia 

permitido ao retrato: não importava a que classe ou qual profissão aquela pessoa 

tinha, adiante da máquina fotográfica todos eram iguais (FREUND, 1995). 

Ainda nas primeiras décadas da fotografia, as pessoas esperavam que as 

imagens fossem mais idealizadas e menos reais (SONTAG, 2004). Esse conceito 

aproxima ainda mais a fotografia da alegoria: 

 
Fotografar é atribuir importância. Provavelmente não existe tema que possa 
ser embelezado; além disso, não há como suprimir a tendência, inerente a 
todas as fotos, de conferir valor a seus temas. [...] Nos campos abertos da 
experiência americana, como Witchman a catalogou com entusiasmo, e como 
Warhol a avaliou com pouco caso, todo mundo é uma celebridade. Nenhum 
momento é mais importante do que outro, ninguém é mais interessante do 
que qualquer outra pessoa. (SONTAG, 2004, p.41) 
 

Walt Witchman foi um jornalista e poeta norte-americano que, no século XIX, 

contemplou o panorama de democratização da cultura e tentava enxergar além da 

beleza e da feiúra, da importância e da trivialidade. Considerado um “profeta” da 

revolução cultural, por ter tentado por tempos desmistificar a arte pela realidade, 

Witchman procurava entender a realidade a partir da experiência americana.  Ele não 

estava pensando em abolir a beleza, mas torná-la a expandir seus limites, no sentido 

que todos são belos, e sobre este conceito não há diferença, há realidade. Logo, ao 

“[...] fotografar anões não se obtém majestade e beleza. Obtém-se anões” (SONTAG, 

2004, p. 41). 

Apontaremos a seguir a fotografia como representação alegórica dentro da 

história da arte. 

 

2.1.1.  A fotografia como alegoria 

 

Apesar da fotografia ser o momento real “congelado” em uma imagem, ela é 

uma representação. Logo, a realidade tem como representação, a interpretação 

através da imagem.  Enquanto representação, a foto possui características alegóricas 
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no sentido de representar o contemporâneo naquele momento, naquela época. Então, 

a fotografia se transforma em um dos aparatos mais próximos entre realidade e 

memória que se pode chegar a partir de um objeto.  

A reflexão sobre os conceitos de alegoria conduz a questões fundamentais 

acerca das teorias de representação na arte. Em linhas gerais, apresentaremos aqui 

dois tipos de formas representadas nas obras de Witkin: o corpo anormal/abjeto e o 

corpo morto. No entanto, será imprescindível conceituar a fotografia e a história a partir 

de revisões literárias para situar essas alegorias no interior do trabalho desse 

fotógrafo.  

Na contemporaneidade, a fotografia aparece nos diferentes meios de acesso 

da cultura. Fragmentos de histórias, contextos que se tornam representação da vida 

dos atores sociais de maneira a compreender o mundo em sua complexidade de 

acontecimentos e fatos. Mas é necessário entender a fotografia e sua inserção na 

cultura através de um foco mais específico: a imagem do corpo na fotografia.   

A fotografia aparece como um produto social e estudiosos e pesquisadores – 

mas não apenas eles – são capazes de perceber essas imagens e formular, de 

maneira histórica e através de discussão, questões de caráter evolutivo, significativo 

e colaborativo para a sociedade como forma de memória coletiva. 

Jacques Le Goff (1990) analisa a fotografia como uma das artes documentais 

de maior importância para se fazer memória, uma vez que a fotografia consiste em 

provar um fato e retratar um tempo e um espaço específicos. Ele aborda, 

especificamente, o termo “memória coletiva”, que surgiu no final do século XIX e no 

início do século XX.  

Como primeiro exemplo de memória coletiva, Le Goff (1990) aponta os 

monumentos de memórias póstumas para homenagear soldados mortos na Primeira 

Guerra Mundial. Essas celebrações funerárias procuravam ultrapassar limites da 

memória, e, em virtude do anonimato, imputaram na sociedade um senso de memória 

comum. O anonimato se mantinha pois não haviam dados documentais pessoais 

sobre o homenageado, como nome e/ou idade, ou seja, era um cadáver anônimo. 

Portanto, as provas do passado eram as fotografias. Como aponta Le Goff (1990, p. 

245), “[...] é a fotografia que revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-



 

42 
 

lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim 

guardar a memória do tempo e da evolução cronológica”. 

Para entender os estudos do corpo na imagem, voltaremos alguns séculos, 

quando na Renascença estudos e desenhos de anatomia feitos por Leonardo da Vinci 

tiveram o objetivo de compreender, através de dispositivos visuais, o funcionamento 

do corpo, para desvendar os segredos da natureza. Seus estudos foram de grande 

importância para a ciência e para as artes.  

Para entender o processo natural do corpo e como ele funciona, alguns 

conceitos relativos a corpo e consciência serão esclarecedores. Deleuze (2002), em 

sua análise sobre o filósofo Espinosa, afirma que 

 
Espinosa propõe aos filósofos um novo modelo: o corpo. [...] “Não sabemos 
o que pode o corpo” [...], falamos de consciência e de seus decretos, da 
vontade e de seus efeitos, dos mil meios de mover o corpo, de dominar o 
corpo e as paixões - mas nós sequer sabemos de que é capaz um corpo. 
Porque não o sabemos, tagarelamos. Como dirá Nietzsche, espantamo-nos 
diante da consciência, mas “o que surpreende”, é acima de tudo o corpo. 
(DELEUZE, 2002, p.24. apud LE BRETON, 2007, p.11) 

 

A partir dessas proposições sobre o corpo, percebe-se a necessidade de sua 

interpretação sempre que representado, pois ao mesmo tempo que exprime efeitos 

ligados à consciência e próprios do sentir, o corpo não é mais obstáculo para o 

pensamento. O corpo força o pensamento e o pensar é ato de aprender sobre a 

capacidade do corpo.  

Contudo, Deleuze (2002) completa o pensamento de Espinosa e afirma que a 

desvalorização da consciência em relação ao pensamento seria a descoberta do 

inconsciente e do "inconsciente do pensamento", não menos importante que o 

"desconhecido do corpo". A consciência é o lugar da ilusão. Acontece nesse processo 

consciente e natural, o recolhimento de efeitos e nesse recolhimento ignora-se a 

causa. Quando um corpo ou uma ideia se encontra com a outra, há a composição ou 

a destruição entre as partes.  

 

Mas nós, como seres conscientes, recolhemos apenas os efeitos dessas 
composições e decomposições: sentimos alegria quando um corpo se 
encontra com o nosso, e com ele se compõe, quando uma ideia se encontra 
com a alma e com ela se compõe; inversamente, sentimos tristeza quando 
um corpo ou uma ideia ameaçam nossa própria coerência. (DELEUZE, 2002, 
p. 25) 
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Partindo dessa reflexão, o mesmo pode ser dito ao observarmos as fotografias. 

O corpo estando presente na fotografia passa a certeza da realidade para quem a 

observa. Realidade dupla de existência do corpo fotografado, ou seja, do referente 

fotografado e da captura do momento real passado: 

 

Por vezes o que se evidencia na imagem é seu caráter atestador do fato, em 
outros, apenas um aspecto do fato é exibido e não se torna evidente sequer 
qual evento é reportado. Diante destes deslocamentos observados nas 
imagens, a investigação requer o esforço de compreender a fotografia na 
constituição da visibilidade do sofrimento através dos arranjos e das relações 
que se promovem entre os elementos na fotografia e através dela, portanto, 
para além da mera sistematização descritiva e referencial dos seus 
acontecimentos. (BIONDI, 2013, p. 56) 

 

A fotografia é a representação mais próxima do real em tempo passado. O 

primeiro registro na história de uma possível "fotografia" foi o Santo Sudário. O pano 

de linho que revestiu o corpo de Cristo nada mais foi que uma impressão, um tanto 

quanto manchada, mas que teve o objetivo de revelar os traços do mártir e ser a 

primeira "fotografia de crime" da história. Porém, não é certeza que este registro tenha 

existido (DUBOIS, 1994). 

No livro Tudo sobre fotografia, a escritora Juliet Hacking (2012) relata que 

Aristóteles, no século IV a.C., já havia descoberto alguns dos princípios da câmara 

escura, ou seja, o acontecimento da passagem de luz de uma fonte externa para o 

espaço escuro através de um orifício ou pequena abertura que formam imagens 

invertidas da cena externa refratadas na parede ou em telas. 

No século XIX, Joseph Nicéphore Niépce mostrou a primeira fotografia feita da 

janela de sua casa, desfocada, granulada, porém importante para a história. Tirada 

por volta dos anos 1826 e 1827 e conservada até os dias atuais, Vista da janela em 

Les Gras foi um divisor de águas para dar início ao nascimento da fotografia.  

Em busca de uma representação mais realista e que a imagem pudesse durar 

por mais tempo no suporte, a procura pela descoberta da fotografia não havia 

cessado.  

Após a morte de Niépce, outros químicos interessados no novo advento, como 

o inglês Willian Henry Fox Talbot, no século XIX, viajou para a Itália para ajudar na 
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nova descoberta, a câmara clara7. Como era difícil dominar essa técnica, Talbot 

recorreu à câmara escura e sobre o papel aplicou alguns compostos de prata para 

experimentar. Talbot encontrou então um "fixador" para estabilizar a imagem 

fotográfica. 

Enquanto Talbot havia avançado na história da fotografia, Louis-Jacques-

Mandé Daguerre realizou, também no século XIX, uma grande descoberta ao 

observar que placas de prata iodadas e reveladas com mercúrio produziam positivos 

diretos, ou seja, fotografias, e em 1838 ele exibiu o primeiro daguerreótipo. 

Finalmente, Daguerre conseguiu fixar de maneira permanente as imagens fotográficas 

através da câmara escura e suas primeiras fotografias foram de natureza morta. A 

partir daí, ele montou sua câmera na janela de sua casa e passou a fotografar o que 

via pelas ruas (HACKING, 2012). 

O tempo e o espaço passaram a ter na fotografia um lugar, e seu objetivo era 

de representar a realidade assim como o espelho. De acordo com Philippe Dubois 

(1994), em O ato fotográfico e outros ensaios, essa é a verossimilhança entre a 

imagem e a realidade. Porém, o espelho apenas reflete a imagem, ou seja, é uma 

representação efêmera da realidade, enquanto a fotografia representa de fato a 

realidade, fixando-a e recortando um espaço e um tempo em um único instante para 

ser observado a qualquer momento.  

Há na fotografia o corte temporal. Esse termo designa quando uma pessoa 

relata um fato e têm em sua memória a chamada “memória fotográfica” do ocorrido. 

Ela é capaz de estabilizar com a memória um tempo e um espaço de uma situação 

específica, mas sem ter a fotografia em mãos para provar o fato. Em outras palavras, 

a “memória fotográfica” é estática e irreal e não há um movimento do fato na realidade.  

Para exemplificar essa reflexão, Dubois (1994) traz uma analogia e evoca a seguinte 

lembrança: uma flecha de um ponto A está se deslocando para um ponto B. Esta é a 

lembrança ou a “memória fotográfica”. Nessa evocação de lembrança, ocorre um 

fragmento do tempo o qual se identifica como pensamento do descontínuo. Esse 

fragmento é o chamado “corte temporal”, realizado justamente pela fotografia.  

                                                
7 Invenção portátil que utiliza um prisma na ponta de uma haste para projetar uma imagem em uma 

superfície, mas, ao contrário da câmara escura, sem a necessidade de uma fonte de luz intensa. 
(HACKING, 2012). 
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Em outras palavras, em cada fragmento do tempo, por mais infinitesimal e até 
teórico que seja, a flecha está fixa. Jamais se pode dizer estritamente aqui-
agora que está se mexendo. Imóvel no presente e sempre pega entre duas 
imobilidades, uma que a precedeu e a outra que se seguirá a ela. O 
movimento, portanto, é uma ilusão, não existe nesse tempo. Isso só é 
concebível na ficção de um tempo memorial, ou seja, se nos deixarmos levar 
pela ilusão que resulta da adição dos diversos momentos de imobilidade, se 
nós construirmos uma síntese falsa por colocação em continuidade dos 
instantes de não-movimento. (DUBOIS, 1994, pp.165-166) 

 

Quando se fala de temporalidade, se fala também de espaço, pois um é 

indissociável do outro. É mencionado também o corte espacial, outro aspecto a ser 

observado na fotografia. Fazendo uma analogia com um quadro de um pintor, no qual 

ele tem que preencher o espaço da tela com a imagem pretendida, o quadro 

corresponde ao espaço pictural, ou seja, é um espaço fornecido de antemão, uma 

superfície mais ou menos virgem que o pintor preencheria com signos. 

O fotógrafo, embora tenha seu espaço delimitado pelo enquadramento da 

câmera, ao transformar a imagem do negativo em fotografia pode retirar, limpar, 

mover, acrescentar, enfim, não há limites para que se crie novas imagens a partir 

daquela capturada inicialmente: 

 
O fotógrafo não está em condições de preencher aos poucos um quadro vazio 
e virgem, que já está ali. Seu gesto consiste antes em subtrair, de uma vez 
todo um espaço "pleno", já cheio, de um contínuo. Para ele, a questão do 
espaço não é colocar dentro, mas arrancar tudo de uma vez. (DUBOIS, 1994, 
p.178) 

 

Vale também refletir sobre o que a percepção tem a ver com a conduta da 

observação de uma foto. A percepção passa pelo aparelho psíquico, denominado 

assim por Dubois (1994), e transita pelos chamados "sistemas de lembranças", 

utilizando essa analogia com o aparelho da câmera fotográfica: 

 

A foto? Não acreditar (demais) no que se vê. Saber não ver o que se exibe (e 
que oculta). E saber ver além, ao lado, através. Procurar o negativo no 
positivo, e a imagem latente no fundo do negativo. Ascender da consciência 
da imagem rumo a inconsciência do pensamento. Refazer de novo o caminho 
do aparelho psíquico-fotográfico, sem fim. Atravessar as camadas, os 
extratos, como um arqueólogo. Uma foto não passa de uma superfície. Não 
tem profundidade, mas uma densidade fantástica. Uma foto sempre esconde 
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outra, atrás dela, sob ela, em torno dela. Questão de tela. Palimpsesto8. 
(DUBOIS, 1994, p.326) 

 

Assim como nas artes, a fotografia imortaliza o momento único e específico e 

por causa de sua proximidade com o real e com a representação da realidade essa 

imortalidade se torna mais fiel. De acordo com Hannah Arendt (2007), em A condição 

humana, "[...] nada como a obra de arte demonstra com tamanha clareza e pureza, a 

simples durabilidade desse mundo de coisas; nada revela de forma tão espetacular 

que este mundo feito de coisas é o lar não-mortal de seres mortais” (p. 181). A obra 

de arte – e a fotografia está incluída nessa categoria – é o lugar que permite que o 

homem se eternize, pois, o pensar é a capacidade humana que estará sempre 

envolvida na criação e perpetuação da arte. 

Ainda nessa linha de raciocínio sobre a imortalidade do tempo através da obra 

de arte, e na fotografia enquanto tal, as fotografias mortuárias foram práticas comuns 

no século XIX. As chamadas fotografias póstumas ou post-mortem foram feitas como 

sendo a última lembrança do falecido para que familiares recorressem à imagem 

sempre que tivessem saudades (HACKING, 2012). 

Antes de chegarmos ao ponto de discussão sobre a imagem da morte na 

fotografia, no próximo tópico trataremos do corpo na fotografia, corpo esse que tem 

como adjetivo a abjeção. 

  

 

 

2.1.2. O corpo anormal/abjeto 

 

As monstruosidades e as deformações genéticas sempre estiveram presentes 

na história da humanidade, permeadas por narrativas reais e imaginárias:  

 

É possível dizer que nasceram junto com a própria humanidade. Povos 
mitológicos que povoaram o imaginário grego assim como os “freaks” 
clássicos, anões, gigantes, siameses, hermafroditas, seres a quem falta ou 
sobra algo da ordem do corpo são de há muito conhecidos. Podemos dizer 

                                                
8 O palimpsesto é um “[...] manuscrito em pergaminho que os copistas na Idade Média apagaram, para 

nele escrever de novo, e cujos caracteres primitivos a arte moderna não conseguiu fazer reaparecer”. 
Fonte: https://www.priberam.pt/dlpo/palimpsesto.  
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que cada momento histórico propõe suas teorias, suas explicações, seus 
motivos, suas origens. (TUCHERMAN, 1999, pp. 74-75) 

  

Conforme relata Courtine (2008), no capítulo de sua autoria intitulado "Desvio 

e periculosidades", presente no livro A História do Corpo, no século XIX, mais 

precisamente 1878, o diretor de circo Alfred Classen solicita ao chefe da polícia de 

Paris uma autorização para a exibição pública de uma “moça-macaco” 

(microcephalus) da Albânia. Segundo argumentou Alfred, a moça seria apresentada 

ao público em local conveniente e, sendo assim, não ofenderia a moral e os bons 

costumes da região.  

Ainda seguindo os relatos de Courtine (2008), outro fato interessante 

aconteceu em abril de 1883, quando um pedido muito parecido ao anterior chega à 

mesma autoridade. A solicitação era a permissão para a apresentar algo nunca visto 

antes: duas crianças unidas pelo mesmo tronco. As crianças teriam duas cabeças, 

quatro braços, um único tronco e duas pernas. Essas criaturas seriam inéditas em 

Paris, porém, já haviam sido exibidas “com sucesso” na Suíça, Áustria e Itália. A carta 

de solicitação foi assinada por Batista Tocci, pai das crianças.  

Outro caso, conforme também relata Courtine (2008), ocorreu em 1884, em 

Londres, quando Sir Frederick Treves, ao entrar em uma antiga mercearia imersa em 

poeiras esverdeadas e detritos, se depara com aquele que era, segundo ele, “o mais 

repulsivo espécime humano”, chamado John (Joseph) Merrick, conhecido como “o 

homem-elefante.” 
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Figura 1 - Carte de visite de Joseph Merrick, de autoria desconhecida,  

registro feito por volta de 1889 

 

Fonte: Wikimedia Commons9 

  

Durante o século XIX, portanto, havia a autorização para exibição em circos 

dessas pessoas com anomalias, consideradas “monstros humanos” pela sociedade. 

Uma forma de divertir a cultura de massa desse período, os circos tinham como 

objetivo angariar dinheiro com a exibição desses “monstros”, uma vez que não eram 

aceitos pela sociedade e não tinham chances de, por exemplo, estudar e trabalhar. 

Michel Foucault, em seu livro Os anormais, conjunto de textos de aulas 

ministradas por ele no Collège de France, entre os anos de 1974 e 1975, analisa o 

                                                
9 Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Merrick_carte_de_visite_photo,_c._1889.jpg> 
Acesso em: 23 out. 2016. 
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domínio da anomalia no século XIX e como esse domínio se constituiu. Segundo o 

autor, esse domínio se constrói a partir de três elementos, 

 

Esses três elementos começam a se isolar, a se definir, a partir do século 
XVIII e eles fazem a articulação com o século XIX, introduzindo esse domínio 
da anomalia que, pouco a pouco, vai recobrí-los, confiscá-Ios, de certo modo 
colonizá-los, a ponto de absorvê-Ios. Esses três elementos são, no fundo, três 
figuras ou, se vocês quiserem, três círculos, dentro dos quais, pouco a pouco, 
o problema da anomalia vai se colocar. (FOUCAULT, 2001, p.69) 

 

Foucault (2001) aponta que um primeiro elemento responsável pelo domínio da 

anomalia no século XIX, na figura desse “monstro humano”, teria sido o fato da 

anomalia ser considerada uma violação das leis da natureza, e não uma violação 

pelas leis da sociedade. Segundo Foucault (2011, p. 69), o “monstro humano” é “[...] 

num registro duplo, infração às leis em sua existência mesma”. 

O segundo elemento foi o fato de o “monstro” ser espontaneamente brutal, ao 

mesmo tempo em que era uma forma natural da contra-natureza ou do erro genético: 

 

É o modelo ampliado, a forma, desenvolvida pelos próprios jogos da natureza, 
de todas as pequenas irregularidades possíveis. E, nesse sentido, podemos 
dizer que o monstro é o grande modelo de todas as pequenas discrepâncias. 
É o princípio de inteligibilidade de todas as formas - que circulam na forma de 
moeda miúda - da anomalia. (FOUCAULT, 2001, p.71) 

 

A história da humanidade é marcada pela dominação sobre o vulnerável, sobre 

aquele que se mostra diferente cultural e/ou esteticamente. Temos como exemplo 

mais próximo a nós a história de dominação no Brasil, uma vez que índios eram 

considerados “animais selvagens” por terem modos de vida e costumes discrepantes 

do modelo colonizador. Os africanos, por sua vez, trazidos para o Brasil como 

“animais” para exercerem trabalho escravo justamente por serem considerados muito 

diferentes em tons de pele, em língua e costumes. Portanto, a dominação através do 

“diferente”, do anormal, é marcada na história pelo preconceito e pela não aceitação 

de todo “ser” diferenciado da cultura e dos modos de vida padrão.  

Foucault (2001) analisa que um dos equívocos da sociedade foi tratar como 

igual o “ser” diferenciado e este tratamento se deve à inserção do “anormal” nos 

padrões de vida do século XIX. Porém, esse equívoco passa pelo “indivíduo a ser 

corrigido” através dos modos de padrão social da época. Essa figura do “indivíduo a 
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ser corrigido” tem sua origem na Idade Clássica, e remonta à segregação por parte 

da própria família do “indivíduo a ser corrigido”: 

 
O contexto de referência do indivíduo a ser corrigido é muito mais limitado: é 
a família mesma, no exercício de seu poder interno ou na gestão da sua 
economia; ou, no máximo, é a família em sua relação com as instituições que 
Ihe são vizinhas ou que a apoiam. O indivíduo a ser corrigido vai aparecer 
nesse jogo, nesse conflito, nesse sistema de apoio que existe entre a família 
e, depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a igreja, a polícia, 
etc. Esse contexto, portanto, é que é o campo de aparecimento do indivíduo 
a ser corrigido. (FOUCAULT, 2001, p.72) 

 

Nesse sentido, a correção deveria ser contrária, ou seja, o indivíduo que corrige 

é quem deveria ser corrigido. Este deveria compreender as limitações do “indivíduo a 

ser corrigido” e não tentar corrigi-lo, mas, sim, inseri-lo na sociedade com atenção 

especial às suas limitações. Logo, o “indivíduo a ser corrigido” se define como 

incorrigível na medida que ele precisa de intervenções pedagógicas, afetivas e 

relacionais específicas: “Esboça-se um eixo da corrigível incorrigibilidade, em que 

vamos encontrar mais tarde, no século XIX, o indivíduo anormal, precisamente” 

(FOUCAULT, 2001, p.73). 

É importante também salientar que o termo “monstro” não surgiu da noção 

médica, mas da noção jurídica romana:  

 
No direito romano, que evidentemente serve de pano de fundo para toda essa 
problemática do monstro, distinguiam-se com cuidado, senão com clareza, 
duas categorias: a categoria da deformidade, da enfermidade, do defeito (o 
disforme, o enfermo, o defeituoso, e o que chamavam de portentum ou 
ostentum), e o monstro, o monstro propriamente dito.10 (FOUCAULT, 2001, 
p.79) 

 

Courtine (2008) aponta que no século XIX havia, além de circos, feiras, para 

também mostrar a aberrações humanas, e esses shows de exibição serviam à 

satisfação do prazer das multidões ditas “civilizadas”, que se divertiam com a 

exposição do grotesco. Para cada personagem, criava-se um cenário, uma história, 

figurinos, e esse conjunto de criações atribuía a cada “monstro” uma identidade 

própria. 

                                                
10 As expressões de portentum e ostentum designa uma simples anomalia, e a de monstrum se aplica 

exclusivamente a todo ser que não tem forma humana. (FOUCAULT, 2001) 
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As práticas de diversões exóticas também fizeram parte da história da 

humanidade. As penas de morte em que os bandidos eram entregues aos leões para 

serem comidos vivos na antiga Roma, aos gladiadores que lutavam até a morte do 

adversário, ambos serviam como divertimento das sociedades medievais. 

A partir daí surgiram os museus dedicados a amostragens de anatomias de 

cera, do bizarro e de tudo que era considerado distante do padrão da sociedade 

“normal”: 

As seções de “etnologia” e de teratologia11, ficavam ali face a face: os bustos 
de cera do núbio, da hotentote, do cafre e do asteca conservavam assim, com 
um molde dos irmãos Tocci, um feto monstruoso em seu frasco de vidro, a 
criança-sapo e o hermafrodita de estranhos parentescos. Mas o “fundo de 
monstruosidade” perpassava toda a coleção, e conferia seu princípio de 
inteligibilidade e sua unidade à coleção heteróclita de raças e espécies, de 
deformidades e patologias. (COURTINE, 2009, p.258) 

 

Do estudo desenvolvido por Foucault (2001), que analisou o domínio da 

anomalia, à análise de Courtine (2009) sobre o poder de normalização exercido pela 

sociedade, conclui-se que as percepções de anomalias corporais se igualavam na 

instância das diferenças entre raças, comportamento sexual, enfermidades e 

anomalias. Portanto, todos esses preceitos se confundiam na monstruosidade. 

No ano de 1850, na França, no auge das exibições de monstruosidades, as 

migrações de “monstros humanos” para o interior em busca de emprego em circos e 

feiras fizeram com que o número de pessoas aumentasse surpreendentemente a 

ponto das cidades do interior não suportarem tantos “monstros humanos”, e estes 

retornaram então para Paris. Courtine (2009) relata que os “monstros” invadiram a 

capital da França e faziam parte de teatros, exibição em salões nos fundos de bares 

e apresentações privadas. Os “monstros humanos” passam a fazer parte do comércio 

como qualquer outro objeto a ser comercializado. 

Um dos museus mais famosos do mundo, fundado em 1841, o American 

Museum, de Phineas Taylor Barnum, tinha como objetivo a teratologia e a exibição de 

fetos malformados conservados em vidros, casos de microcefalias etc. Nos anos 

1930, houve um esgotamento, o que levou ao desaparecimento progressivo das 

exibições dessas anomalias até o fim dos anos 1941: “É a história de sucesso, do 

                                                
11 Especialidade médica que se dedica ao estudo das anomalias e malformações ligadas a uma 
perturbação do desenvolvimento embrionário ou fetal. 
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declínio e, depois do desaparecimento das exibições dos monstros humanos que 

estas linhas desejam principalmente traçar” (COURTINE, 2009, p.262). Porém, antes 

do fim do American Museum, que foi destruído por um incêndio em 1868, 

aproximadamente 41 milhões de visitantes passaram por ele para visitar as 

aberrações exibidas. 

Um dos maiores fotógrafos de aberrações durante o século XIX, Mathew Brady, 

foi contratado por Barnum, do American Museum, para fazer os registros das 

aberrações durante a existência do Museu. Brady foi um fotógrafo famoso, 

principalmente por ter registrado o presidente Abraham Lincoln. Mais tarde, sua fama 

circulou pelo universo dos freaks12. Seu estúdio funcionava em frente ao American 

Museum, logo, para serem fotografados, bastava que os freaks atravessassem a rua. 

Novamente a fotografia se insere na história como documentação e se 

transforma em objeto de memória social: cada foto é a representação de corpos 

marcados, que se evidenciam na imagem com o intuito de chamar a atenção do olhar 

do espectador, que ganha o registro em formato de postal como lembrança no final 

do show. O receptor recebe a fotografia e se lembra que aquele “monstro humano” 

existiu em sua frente e que fez parte de sua vida, e ali, naquela imagem, todo o 

sofrimento e a angústia do olhar do fotografado se evidenciam através do olhar do 

fotógrafo. Mathew Brady foi justamente o fotógrafo capaz de sintetizar sentimentos de 

sofrimento nas imagens através das fotografias que fazia para o American Museum13.  

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Segundo Bogdan (1988 apud SOUZA, 2013), os termos usados para esse tipo de exibições eram: 
Raree Show, Hall of Human Curiosities (começo do século XIX), Sideshow, Ten in One, Kid Show, 
Pitshow, Odditorium, Congress of Oddities, Congress of Human Wonders, Museum of Nature’s 
Mistakes, Freak Show (fim do século XIX e início do XX). Por ser o conceito mais conhecido, opto por 
usar o termo freak show, que poderia ser traduzido por “show de horrores”. 
13 Além de Brady, havia vários fotógrafos de freak shows na época e era uma prática comum não 

assinarem com seus nomes, mas com o nome do estúdio, por isso há uma certa dificuldade em saber 
a autoria das fotografias dos freaks. 
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Figura 2 - Retrato dos irmãos Chang e Eng Bunker, por Mathew Brady 

 
Fonte: Teach Yourself Photography14 

 

Para possibilitar o propósito maior desse momento da pesquisa, qual seja, 

investigar o que está por detrás das imagens quando as mesmas chegavam ao 

receptor e qual efeito e reflexão esses fenômenos vivos causavam no público, 

recorremos à investigação proposta por Courtine (2009) acerca da fotografia dos 

irmãos siameses Tocci – registro fotográfico que, ainda que não tenha sido realizado 

por Brady, guarda semelhanças com seu trabalho e é também parte integrante de um 

cartaz que tinha como objetivo convidar as pessoas para um show:  

 

Os gêmeos ocupam o centro do cartaz. Suas duas pernas, solidamente 
plantadas no chão, sustentam sem esforço os dois troncos que se separam 
acima do tórax, os quatro braços e as duas cabeças. O corpo é perfeitamente 
simétrico, segundo uma linha que o divide de alto abaixo. De cada lado os 
órgãos correspondem um ao outro, inteiramente semelhantes: dois rostos de 
traços similares, cabelos que escorrem segundo a mesma dobra, espáduas e 
braços que se inclinam segundo o mesmo ângulo. (COURTINE, 2009, p.270) 

                                                
14 Disponível em: <http://teachyourselfphotography.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html>. 
Acesso em: 23 out. 2016. 
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Figura 3 - Carte cabinet dos gêmeos Tocci na década de 1880,  

em registro feito por Obermiller & Kern 

 

Fonte: Wikimedia Commons15 

 

Na análise da imagem vemos dois corpos unidos pelo tronco, considerado 

monstruoso, e um olhar resignado e ingênuo dos gêmeos que não sabem ao certo 

como encarar a própria dificuldade. Mesmo com a morfologia comprometida, são duas 

cabeças pensantes, conscientes, e acima de tudo são duas crianças sendo exibidas 

como se fossem animais monstruosos.  Através do cartaz, a atração desencadeia um 

desejo de descobrir, ao vivo, como vivem aquelas “aberrações”. Como fazem suas 

necessidades básicas tendo apenas um órgão genital para os dois? Como comem? 

Como dormem? Como eles pensam?  

Compreender a atração que a exibição dos fenômenos vivos exercia sobre o 
público exige, então, que se lhe oponha a resistência, para deslocar a atenção 
destes para o ato de ver como tal. Aí se pode dar conta da onipresença dessa 
perturbação do olhar, provocada pelo cartaz que convida à contemplação dos 
irmãos siameses. (COURTINE, 2009, p.271) 

                                                
15 Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Tocci_Brothers.jpg>. Acesso 
em 23 out. 2016. 
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Contudo, os espetáculos tentavam supervalorizar no palco anões, o homem-

tronco, gigantes, gêmeos siameses, obesos e, para atingir o tom do burlesco e da 

”normalidade”, o encerramento dos espetáculos acabava em “casamentos” entre o 

gigante a o anão, o homem esqueleto e a mulher obesa, e a comédia se instaura no 

local para que o ambiente não permitisse nenhum tipo de carga reflexiva acerca dos 

“artistas monstros”. 

Destaca-se ainda que a iconografia fotográfica da deformidade foi importante 

não só por ter representado a questão dos “anormais” como os que são explorados 

por uma sociedade na qual imperava a normalidade do corpo quanto por ter 

influenciado o deslocamento do turismo para o interior da França.  Todo esse processo 

de comercialização dos “monstros” e do fortalecimento do turismo no interior fez parte 

de um controle por parte de quem detinha o poder, no caso, o explorador, o dono do 

Museu e até mesmo os chefes de estado. Pouco se importava com a realidade em 

que viviam esses “anormais”. Embora circulassem nos jornais da época informações 

sobre redenção dos “monstros humanos”, como celebração de matrimônios entre eles 

e narrativas de sucesso, é importante salientar que tais narrativas vinham por parte 

dos donos dos Museus de curiosidade, circos, e essas informações poderiam ser 

facilmente consideradas manipulações.  

Retomando o caso dos irmãos Tocci, o cartaz que convida as pessoas para o 

espetáculo mostra que os gêmeos ficavam em pé sem qualquer apoio, e 

aparentemente levavam uma vida “normal” diante da espetacularização de seu corpo. 

Porém, o que na realidade está escondido é o fato de os meninos se apoiarem em 

uma poltrona. Sem a poltrona de apoio, eles cairiam. Por terem apenas duas pernas 

para sustentar dois troncos, quatro braços e duas cabeças, eles não teriam 

sustentação no corpo, o que os torna incapacitados de se locomoverem. Nota-se, a 

partir dessa análise, a presença da deficiência estrutural corpórea. 

Um olhar de compaixão surge sobre as anormalidades no final do século XIX, 

início do século XX. As leis, através do Tratado do direito criminal francês de Rauter, 

legitima que não poderiam ser cometidos homicídios sobre um “morto” e nem sobre 

um “monstro”. (MARTIN, 1892, apud COURTINE, 2009). Os “monstros” passam a ser 

cada vez menos rotulados como sendo originados de manifestações diabólicas e se 
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transformam em objetos de estudos médicos, científicos e relacionados à teratologia. 

O conceito de “monstruosidade humana” se fragmenta sendo esses indivíduos 

percebidos como corpo humano. 

O surgimento do termo inglês handicap, que em tradução para o português 

significa “desvantagem”, é explicada por Courtine (2009) no capítulo “A invenção do 

handicap” como significado para o corpo deficiente. A percepção pela sociedade sobre 

a deformidade humana evolui e progressivamente o corpo doente se dissocia do 

“monstruoso”, e se transforma em objeto de preocupação dos médicos.  

O handicap, ou a “desvantagem”, se vincula ao fato de, na Grande Guerra 

(1914-1918), as pessoas retornarem com seus corpos mutilados e amputados. A 

imagem do corpo mutilado, o desfigurado, o acidentado e a visão corriqueira de 

cadáveres serão situações banalizadas pelos rastros de destruição ocasionados pela 

Primeira Guerra Mundial. 

A sociedade reconhece que a deficiência corporal é um fardo pesado para 

quem perdeu algum membro do corpo. Os avanços da ciência e da medicina em 

relação a próteses seriam fundamentais para esses indivíduos se sentirem 

reintegrados pela sociedade. 

Assim, a história dos corpos “monstruosos” chega a sua humanização com o 

desenvolvimento de uma ciência em prol da minoria, do assistencialismo e da 

restauração de corpos. Essa história, no entanto, não finda, e as tentativas de encerrar 

as percepções sobre deformidades humanas retornaria ao seu ponto inicial e, muitas 

vezes, sombrio.  

 

2.1.3. O corpo morto 

 

A imagem tem o poder de provocar no espectador sensações distintas.  Esse 

é o sentido da representação: simular sentimentos e cenas da vida ou da morte, 

através da mímese. 

A morte sempre esteve presente na vida do homem. Essa frase parece óbvia, 

porém, quando se trata de morte, o homem sempre tentou perpetuar a vida de alguma 

maneira, e até hoje temos o desenvolvimento da medicina e da ciência em benefício 

do prolongamento da vida.  
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No século IX, as pessoas sabiam que poderiam morrer indo para guerras e 

desde então cavaleiros carolíngios encomendavam suas almas à Deus. E para onde 

iriam os corpos? Para o cemitério que existia debaixo do assoalho das igrejas. Os ritos 

que fizeram parte do fato de estar morto fazem parte da vida e rompem com tradições 

romanas que exilavam cadáveres, considerados tabus para a sociedade, “[...] para 

longe do coração da cidade, para os arredores afastados, ou então, para túmulos que 

ladeavam as estradas fora da cidade” (ARIÈS, 1975, p.31 apud MARTINS, 2013, 

p.109). 

Portanto, os rituais de passagem sempre serviram como mediadores entre vida 

e morte, uma vez que a morte, a “subida da alma aos céus”, sempre fora ligada ao 

regime cristão de salvação:  

 
A familiaridade com a morte é uma forma de aceitação da ordem da natureza, 
aceitação ao mesmo tempo ingênua na vida quotidiana, e sábia nas 
especulações astrológicas. O homem submetia-se na morte a uma das 
grandes leis da espécie e não pensava nem em se lhe esquivar nem em 
exaltar. Aceitava-a simplesmente como justa, o que carecia de solenidade 
para marcar a importância das grandes fases por que todas as vidas devem 
passar. (ARIÈS, 1975, p. 31) 

 

A primeira Idade Média, e o homem tradicional que a ela pertencia, resignava-

se diante da morte com a ideia de que somos todos mortais. Nesse período, o homem 

assume a morte de si próprio. Conjuntamente, a morte era considerada algo simples 

e inerente ao homem e este se submetia à morte e aceitava-a simplesmente como 

justa. 

Alguns séculos mais tarde, a partir do século XVIII, o homem das sociedades 

ocidentais passa a enxergar a morte de um outro jeito, ressignificando-a e 

dramatizando-a. Este homem se preocupa menos com sua própria morte, porém o 

culto à morte, a lamentação pela perda do outro, o culto de túmulos e cemitérios se 

evidenciam nesse período.  

Contudo, a doença e a morte interditam. Com a modernidade, aparece o 

sentimento de evitar o doente à sociedade, ao círculo de relações por causa do 

sofrimento que isso possa gerar, e da agonia, do incômodo de estar vivo sabendo que 

a morte ronda. Já não se morre mais em casa, mas sim em hospitais, pois é neste 

local que o moribundo recebe os cuidados para a morte e após a morte. Nesse 

sentido, o rito que envolve o fenômeno de morrer em casa com presença de parentes 
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e amigos, mediante a assembleia, rezas e cultos, cai no “desencanto”. A morte nada 

mais é que a perda dos sentidos vitais do corpo. Ela é, tecnicamente, a parada do 

coração. Mas há também a perda de vida através da consciência, e logo paira a dúvida 

sobre esses segmentos diversos do que seria a morte. 

 

Todas essas pequenas mortes silenciosas substituíram e anularam a grande 
ação dramática da morte, e já ninguém tem força ou paciência de esperar 
durante semanas um momento que perdeu uma parte do seu sentido.  
(ARIÉS, 1975, p.57) 

 

A técnica fotográfica serviu de instrumento na modernidade para retratar os 

mortos, através de imagens que vão da repulsão à admiração e contém a presença 

do abjeto intrínseco no espectador que recebe a imagem.  

Ávido, o intuito das famílias de contratarem a última fotografia, ou a fotografia 

post mortem16, era de perpetuar o ato da morte durante a vida dos que ficaram e do 

que ainda estariam por vir. A fotografia seria, então, a lembrança de representação 

física e memória de como o falecido foi em sua aparência física. 

Partindo dessa discussão, a memória física, em forma de retrato, é a narrativa 

principal nas chamadas fotografias post mortem. Havia então, a necessidade de 

imortalizar a memória de pessoas falecidas, pois o próprio ritual de fazer a fotografia 

com o morto se transformava em um objeto de luto e lembrança, carregado de uma 

aura mágica. 

Novamente, podemos compreender que a fotografia no século XIX foi 

considerada a mais exata forma de imitação e representação do real e esse fato 

colocou a pintura, até então utilizada para representar a realidade, em crise, pois os 

pintores se sentiram ameaçados com a nova descoberta.  

A fotografia foi classificada como algo de menor valor por críticos de arte e 

retratistas, por seu funcionamento objetivo e mecânico. O objeto gerado, ou seja, a 

foto, jamais poderia ser chamada de obra de arte. 

Para se ter o último registro, a família chamava o fotógrafo, pagava-lhe como 

um serviço e alguns dias após o dia da foto a imagem se eternizava através do registro 

entregue à família.  

                                                
16 Expressão empregada quando se trata de conferir alguma honraria à pessoa falecida. Disponível 
em: <http://www.dicionariodelatim.com.br/post-mortem/> Acesso em: 14 mai.2016.  
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A composição do daguerreótipo de Alphonse Le Blodel (1814-1875) de um 
pai e sua filha morta, faz alusão à vida após a morte. Enquanto o pai vela o 
corpo nas sombras, a criança morta é banhada por uma luz etérea, cercada 
por cortinas pregueadas que conduzem o olhar para os céus. No verso desse 
daguerreótipo, lê-se: “Retratos póstumos, máscaras mortuárias”. Tais 
imagens ofereciam aos pais um vestígio físico da própria criança falecida e 
um talismã ao qual recorrer em seu luto. (HACKING, 2012, p.59) 

 

 

Figura 4 - Postmortem, de Alphonse Le Blodel 

 
Fonte: Juliete Hacking (2012) 

 

Costume comum na Europa e no norte da América, nestes registros 

fotográficos o corpo do falecido figurava entre outros elementos como flores, livros ou 

qualquer outro objeto que fosse simbólico e próximo do morto. No caso das crianças 

do gênero feminino, bonecas eram colocadas ao lado de seus corpos já sem vida para 

que fosse feito o último registro e a última representação daquela imagem (VOVELLE, 

1991). Em alguns casos, simulavam a própria vida da criança abrindo seus olhos na 

hora da foto para que a mesma parecesse viva, porém morta. 

Na contemporaneidade, a cultura de morte no ocidente é velada pela 

sociedade.  

 

Em uma cultura onde a morte é negada, ou usada como crime e punição, os 
seres vivem ilusoriamente, se robotizam, perdem a dimensão da 
temporalidade e de sua real transcendência. Hoje, o pensamento complexo e 
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transdisciplinar vem nos alertar: temos a escolha de evoluir ou desaparecer. 
Nossa evolução é uma autotranscendência. (SALDANHA, 2001, p.13) 

 

Portanto, a fotografia de morte, quando aparece, seja em matérias advindas do 

fotojornalismo ou de cunho artístico, aparentemente causa um choque em mostrar 

imagens da morte ou que remetem à mesma, e a repercussão dessas fotografias 

geralmente é negativa.  

Contudo, ainda que a fotografia de morte tenda a tecer um olhar diferente do 

que se está acostumado – o olhar do fracasso, da dor, do fim e do esquecimento –, 

um outro olhar seria então, segundo Rita de Cássia Macieira (2001), o resgate da 

humanização da vida na obscuridade da morte. Deve-se pensar na morte enquanto 

se está vivo, enquanto existente, para se pensar, assim, a própria vida.  

A relevância que deve ter a fotografia de morte é o fato de ela ter sido utilizada 

como uma necessidade de esconjurar a morte. O rito permite confirmar a existência 

da pessoa e, nesse aspecto, a fotografia cumpre seu papel de documentação e a 

iconografia que representa a morte sempre esteve relacionada ao culto da mesma. 

Entretanto, o comportamento do homem pouco mudou, pois a morte ainda é um 

assunto a ser escondido ou até mesmo esquecido. As pessoas se emocionam ao 

verem alguma imagem mortuária ou até mesmo evitam falar sobre morte em alguma 

roda de amigos para não “chamarem” o assunto.  

Apenas a preservação da memória ainda permanece, assim como os ritos 

fúnebres. Segundo Macieira (2001), os gregos não acreditavam tanto quanto os 

egípcios em uma vida física após a morte, mas eles entendiam que a alma continuava 

como parte da eternidade. A autora afirma que  

 

Nos ritos fúnebres, era costume jogar farinha e mel sobre os túmulos para 
revigorar as almas, alimentando-as assim também com a lembrança e o afeto 
dos vivos. Acreditavam que as almas passavam a habitar o reino comandado 
por Plutão, os Infernos, que nada tinham para eles da conotação cristã. 
(MACIEIRA, 2001, p.24)  
 
 

A morte faz parte da vida, e, nesse sentido, ela se faz representada na 

vitalidade de cada um. A representação e a morte são desafiantes no sentido de que 

pensar em nossa existência é pensar na morte por toda a vida.  
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A preparação que amadurece o homem para viver, é a mesma que o prepara 

para morrer, e um ponto em comum dessa reflexão é o fato das imagens de morte 

serem espelhos para o homem (se) refletir. Os fragmentos de representação do 

mundo, o qual o homem sempre sentiu necessidade de fazer, volta-se para ele em 

forma de fotografia, com a presença do corpo morto, para que ele não pense na 

representação, mas, sim, na própria vida.   

 

2.2. O obscuro Witkin 

 

Joel-Peter Witkin é nova-iorquino, nascido no dia 13 de setembro de 1939, e 

morou durante sua infância no bairro Brooklin, nos Estados Unidos da América. Seus 

trabalhos fotográficos criam um mundo surreal, com personagens estranhos e 

bizarros.  

Em sua adolescência, Witkin trabalhou com processos fotográficos que lhe 

permitiram conhecer algumas técnicas em fotografia e com esse conhecimento 

conseguiu um emprego que lhe proporcionou os primeiros experimentos. Logo mais 

tarde, quando se alistou no exército, trabalhou como fotógrafo documental de 

acidentes militares (WITKIN; COKE, 1985). 

Após essa temporada no serviço militar, Witkin retornou a Nova Iorque e 

começou a trabalhar como assistente técnico e fotógrafo freelancer. 

Ainda nesta cidade, graduou-se em Artes, pela Cooper Union School of Art de 

Nova Iorque, e pós-graduou-se também em Artes pela Universidade da cidade de 

Albuquerque, no estado americano do Novo México (WITKIN; COKE, 1985) 

O trabalho de Witkin consiste em fotografar situações cenográficas que ele 

mesmo cria e participa dessas cenas como um voyeur. Os cenários são polêmicos, 

pois o artista dispõe de diversos corpos de pessoas marginalizadas, cadáveres, 

pessoas com partes do corpo amputadas, ou com má formação, anomalias, enfim 

corpos geralmente repugnados, vistos com preconceito e que, conforme depoimento 

do próprio Witkin, “[...] não estão à frente do mainstream da sociedade” (JOEL-PETER 

WITKIN..., 2013): 

Seu primeiro sério esforço fotográfico foi desenvolver estudos para seu irmão 
gêmeo o qual estava estudando pintura e tinha escolhido como objeto de 
estudo as aberrações de Coney Island. As fotos que Witkin tirou foram de um 
homem que tinha três pernas, um anão chamado “The Chicken Lady”, e de 
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um hermafrodita, com o qual ele teve sua primeira experiência sexual. O show 
de aberrações foi fascinante para ele, mas ele se moveu para o sul, pouco 
tempo depois de descobrir sua enfática resposta para as pessoas incomuns 
que participavam do show. (WITKIN; COKE, 1985, p. 8, tradução nossa)17 

 

No catálogo de Witkin são apresentadas pessoas de um universo underground: 

contorcionistas, anões, gêmeos siameses, anoréxicos, transexuais, exibicionistas, 

obesos, incapacitados físicos e mentais, portadores de doenças congênitas ou 

adquiridas.  

 
Arte que não “aponta para algum ideal para sempre além dos sentidos,” não 
é arte de forma alguma. Ele acrescentou: [se meus trabalhos] sâo teatro, 
invenção, voyeurismo, escuridão, raiva, amor, são estas e outras coisas 
mais – sou eu, para melhor ou pior – o casamento do corpo com o espírito, 
o olho da carne com o olho de vidro da câmera. (JANIS, 2001, p.3, tradução 
nossa)18 

 

É interessante observar que as imagens de Joel Peter-Witkin são imagens que 

transitam entre o bizarro e o sinistro. Como afirma Despina Metaxatos (2004), a 

impressão é de que estamos “[...] em um mundo subterrâneo estranho” (p.25), cujas 

imagens são uma forma de representação considerada pelo fotógrafo como belas. 

Fetiches sexuais, elementos sadomasoquistas, monstruosidades humanas e 

corpo morto estão sempre presentes em seu trabalho: “A figura humana se bestializa 

dando forma a seres híbridos que vêm compor um inesperado bestiário moderno” 

(MORAES, 2010, p.108), bestiário que aparece em forma de animais, simbioses, 

camuflagens, esfinges, sereias, etc.  

O fotógrafo realiza um trabalho autoral em que o processo de criação das cenas 

faz parte de uma escolha minuciosa de temas, personagens, iluminação específica, 

técnica de revelação manipulada, colagens, ampliação de imagens em câmera escura 

e há também uma intenção na escolha do título das fotografias que muitas vezes são 

                                                
17 No original: His first serious photographic effort was to make studies for his twin brother who was 
studying painting and had taken for his subject freaks at Coney Island. The pictures Witkin took were of 
a three-legged man, a dwarf called "The Chicken Lady," and a hermaphrodite, with whom he had his 
first sexual experience. The freak show was fascinating to him, but it moved south soon after he 
discovered his empathetic response to the unusual people in the show.  
18 No original: Art that doesn't "point toward some ideal forever beyond the senses” isn't art at all. He 
added: [If my works] is theatre, contrivance, voyeurism, darkness, anger, love, it is all these things and 
more - it's me, for better or worse - the marriage of the body to the spirit, the eye of flesh to the glass 
eye of the camera. 
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literais às imagens ou remetem a personagens mitológicos e releituras de obras de 

artistas renomados.  

A obra de Witkin tem uma estética influenciada pelo barroco. Essa proximidade 

se faz por causa de uma de suas maiores influências: o pintor holandês do século XVII 

Rembrandt, que tinha a bíblia como sua maior fonte e desenvolveu uma interpretação 

própria das cenas e um estilo “[...] barroco pleno perfeitamente amadurecido” 

(JANSON, 2001, p. 736). 

Joel-Peter Witkin estudou as obras de Rembrandt e outros artistas do período 

barroco, inclusive fez releituras de pinturas da época, como a releitura da obra Las 

Meninas, de 1656, do pintor espanhol Diego Velázquez, pertencente ao período 

barroco. 

Essa proximidade estética entre as fotografias de Witkin e as imagens 

produzidas no período do barroco se dá pela unidade de composição e luminosidade 

presente nas obras do fotógrafo. 

Interessante observar que a palavra “barroco” significa grotesco, absurdo, e foi 

empregada por homens que defendiam uma maneira exclusivamente clássica, grega 

ou romana de construção adotada na arquitetura. (GOMBRICH, 1999). Nesse 

aspecto, pode-se afirmar a proximidade dessa concepção do barroco com o trabalho 

de Witkin, pois o mesmo tem sua obra rotulada como grotesca e absurda. 

O fotógrafo adota formas extravagantes e exageradas nas cenas de seus 

registros, característica comum às imagens barrocas.  

 

Desprezar as severas normas de arquitetura antiga parecia, a esses críticos, 
uma deplorável falta de gosto - e daí terem apodado o estilo barroco. Não é 
fácil avaliar corretamente tais distinções. Estamos acostumados demais a ver 
edifícios em nossas cidades que desafiam as regras da arquitetura clássica 
ou que as interpretam mal. (GOMBRICH, 1999, p.387) 

 

Na pintura, a estética barroca seguia elementos com ênfase sobre a luz e a cor, 

contrastes entre sombra e iluminação. Desequilíbrios propositais nas imagens 

também impressionaram neste período por serem consideradas composições 

complicadas (GOMBRICH, 1999). Porém, a proximidade de Witkin com o barroco não 

é apenas estética, mas se dá também através de sua base conceitual. 

O barroco foi marcado por valores e ideais ligados à religiosidade. Valores 

cristãos eram considerados necessários e enfatizados nas obras artísticas e 
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monumentais como uma tentativa de doutrinação da sociedade. As igrejas eram 

decoradas com passagens bíblicas, forros e retábulos com imagens cristãs para que, 

durante a missa, ao admirarem essas pinturas, os cristãos percebessem o quão 

pequenos eles são diante da Igreja e de Deus. 

Vanitas, palavra proveniente do latim que significa vaidade, futilidade, foi muito 

utilizada como motivo nas pinturas barrocas para tornar visível ao homem sua 

insignificância e o quão rápida é sua passagem pela vida terrena. A efemeridade da 

vaidade está presente nos motivos de vanitas nas imagens com a presença de 

caveiras, natureza morta, frutas envelhecidas, para lembrar ao espectador sobre o 

envelhecimento do “ser” na Terra até a morte. 

 

O termo Vanitas provém de um versículo do Eclesiastes, que pertence aos 
chamados livros sapienciais do Antigo Testamento, e parte da ideia de que 
tudo é vaidade: “Vaidade de vaidades, diz o pregador; vaidade de vaidades, 
tudo é vaidade” (no latim, Vanitas Vanitatum Dixit Ecclesiastes, Vanitas 
Vanitatum et Omnia Vanitas) (ECLESIASTES, 1:2 apud WITECK, 2012, p.97)  

 

Witkin se utilizou dessa base conceitual do barroco relativa à valorização dos 

princípios cristãos e à presença da caveira como em vanitas para contradizer esses 

valores. O fotógrafo evidencia em suas obras que os conceitos que o barroco 

representava, na verdade, eram valores excludentes do restante da sociedade.  

Nisso o trabalho de Witkin e o período barroco têm na imagem um motivo. No 

barroco, o motivo era doutrinar as pessoas para seguirem valores cristãos que 

pregavam a preservação da família como homem e mulher. Além disso, pessoas com 

alguma deformidade não eram acolhidas pela sociedade e nem aceitas pela Igreja, 

mas sim, excluídos por não serem considerados criaturas de Deus. Pessoas com 

deformidades e anomalias visíveis no corpo eram consideradas “monstruosidades” e 

seres amaldiçoados.  

O fotógrafo se contrapõe a essa visão do barroco. Ele representa em suas 

imagens temas escondidos pelos valores cristãos, como a homo afetividade, o 

hermafroditismo, e a visibilidade de pessoas com deformidades e anomalias de 

nascença, para dizer à sociedade que estes são seres humanos com sentimentos, 

com histórias e com identidades e diferenças assim como qualquer outro cidadão, 

cristão ou não. Witkin aborda temas religiosos em seu trabalho, porém mantém em 

algumas de suas fotografias tons cômicos. 
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A partir das análises de contemplação, o conceito de “belo” foi elaborado no 

final do século XVII. Nessa época, o domínio dos adjetivos belo e bom nas artes gerou 

uma série de indagações sobre esses conceitos. Segundo Mendes (2012), a obra de 

Witkin enfatiza a presença do “feio” em nossas vidas, do “outro” que a sociedade 

contemporânea tenta esconder de todas as formas por meio de cirurgias, dietas e 

remédios. Porém, não apenas a sociedade contemporânea, mas as sociedades 

antigas também tentaram encobrir o feio, o defeituoso e as minorias em geral. As 

definições de beleza e feiúra são relativas, e esse argumento é priorizado no motivo 

das obras de Witkin.  

Nesse momento, uma investigação filosófica sobre a origem do belo e do 

sublime é válida. Edmund Burke (1993) inicia seu livro Uma investigação filosófica 

sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo com o capítulo intitulado 

“Novidade”, em que discorre sobre a curiosidade como sendo elementar e presente 

no espírito humano. Nesse sentido, a novidade estaria ligada à curiosidade e à busca 

do novo. Logo, essa busca de algo novo estaria diretamente ligada ao prazer:  

 
A curiosidade é, por sua própria natureza, um princípio bastante ativo; ela 
examina rapidamente a maioria de seus objetos e logo esgota a variedade 
que comumente se encontra na natureza; as mesmas coisas frequentemente 
reaparecem e retornam com um efeito cada vez menos agradável. (BURKE, 
1993, p.41) 
 

A complexidade desses temas se exprime também nas ideias de dor, doença 

e de morte, que fazem parte de sentimentos do pavor do espírito da vida humana. Em 

contradição a esses sentimentos, vida e saúde geram a sensação de prazer, mas as 

paixões derivadas de dor e do perigo são as mais fortes e intensas de todas.  

Continuando o raciocínio de Burke (1993), a ideia de sublime advém da dor e 

do perigo, pois  

[...] tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, 
isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionada a objetos 
terríveis ou atua de modo análogo ao terror constitui uma fonte do sublime, 
isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito é capaz. (BURKE, 1993, 
p.48) 

 

Para Burke (1993), a beleza consiste em uma qualidade social de 

contemplação entre homens e mulheres que gera uma sensação de alegria e prazer, 
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e com isso são tomados de sentimentos de ternura e de afeto por tê-las ao lado, 

iniciando laços de afinidades e intimidades.  

Isto posto, a arte sempre deteve o poder de representar os seres de maneira 

bela, e, segundo Umberto Eco (2004), em sua publicação A história da beleza, dessa 

imitação e dessa fidelidade da arte à representação, o “feio” tornou-se aceitável.  

O autor afirma que o belo, ou o sublime, o gracioso, o bonito, são adjetivos 

usados frequentemente para indicar algo que agrada ao ser humano. O cristianismo 

uniu o belo ao bom ou o belo ao que queremos tomar como posse. 

Ao admirar uma obra de arte renascentista, a semelhança na proporção, a 

clareza das cores utilizadas, a fidelidade ao corpo humano – como nas obras de 

Michelangelo ou nos desenhos técnicos e científicos de Leonardo da Vinci, que 

desenhava corpos mortos para estudos de corpo humano em prol do desenvolvimento 

da medicina – atraem os diversos gostos. Porém, um corpo deformado, uma “mulher 

barbada”, um feto em formação conservado no formol, partes de corpos humanos 

presentes em cenas de uma fotografia de natureza morta, não são imagens que 

atraem a todos os gostos. Nem sempre o belo esteve ligado à proporção ou a algo 

que agrada aos olhos, mas também ao caráter e à alma no caso da representação de 

humanos: “Nos hinos, a beleza se exprime na harmonia do cosmo; na poesia, no 

encanto que faz os homens se deliciarem; na escultura, a apropriada medida e 

simetria das partes; na retórica, no ritmo justo” (ECO, 2004, p.41). 

Na obra de Witkin, há relatividade tanto na questão da beleza quanto na 

questão da feiura, pois, se a beleza está ligada ao caráter e a feiura está ligada à 

desproporção e à monstruosidade, esses dois adjetivos se unem em um ser 

desproporcional do ponto de vista estético, porém, humano, identitário, de bom caráter 

e boa índole no ponto de vista social e cultural: “Também os monstros são criaturas 

divinas e de algum modo pertencem, eles também, à ordem providencial da natureza” 

(ECO, 2004, p.41). 

Eco (2007) menciona a dificuldade de filósofos e artistas em definirem o “belo”. 

Porém, com o feio a história foi diferente. Enquanto o belo estava ligado ao padrão 

estético e juízo de gosto estabelecido em cada época, para definir o feio seria preciso 

buscar nas épocas as representações visuais ou verbais de coisas e pessoas 

percebidas como “feias”:  
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[...] não se considerava feio somente aquilo que fosse desproporcionado, 
como um ser humano com uma cabeça enorme e pernas curtíssimas, mas 
eram ditos feios também os seres que Tomás definia como “torpes”, no 
sentido de “diminuídos” ou seja - como dirá Guilhermo de Alvernia (Tratado 
do bem e do mal) -, aos quais falta um membro, que têm apenas um olho (ou 
até três, pois é possível apresentar um defeito de integridade também por 
excesso). Portanto, eram impiedosamente definidos como feios os erros da 
natureza, que os artistas tantas vezes retrataram sem nenhuma compaixão - 
e, para o mundo animal, os híbridos, que fundem inadequadamente os 
aspectos formais de duas espécies. (ECO, 2007, p.16) 

 

Outra característica que deve ser mencionada na obra de Witkin é a 

representação do abjeto. A morte, o cadáver, o desprezível, todas essas 

singularidades estão presentes nas fotografias, e de maneira explícita.  

 

Assim, haveria duas possíveis direções: a primeira é a de se identificar com 
o abjeto e se aproximar dele de alguma maneira, para dar testemunho da 
ferida, do trauma. A outra é representar a condição da abjeção para provocar 
sua operação, para capturar a abjeção no ato, fazê-la reflexiva, ainda que 
repulsiva por direito próprio. (MELENDI, s/d, p.6) 

 

A deformação, a “monstruosidade” e a morte resultaram em uma grande 

quantidade de fotografias que mereceram serem vistas não apenas através da 

estética do horror e do mal, mas também para destacar o importante papel da 

fotografia na arte contemporânea como forma categórica capaz de construir outras 

realidades. 

Do ponto de vista da autora Julia Kristeva (2006), na publicação Poderes de la 

perversión, o abjeto esteve aproximado ao que o sujeito não assimila, ao que o sujeito 

expulsa. O abjeto é a repulsão, a impureza, é o cadáver, é aquilo que cai sem vida:  

O corpo (cadere, queda), o que tem, inevitavelmente, caído, morte e cloaca, 
mais violentamente perturbado mesmo a identidade de quem é confrontado 
como uma chance frágil e enganadora. Uma ferida de sangue e pus, ou o 
cheiro doce e pungente de suor, uma putrefação, significar a morte. 
Significava a morte – por exemplo, um eletroencefalograma que eu poderia 
entender, reagir ou aceitar. Não, se como um verdadeiro teatro, sem 
pretensão ou máscara, tanto os resíduos como o corpo me dizem o que eu 
governar de forma permanente para viver. Esses estados de espírito, esta 
impureza, essa merda é o que a vida mal suporta, e com esforço. Estou no 
limite da minha condição de vida. Estes limites do meu corpo emergem como 
a vida. (KRISTEVA, 2006, p.10, tradução nossa)19 

                                                
19 No original: El cadáver (cadere, caer), aquello que irremediablemente ha caído, cloaca y muerte, 
trastorna mas violentamente aun la identidad de aquel que se le confronta como un azar frágil y 
engañoso. Una herida de sangre y pus, o el olor dulzón y acre de un sudor, de una putrefacción, no 
significan la muerte. Ante la muerte significada - por ejemplo un encefalograma plano yo podría 
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O corpo guarda a base para o desenvolvimento da linguagem do abjeto. O 

corpo que recebe a ferida, o corpo que se expõe a outros corpos, o corpo que sofre a 

perda da vida. Esse corpo é o território da abjeção e o campo para que essa discussão 

seja resistente. 

Quando as fotografias Witkin referenciam outros discursos, com corpos 

híbridos, fragmentados, a discussão se torna oblíqua por elementos que exigem do 

espectador uma análise detalhada da imagem. Perceber a realidade construída, é 

também observar a realidade sob um viés da estética particular de suas fotografias. A 

construção da fotografia se dá precisamente a partir dessa linguagem que permite a 

presença de corpos humanos e seus vários significados dentro da cultura. 

A maioria dos fotógrafos lidam com o que já é conhecido. Witkin nos dá um 
vislumbre do desconhecido que ele já viu. Ele não é um estilista no sentido 
formal da palavra, nem um “modernista”. Witkin conecta o passado 
relacionado a maneiras e filosofia para criar uma nova iconografia que está 
relacionada ao comportamento social e a necessidade que ele vê para 
revitalizar o conteúdo espiritual da arte. (WITKIN; COKE, 1985, p.19, 
tradução nossa)20 

 

No capítulo seguinte, será enfatizada a presença do corpo na fotografia, 

presença da morte, do corpo anormal na imagem e a visibilidade da ideia de 

sofrimento diante desse corpo morto, deformado, diferente e espetacularizado diante 

dos corpos ditos como “normais”. Essa visibilidade se dará através da análise de três 

fotografias produzidas por Joel-Peter Witkin. 

 

 

 

 

                                                
comprender, reaccionar o aceptar. No, sí como un verdadero teatro, sin disimulo ni máscara, tanto el 
desecho como el cadáver me indican aquello que yo descarto permanentemente para vivir. Esos 
humores, esta impureza, esta mierda, son aquello que la vida apenas soporta, y con esfuerzo. Me 
encuentro en los límites de mi condición de viviente. De esos límites se desprende mi cuerpo como 
viviente. 
20 No original: Most photographers have dealt with what is known. Witkin gives us glimpses of the 
unknown as he has "seen" it. He is not a stylist in the formal sense, nor is he a "modernist." Witkin 
connects with the past both in manners and philosophy to create a new iconography that relates to 
contemporary social behavior and the need he sees for revitalized spiritual content in art. 
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3. O ESPETÁCULO DA DIFERENÇA 
 

As ideias se aperfeiçoam. O sentido das palavras também. O plagiato 
é necessário. O avanço implica-o. Ele acerca-se estreitamente da 

frase de um autor, serve-se das suas expressões, suprime uma ideia 
falsa, substitui-a pela ideia justa. 

 Guy Debord  
 

  

 A diferença está espetacularizada na sociedade e pela sociedade. Ser diferente 

muitas vezes não é uma escolha, assim como não é uma escolha, morrer. O 

espetáculo é uma escolha da sociedade: “A realidade surge no espetáculo, e o 

espetáculo no real” (DEBORD, 2003, p.16).  

Neste capítulo, investigaremos alguns significados culturais que podem ser 

depreendidos da representação imagética realizada por Joel-Peter Witkin. Além disso, 

analisaremos a questão da diferença e da diversidade de corpos evidenciados nas 

fotografias de Witkin e faremos uma reflexão sobre a anormalidade e sobre a morte 

identificadas como algumas das alegorias presentes no trabalho de Witkin a partir de 

suas fotografias. 

Para tanto, escolhemos três imagens paradigmáticas: da reapropriação de 

imagens da história da arte, Las meninas (self portrait), da condição de anormalidade 

corporal, Siamese twins, e da representação da morte, The kiss. 

 Na sequência, apresentaremos nossa análise dessas imagens, identificando 

os elementos de composição alegórica proposta pelo fotógrafo e efetuaremos a busca 

por outros significados culturais identificáveis nessas imagens. 

 

3.1.  Las meninas: entre a realidade e a representação 

 

No final do século XX, Joel-Peter Witkin faz uma releitura da pintura de Diego 

Velázquez intitulada Las meninas, de 1656, compondo um cenário com elementos 

próximos aos presentes na pintura original, porém com personagens completamente 

atípicos. Antes de analisarmos a imagem de Witkin, apresentaremos algumas 

considerações sobre esse famoso quadro, partindo de um breve histórico sobre ele e 

utilizando as considerações de Almeida e Quiossa (2010) e de Michel Foucault (2002) 

na obra As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nascido em Sevilha, em 1599, foi o filho 

mais velho de Juan Rodriguez da Silva e de Jerónima Velázquez. Esta família 

pertencia à pequena nobreza da Espanha. Pouco se sabe sobre seus cinco irmãos e 

sua única irmã (WOLF; FONSECA, 2000). Foi um dos pintores mais bem pagos e 

reconhecidos em sua época. Durante seus primeiros anos, realizou pinturas religiosas 

à maneira de Caravaggio, mas optou por seguir, mais tarde, o estilo de pintura de 

gênero e de natureza-morta. Velázquez mostra sua genialidade nas pinturas dos 

membros da alta nobreza, nas quais representava “[...] a compreensão do caráter e 

dignidade” dos indivíduos retratados (JANSON, 2001, p.770). Velázquez foi nomeado 

como pintor oficial da corte de Filipe IV e mudou-se para Madrid, onde passou o resto 

da vida pintando retratos para a família real.  

Em 1656, executa sua célebre imagem, Las Meninas, que 

 

[...] exibe o estilo amadurecido de Velázquez no seu máximo esplendor. Trata-
se ao mesmo tempo de um retrato de grupo e uma cena de gênero. Poderia 
ter como subtítulo “o artista em seu ateliê”, pois Velázquez representa a si 
mesmo trabalhando em uma enorme tela; no centro está a princesa 
Margarida, que acaba justamente de posar para ele, entre as suas 
companheiras de brinquedo e damas de honra. (JANSON, 2001, p.770) 
 

Essa obra retrata a infanta princesa Margarida em uma cena cotidiana, rodeada 

de empregados, do seu cachorro, provavelmente de seus pais refletidos no espelho, 

e do próprio pintor, que se coloca na cena, o que o torna o tema do quadro – a obra 

se torna então “[...] um quadro sobre a realização de um quadro” (WOLF; FONSECA, 

2000, p.87). Vale ressaltar que a cena se completa por haver representados nela não 

somente a princesa Margarida, mas também os anões, cortesãos e as damas de 

honra que acompanham a infanta.  
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Figura 5 - Las Meninas, óleo sobre tela de Diego Velázquez 

 
Fonte: WOLF; FONSECA (2000) 

 

Há nesta obra detalhes que exigem uma análise com muita cautela, e o teórico 

Michel Foucault (2002) realiza uma das mais interessantes interpretações sobre o jogo 

de olhar contidos nela:  

 

[...] infanta Margarida vem contemplar, rodeada de aias, de damas de honor 
de cortesãos e de anões; [...]. Bastaria acrescentar que as duas personagens 
que servem de modelo ao pintor não são visíveis, ao menos diretamente; mas 
que podemos distingui-las num espelho; que se trata, sem dúvida, do rei Filipe 
IV e de sua esposa Mariana. (FOUCAULT, 2002, p. 11) 

 

Como exemplos de objetos utilizados numa representação com significado 

alegórico temos o espelho, representado no quadro de Velázquez, ao fundo. Seria 

signo da prudência indicando a “[...] moderação do casal real e designaria o conjunto 

do quadro como o mais elevado ensinamento de virtude. ” (WOLF; FONSECA, 2000, 

p.87). Há, ainda, a luz como uma auréola, também no espelho, que “[...] significaria o 
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mais elevado grau, por assim dizer divinizado, da realeza (WOLF; FONSECA, 2000, 

p.87). 

 Foucault (2002) discutirá, por sua vez, qual a relação entre a realidade e 

representação em uma pintura. O autor estabelece a interpretação de elementos 

presentes no quadro: o pintor, a imagem refletida no espelho e a imagem de um 

homem no último plano que se apresenta “misterioso” para o espectador: essas três 

análises seriam a base do pensamento sobre qual parte da realidade está sendo 

representada dentro da obra. Outro tema que será alvo da análise de Foucault (2002) 

diz respeito à relação da interpretação sobre todos os olhares na pintura, que permite 

discutir a relação entre o visível e o invisível.  

No primeiro capítulo do livro As palavras e as coisas, Michel Foucault (2002) 

dedica-se à figura do pintor dentro da obra de Velázquez: 

 

O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em direção ao 
modelo; talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é possível 
também que o primeiro traço não tenha ainda sido aplicado. O braço que 
segura o pincel está dobrado para a esquerda, na direção da palheta; 
permanece imóvel, por um instante, entre a tela e as cores. (FOUCAULT, 
2002, p.3) 

 

Quando nos debruçamos sobre o quadro, podemos perceber um jogo de 

olhares no qual o espectador faz parte da obra: o pintor, de dentro da imagem, lança 

um olhar para quem o observa e, nesse caso, o observador é o próprio contemplador 

do quadro:  

O pintor olha, o rosto ligeiramente virado e a cabeça inclinada para o ombro. 
Fixa um ponto invisível, mas que nós, espectadores, podemos facilmente 
determinar, pois que esse ponto somos nós mesmos: nosso corpo, nosso 
rosto, nossos olhos. O espetáculo que ele observa é, portanto, duas vezes 
invisível: uma vez que não é representado no espaço do quadro e uma vez 
que se situa precisamente neste ponto cego, nesse esconderijo essencial 
onde nosso olhar se furta a nós mesmos no momento em que olhamos. 
(FOUCAULT, 2002, p.4) 

 

O casal real refletido no espelho toma, portanto, o lugar do espectador. Ou seja, 

o espectador participa da obra como rei e rainha, assim como o casal real participa do 

jogo de representação como espectadores.  

Observando o olhar do pintor, percebe-se que está traçada uma linha para a 

qual nós, espectadores, olhamos diretamente: o nosso olhar atravessa o quadro real 

e 
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[...] alcança, à frente da sua superfície, o lugar de onde vemos o pintor que 
nos observa; esse pontilhado nos atinge infalivelmente e nos liga à 
representação do quadro. [...]. Aparentemente, esse lugar é simples; 
constitui-se de pura reciprocidade: olhamos um quadro de onde um pintor, 
por sua vez, nos contempla. (FOUCAULT, 2002, p.4) 
 

O jogo de olhares presente na cena do quadro de Velázquez, segundo Foucault 

(2002), pressupõe o “sujeito” do lado de fora do quadro, ou seja, o espectador, que, 

por sua vez, ocupa também o lugar do rei e da rainha no espelho. 

Foucault (2002) destaca no espelho sua capacidade de reduplicação refletida 

na imagem: 

Aqui o espelho nada diz do que já foi dito. Sua posição, entretanto, é quase 
central: sua borda superior está exatamente sobre a linha que reparte em 
duas a altura do quadro, ocupa sobre a parede do fundo (ao menos sobre a 
parte visível desta) uma posição mediana; deveria, pois, ser atravessado 
pelas mesmas linhas perspectivas que o próprio quadro; poder-se-ia esperar 
que um mesmo ateliê, um pintor, uma mesma tela nele se dispusessem 
segundo um espaço idêntico; poderia ser o duplo perfeito. (FOUCAULT, 2002, 
p. 8) 
 

Temos, portanto, que,  

 

Sobre esse fundo, ao mesmo tempo próximo e sem limite, um homem 
destaca sua alta silhueta; ele é visto de perfil; com uma das mãos retém o 
peso de um cortinado; seus pés estão pousados sobre dois degraus 
diferentes; tem o joelho dobrado. (FOUCAULT, 2002, p.11) 

 

Distantes da realidade do quadro, o casal real estrutura a importância da 

representação clássica, que pode se dar como pura representação. 

O espelho é compreendido por Foucault (2002) como o que torna visível o 

invisível – ou seja, a rainha e o rei. No entanto essa visibilidade é da ordem da 

representação: o que se vê é o que é posto no lugar dos soberanos, ou seja, é a 

imagem, o duplo. 

É que, nesse quadro talvez, como em toda representação de que ele é, por 
assim dizer, a essência manifestada, a invisibilidade profunda do que se vê é 
solidária com a invisibilidade daquele que vê — malgrado os espelhos, os 
reflexos, as imitações, os retratos. [...] mas a dupla relação da representação 
com o modelo e com o soberano, com o autor e com aquele a quem ela é 
dada em oferenda, essa relação é necessariamente interrompida. Ela jamais 
pode estar toda presente, ainda quando numa representação que se desse a 
si própria em espetáculo. (FOUCAULT, 2002, p.19) 

 

Em suma, o jogo de olhar e de representação presente na obra de Velázquez 

torna visível a invisibilidade da representação enquanto exibição de soberania na 
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obra. Velázquez representa através da pintura que a soberania é o espectador e este 

ocupa, intrinsecamente, o lugar do casal real. 

 

3.1.1.  Las meninas (self-portrait), de Joel-Peter Witkin: representação da 

representação  

 

Observando a releitura de Witkin, realizada em 1987, do quadro Las meninas 

de Velázquez, na qual está presente uma reflexão sobre o corpo normal e como 

socialmente o conceito de normalidade se define, é possível pensarmos sobre o 

deslocamento do significado a partir da representação de corpos fora de um 

determinado padrão de normalidade, ou seja, a representação da diferença que 

constrói uma identidade. Pode-se dizer, assim, que Witkin faz uma releitura da tela de 

Velázquez dando voz às significações do nosso tempo. 

 

Figura 6 - Las Meninas (self-portrait) 

 

Fonte: Museu Reina Sofia21 

                                                
21 Disponível em: <http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/AS12193_2.jpg>. Acesso 

em: 23 out. 2016 
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A figura da infanta Margarida da pintura original é substituída por Witkin por 

uma mulher que não possui os membros inferiores, sentada sobre uma estrutura de 

metal que representa a armação de vestidos da época (crinolina). Essa mulher possui 

os olhos velados e sua armação possui rodas para que ela consiga se movimentar. 

Porém, perto das rodas de metal da armação, pode-se observar pregos por toda a sua 

base. Witkin reúne uma série de ícones carregados de significados culturais, a 

começar pelo próprio quadro de Velázquez, que ele recolhe e refaz seu autorretrato. 

Além disso, o fotógrafo insere também em seu espetáculo um cachorro deitado, 

figuras de Guernica, obra de Pablo Picasso, entre outras referências. O significado 

imediato da imagem de Witkin é a liberdade artística de atribuir outra configuração 

para uma importante obra de arte. 

Para nós, a presença de deficiência física é representação de um corpo que 

sofre, e que muitas vezes é excluído por ser sinônimo de “monstruosidade”, de 

anomalias. Na imagem de Witkin, ao lado da infanta, a presença de um cão. Ele 

parece estar cansado. Há uma corda que o liga à mão da mulher. Percebemos então 

que o cão é utilizado para puxar a estrutura de ferro que sustenta a mulher. A metáfora 

de sofrimento e dor é representada na obra como elemento principal do trabalho de 

Witkin.  

Entendemos também que o fotógrafo, além de trazer as questões de dor e do 

sofrimento, contesta o olhar das pessoas “normais”, formado pelo padrão de 

normalidade imposto pela sociedade, quando coloca uma venda no olho da mulher.  

A figura de um homem que aparece no fundo da obra de Velázquez, reaparece 

na obra de Witkin porém como a representação de sofrimento máximo na tradição 

cristã, a figura de Cristo. Ele é representado com os cabelos grandes, tapa sexo e 

com a coroa de espinhos na mão. Witkin integra à imagem este símbolo do sofrimento 

cristão e nós o entendemos como relação de similaridade com o sofrimento psíquico 

dos seres que são considerados socialmente como diferentes, anormais. 

Ainda, uma figura híbrida aparece na fotografia e estabelece outra metáfora de 

sofrimento ao ser representado por colagens que fazem parte da obra de Juan Miró, 

mas que também relembra partes da pintura Guernica de Pablo Picasso. Esse híbrido 

aparece em escala maior que a dos personagens da obra e reforça a ideia da dor, 

uma vez que a pintura feita por Picasso representou o sofrimento das pessoas na 
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época da Segunda Guerra Mundial, quando a cidade de Guernica, na Espanha foi 

atacada por bombas de guerra. Portanto, a obra de Picasso fala da deformação e 

mesmo do extermínio de corpos decorrente de guerras.  

Para compreender a questão da representação da realidade presente na obra, 

podemos recorrer a Foucault (2002), que se propõe analisar a pintura barroca. 

Seguindo a análise de Foucault (2002), pode-se dizer que o casal real é, como 

espectador contemporâneo, o receptor dos dias atuais, e entendemos que Witkin, 

através de sua versão pessoal do quadro de Velázquez, convida o espectador 

contemporâneo a refletir sobre a dimensão social da deformidade corporal, do desvio 

do "normal" e a aceitação do próprio corpo e do direito de exibição deste corpo com 

dignidade, perdida no século XVIII e conquistada, em parte, no século XXI.  

A fotografia está representada como a metalinguagem da obra e da técnica a 

partir do momento que o fotógrafo se coloca no lugar do pintor na pintura original. A 

presença do próprio Witkin no lugar de Velázquez incentiva a criatividade artística, 

que deriva da escolha do tema, no intuito de levar o espectador contemporâneo a 

pensar no papel que ele ocupa na sociedade, ou seja, o ponto de vista do rei e da 

rainha de nosso tempo. Este é o ponto de vista daquele que detém o poder, no caso 

do casal real e do espectador que ocupa este lugar na metáfora apresentada por 

Velázquez. 

 

3.2.  Siamese Twins: anormalidade 

 

Retomaremos agora o relato sobre um corpo ligado ao outro pelo tronco, que 

aparece no livro História do Corpo, (2009) de Corbin, Courtine e Vigarello, 

apresentado anteriormente (ver Capítulo 2). A “monstruosidade” humana dos gêmeos 

siameses não passava de uma doença proveniente de uma mutação genética que 

ocorrera no início da gravidez, como no caso dos irmãos gêmeos siameses Tocci, que 

passaram a ser exibidos como espetáculo para a sociedade que jamais viu naquela 

época, seus dois corpos unidos pelo tronco. Porém, o grotesco, o abjeto, não se 

desvinculou da visibilidade do corpo anormal, com deformação.  

O extraordinário grotesco coabita e interage, de um modo esquizóide, trágico 
ou barroco, com o mundo da experiência ordinária do dia-a-dia. Incertas, 
cíclicas ou contínuas, as formas e as vivências do imaginário grotesco 
asserveram-se, de algum modo, universais. [...] A sua atividade baralha, 



 

77 
 

inverte e fustiga as hierarquias, as práticas e os valores vigentes. 
(GOLÇALVES, 2009, p.21) 

 

O imaginário grotesco modifica e transforma, de alguma maneira, a ideologia 

da sociedade. É preciso que haja o grotesco, para existir o belo, ou seja, é preciso a 

anormalidade para que se saiba o que é a normalidade. Os protagonistas do universo 

grotesco são apresentados como sujeitos portadores de corpos que possuem vida 

própria. Sendo assim, os indivíduos se confundem neste corpo independente. Joel-

Peter Witkin traz o mundo representado pelo grotesco transvestido de alegorias do 

contemporâneo, e em sua obra “Tudo se transforma, tudo se comunica. As fronteiras 

e os limites esbatem-se. Os extremos aproximam-se, baralham-se e interpenetram-

se” (GONÇALVES, 2009, p.24).  

A fotografia Gêmeas siamesas, feita por Witkin em 1988, revela uma imagem 

perturbadora que mostra as irmãs ligadas pela cabeça. A imagem traz diversos 

elementos que podem se encaixar como alegoria contemporânea.  

 

Figura 7 - Siamese Twins 

 

Fonte: Art Value22 

                                                
22 Disponível em: <http://www.artvalue.com/image.aspx?PHOTO_ID=2014962>. Acesso em: 23 out. 

2016 
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A duplicidade, a crença de que existe um inconsciente refletido pelo consciente, 

o narciso, o reflexo, todos esses conceitos estiveram presentes na história da 

representação através da imagem:  

 

Em primeira instância, a imagem nos perturba causando uma sensação de 
estranheza. Ao analisarmos, descobrimos que o horror causado pelo 
sentimento estranho, referido a uma realidade negativa que pertence aos 
estágios primários do ser humano, armazenados no inconsciente pela 
repressão. (FRANCESCHINI, 2007, p.108, tradução nossa)23 

 

O corpo moldado seria aquele que sofre tentando se adequar às coerções, 

sujeitando-se ao padrão da normalidade e do comportamento moral e conservador. 

Este corpo é transformado em grotesco e espetacularizado, porém, desta vez, pelo 

olhar de um alegorista que trabalha com a hipótese de que se opor a esse tipo de 

corpo aumenta a abjeção da sociedade em relação a ele. 

A construção da cena é feita a partir do momento em que o fotógrafo convida 

o motivo para a sessão de fotos. Muitas vezes, essas pessoas se convidam por 

conhecer o trabalho de Witkin, como no caso da fotografia Humor e medo, de 1999, 

cuja modelo ele conheceu através da Internet:  

 

[...] ela enviou-lhe a sua fotografia. Ela foi uma ginasta, em seguida, uma 
stripper, mas depois de ter os seios aumentados cirurgicamente, sofreu 
choque tóxico, o que exigiu a remoção de suas pernas, dedos das mãos e 
seios. Desejando converter sua tragédia de um modo semelhante ao 
Abundance (1997), Witkin voltou à comédia: orelhas de Mickey Mouse e um 
sutiã feito de cones de plástico usados por cavalos de corrida. Para ele, essa 
estratégia da comédia restauraria seu poder. (JANIS, 2001, pp.114-115, 
tradução nossa)24    
 

 Witkin tenta restaurar o poder das pessoas abusando de elementos cômicos e 

icônicos, cheios de significados que ele mesmo ressignifica para fazer parte da cena. 

Podemos então, a partir da significação de Witkin, analisar como alegorista e dar um 

                                                
23 No original: En primera instancia las imágenes nos perturban provocando un sentimiento de 
extrañeza. Al analizarlas nos encontramos que el horror provocado se detona por el sentimiento de lo 
ominoso, referido a una realidad negativa, que pertenece a estados primarios del ser humano, 
guardados en el inconsciente por la represión. 
 
24 No original: […] he sent him her photograph. She was a gymnast, then a stripper, but after having her 
breasts surgically enhanced, she suffered toxic shock (bacterial infection), which required the removal 
of her legs, fingers and breasts. Wishing to convert a tragedy a similar manner to Abundance (1997), 
Witkin returned to comedy: Mickey Mouse ears and a bra made of plastic cone used for racing horses. 
For him, this strategy would restore their power. 
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novo sentido a partir dos significados do fotógrafo e artista. Em Gêmeas siamesas, as 

moças usam uma máscara em seus rostos. Diversos personagens de Witkin utilizam 

máscaras, rendas nos olhos, algo para velar o olhar ou esconder propositalmente a 

expressão contida no rosto. Quais seriam os traços característicos desse imaginário? 

Qual seria a significação para a cultura contemporânea? 

A diversidade pode apontar um dos caminhos para a reflexão sobre o que não 

segue os padrões da sociedade impostos a partir do consumo e da utilidade para 

servir no trabalho e para crescimento da economia mundial. Qual seria a utilidade de 

duas mulheres unidas pela cabeça, se não exibirem seus corpos no circo de horror? 

No estudo sobre as arenas de segregação de Anthony Giddens (2002) 

apresentado nesta dissertação (ver Capítulo 1), era possível observar que o objetivo 

central dessas arenas eram o tratamento da doença ou do “problema físico”, porém, 

afastado dos olhos da sociedade. Witkin retoma o tratamento da doença das pessoas 

e apresenta as arenas de segregação de Giddens (2002) transformadas em um 

espetáculo. As arenas de Witkin, são como arenas de um espetáculo, que exibe dentro 

de suas imagens a anormalidade – e neste caso não segue apresentada como doença 

– e a morte.     

Witkin torna visível, a partir da fotografia, situações que antes eram vistas 

apenas por frequentadores de freak shows, há séculos atrás. Ele humaniza a imagem 

quando insere um buquê de flor para demonstrar alegoricamente o sentimento do 

amor e da união, como no casamento. Essas pessoas amam. Essas pessoas sentem 

e vivem. Não são abjetos, não precisam ser segregadas e não fazem parte das 

abjeções padronizadas pela sociedade que segue moldada em um padrão de beleza 

baseado na perfeição clássica grega.   

 A pomba que ali aparece por trás da união das mãos das gêmeas ressignificam 

um momento de paz em que os olhares perturbadores e cheios de espanto das 

pessoas não alcançam o afeto das irmãs.  

 Sendo assim, no imaginário grotesco de Witkin, o corpo abstrato é exceção e 

único: “O horror e o humor abraçam-se num delírio catártico e libertador. [...] Franco, 

o humor não aniquila, resgata. Contém uma componente afirmativa” (GONÇALVES, 

2009, p.31). 
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O mundo pluralizado representa o humano. A humanidade de carne, 

osso e afeto interessa para que o corpo do imaginário grotesco seja a 

transgressão de uma utopia de liberdade sobre a diversidade realística e 

representada no mundo. 

 

 

 

3.3.  The kiss: a morte em cena 

 

Vida e morte são inseparáveis. É preciso estar vivo para morrer. Edgar Morin, 

em seu livro O homem e a morte (1970, p.13), explica que “[...] a espécie humana é a 

única para a qual a morte está presente durante a vida, a única que faz acompanhar 

a morte de ritos fúnebres, a única que crê na sobrevivência ou no renascimento dos 

mortos”.  

 Nos deparamos com o fato da morte cotidiana. A natureza é essa, estar vivo 

para morrer. A decomposição do corpo que há segundos atrás estava vivo e quente, 

agora permanece frio e falecido, inadaptado à natureza e dominado por ela. A 

vitalidade não atua mais nas células e o desaparecimento inicia seu processo.  

  

Essa natureza é a espécie humana, que, como todas as espécies evoluídas, 
vive da morte dos seus indivíduos: facto que nos permite entrever não 
somente uma inadaptação exterior, geral, do homem à natureza, como 
também uma inadaptação íntima do indivíduo humano à sua própria espécie. 
(MORIN, 1970, p.53) 
 
 

Caberá apenas ao homem o prolongamento da vida através da biologia e da 

medicina. Enquanto isso, a arte se apropria do prolongamento da morte, na vida. 

Witkin perpetua a morte representando a vida do cadáver enquanto alegoria sobre a 

presença do corpo morto e da morte na sociedade.  

Cabe a esta parte da pesquisa analisar a obra The kiss (1982) e os significados 

presentes na imagem.  

Realizada em 1982, no Novo México, a imagem mostra a cabeça um homem, 

já idoso, que foi dividida em duas partes, verticalmente, de modo que se pareça com 

um beijo entre dois gêmeos idênticos. A imagem passa a ser perturbadora quando é 
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percebida a manipulação do cadáver, principalmente a cabeça. A cabeça é uma parte 

importante do corpo pois nela há o cérebro, responsável pelo pensamento e por 

comandos do corpo.  Estamos diante de um cadáver real, porém representando a 

própria vida como se eles, ou ele, estivesse vivo. O corte da cabeça pós-morte para 

uma autópsia é real e abstrato, ao mesmo tempo, e de difícil entendimento poético, à 

primeira vista. Witkin nos mostra a vida através da morte.  

 

Figura 8 - The Kiss 

 

Fonte: Norman Rockwell Museum25 

 

Além disso, o fotógrafo coloca o espectador frente a uma desestabilização do 

“eu” através de uma realidade representada e de maneira mais densa possível. A 

cabeça separada do corpo, mostra ao seu público a morte embalsamada e duradoura, 

ao mesmo tempo em que apresenta também a impossibilidade de finitude, uma vez 

que envelhecer é um processo e é preciso que exista a morte para que a 

decomposição do corpo morto seja “às escuras”. A decomposição do corpo é 

escondida nos ritos fúnebres.  

                                                
25 Disponível em: <http://www.rockwell-center.org/student-research/the-beauty-on-the-ugly-the-kiss-
joel-peter-witkin/>. Acesso em 23 out. 2016 
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A manipulação do cadáver para gerar as imagens de Witkin dá outro significado 

conceitual e estético que preenche as brechas de uma sociedade que busca a fuga 

da morte. A representação através da realidade nos leva a uma reflexão sobre uma 

hiper-realidade que a cultura contemporânea se imerge sob.  

No entanto, através dessa imagem “asfixiante”, no sentido de desestabilizar 

toda a ideia de imortalidade que o ser humano possui, há nela um beijo. O homem, o 

cadáver, beija a si mesmo. A partir dessa representação do beijo, podemos iniciar 

alguns conceitos sobre o comportamento da sociedade contemporânea.  

O primeiro aspecto a ser apresentado será a representação da duplicidade na 

imagem. Novamente, a duplicidade, o reflexo, o mito do Narciso aparece nesta 

fotografia de Witkin. Porém, desta vez ela aparece como a duplicidade do mesmo; o 

espelho, a cópia: “Pouco a pouco a beleza se enquadra. Propaga-se de Narciso para 

o mundo” (BACHELARD, 1998, p.29). 

A escolha por essa imagem se justifica por tratarmos aqui da questão do duplo 

na literatura, nos mitos e nas imagens.  O mito de Narciso desperta interesse e 

fascínio, sendo referência fundamental em pesquisas sobre aspectos próprios da 

condição humana como a relação de identidade e alteridade, além de interpretações 

outras que lhe foram atribuídas ao longo da história. O mito, em resumo, conta a 

história de Narciso, filho do rio Cefiso e da Ninfa Liríope, cuja beleza era única e por 

esse motivo, era amado e desejado pelas deusas e ninfas. Agoniada com o destino 

de seu belo filho, Liríope consulta Tirésias, um profeta. Este responde a Liríope que 

Narciso poderia viver muitos anos desde que nunca se visse. Porém, por ter rejeitado 

o amor da ninfa Eco – que se transformou numa pedra de tanta tristeza –, Nêmesis 

condenou Narciso a amar um amor impossível: amar a si mesmo. Narciso apaixonou-

se perdidamente pelo seu reflexo na superfície da fonte de Téspias e de lá não 

conseguiu mais se afastar, ignorando fome e sede. No lugar de seu corpo foi 

encontrada uma flor amarela que representa Narciso. Há que se indicar, entretanto, 

que existem diversas versões sobre o mito de Narciso (PEREIRA, 2013). 

O relato desse mito funciona como introdução para o duplo na arte. Existem 

diversas maneiras de representação do duplo. As representações mais comuns 

aparecem como duplicidade através do reflexo, espelho e a duplicidade a partir do 

gêmeo, da sombra, da bipartição, do retrato. Ainda, não importa qual for a forma que 
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o duplo é introduzido na imagem e narrativa de Witkin, a questão que se apresenta 

para a análise dessa imagem é a mesma e está ligada à fragmentação da identidade 

e bipartição do indivíduo.  

No caso de The kiss, a bipartição do indivíduo aparece de maneira literal e 

conceitual, na obra. O duplo representado como o eu ou como fantasma aparece em 

The kiss como manifestação do eu do morto em questão. Logo, vemos o cadáver 

bipartido, se contracenando consigo mesmo em representação do mito de Narciso, 

como expressão de um amor por si mesmo. The kiss explora a manifestação do duplo 

através do eu (PEREIRA, 2013), e conforme Franceschini (2007), 

 

Duplo que não é o dobro, nos causa terror ver uma cabeça sem corpo e 
também cortado e beijando-se. Simetria formal oposta ao desequilíbrio 
causando duas cabeças iguais que acabam por ser a mesma. Witkin nos faz 
uma piscadela para fazer-nos cúmplices de seu trabalho. Cumplicidade é o 
seu jogo. (p.107, tradução nossa)26 

 

O duplo é a busca da cópia, da identidade e da personalidade fragmentada que 

tentamos encontrar no outro:   

 

O duplo é o elemento que irá expressar com clareza o resultado da busca do 
ser humano por sua essência, por autoconhecimento, culminando fatalmente 
no encontro do outro, do desconhecido, desqualificando a ilusão humana de 
verdade como única e absoluta e de um único eu. (PEREIRA, 2013, p.67) 

 

Nessa dissertação, foi abordado o conceito de identidade através de estudos 

baseados em Stuart Hall (2001) e Anthony Giddens (2002), dentre outros. Porém, é 

importante salientar que teóricos como Hall, Freud, Lacan e Foucault apresentaram 

conceitos em seus trabalhos para tentar definir identidade:  

 

Stuart Hall em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade faz um 
estudo aprofundado sobre a evolução – ou melhor – fragmentação da 
identidade e dos fatores que levaram ao deslocamento e descentração da 
identidade do homem pós-moderno.[...] O segundo evento que contribuiu 
para a descentração da identidade foi a descoberta do inconsciente por 
Freud. Mais tarde, baseando-se nas teorias freudianas, Lacan desenvolverá 

                                                
26 No original: El doble que no es doble, el terror que nos provoca ver una cabeza sin cuerpo y además 
cercenada y besándose a sí misma. La simetría formal en oposición al desequilibrio que provocan dos 
cabezas iguales que resultan ser la misma. Witkin nos hace un guiño para hacernos cómplices de su 
trabajo. La complicidad es su juego. 
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a teoria da fase do espelho, pelo qual todo indivíduo passa e que lhe dará a 
falsa ilusão – segundo Lacan – de si mesmo como uma pessoa unificada. O 
terceiro choque à noção de identidade do homem foi realizado pelo linguista 
Ferdinand Saussure que “retirou” do homem a autoria e o domínio por aquilo 
que expressa através da língua. [...]. Michel Foucault é o responsável pelo 
penúltimo deslocamento da identidade do sujeito. Em seus estudos, traça 
uma genealogia do sujeito moderno baseada no poder disciplinar de grandes 
instituições. (PEREIRA, 2013, p.68) 

 

O duplo representa, então, essa busca pela identidade na sociedade e na 

cultura. O homem contemporâneo adquire ao longo do tempo diversas identidades 

baseadas na multiculturalização e que são também independentes uma das outras.  

O outro contexto que Witkin traz em The kiss, decorre do fato de ser um beijo 

entre pessoas do mesmo sexo e mesma família. A homoafetividade é mostrada nessa 

imagem, independente de ser o mesmo cadáver se beijando. A questão colocada por 

Witkin afronta o imaginário dos beijos permitidos. Sem saber que na imagem há um 

cadáver e que ele mesmo se beija, poderíamos relacionar esse beijo como sendo 

entre gêmeos idênticos. Além disso, caso o beijo fosse de gêmeos idênticos, seria um 

beijo entre pessoas da mesma família. Porém, o que se observa na imagem é uma 

transgressão do pensamento tradicional, mas que, surpreendentemente vai ao 

encontro de um anseio voyeurista em 

 

Captar a morte no momento em que ocorre e embalsamá-la para sempre é 
algo que só as câmeras podem fazer, e fotos tiradas em campanha no 
momento (ou imediatamente antes) da morte estão entre as fotos de guerra 
mais festejadas e mais frequentemente reproduzidas. (SONTAG, 2004, p.52) 

 

A análise de The kiss ilustra conceitos tratados por vários autores sobre a 

questão da morte mitologias clássicas sobre representação e até a fragmentação da 

identidade na cultura contemporânea e a busca por uma outra identidade: o duplo. 

Esse encontro, segundo Stuart Hall (1997), apresenta na obra de Witkin a 

representação, que é a produção de significados, a partir da linguagem. No caso, a 

linguagem utilizada é a fotografia.  

Trazendo o conceito de Hall (1997) sobre representação, podemos afirmar que 

Witkin coloca o significado a partir de seus elementos e consequentemente 

ressignifica a identidade a partir da diferença, ocasionando mutações de identidades 

relacionadas ao comportamento da cultura contemporânea. Logo, reconhecer tais 

significados contribui para a construção de um outro dizer sobre a cultura 



 

85 
 

contemporânea e ressalta a importância da noção de pertencimento dentro da cultura 

a partir da representação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Se existe na fotografia uma força viva irresistível, se nela existe 
algo que, a meu ver, depende da ordem de uma gravidade 

absoluta (...) é bem isso: com a fotografia, não é mais possível 
pensar a imagem fora do ato que a faz ser. A foto não é apenas 

uma imagem (o produto de uma técnica e representação de 
papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto 

finito) é também, em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, 
uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, algo que não se 

pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do “jogo” que a 
anima sem comprová-la literalmente: algo que é, portanto, ao 

mesmo tempo e consubstancialmente, uma imagem-ato, 
estando compreendido que esse “ato” não se limita trivialmente 

apenas ao gesto a produção propriamente dita da imagem (o 
gesto da “tomada”), mas inclui também o ato de sua recepção e 

de sua contemplação.  
Philippe Dubois  

 

 

É assim que Philippe Dubois (1994) inicia um dos seus ensaios mais relevantes 

para a teoria da fotografia.  

Para efetivarmos a presente pesquisa, foi necessário desenvolver conceitos e 

teorias abordadas por outros teóricos. A questão identitária e a representação do 

corpo na sociedade contemporânea se relacionam com a discussão da diversidade. 

Esses conceitos afirmam o ideal contemporâneo do corpo transparente, enquanto 

construção da cultura manipulada por um ideal clássico de beleza, convenções 

artísticas e normas sociais.  

O corpo aparece como instrumento cultural e sintomático diante da busca pela 

perfeição e não aceitação do corpo anormal e da morte do corpo. A representação do 

corpo na cultura faz parte de um processo importante para que a sociedade se 

reconheça enquanto parte das narrativas históricas. O corpo ocupa um lugar de 

pensamento na cultura. Através dele, ocorrem inclusões e exclusões e a partir de sua 

transformação ocorre também, a transgressão desse corpo na sociedade. Pode-se 

exibir este corpo ou escondê-lo. 

Durante alguns anos, o corpo anormal, decorrente da má formação genética, 

foi apresentado como monstruosidade humana, que desencadeou um processo 
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cultural na sociedade que perdura ainda nos dias de hoje. O olhar de compaixão é 

visto sob efeito da desgraça e da desvantagem de ser aquele indivíduo possuidor do 

corpo deformado. 

Ocorreram processos na sociedade, como por exemplo, o entendimento pelo 

corpo doente, abjeto, mas que causa repulsa e questiona valores e significados 

criados pela cultura.   

 Na passagem do século XIX para o século XX, o corpo começa a ser estudado 

como objeto teórico. O corpo se torna visualizado, investigado pela medicina, pelos 

aparatos tecnológicos. O corpo se torna cada vez mais “claro” e “aberto”.   

Surge na representação artística desses corpos “abertos” na 

contemporaneidade, o trabalho do fotógrafo nova iorquino, Joel-Peter Witkin, que vai 

além da representação cenográfica e lúdica desses corpos. A propósito, foi inevitável 

ressignificar alguns conceitos presentes na obra alegórica de Witkin. Em suas 

imagens, é possível observar a representação do sentimento desse corpo excluído, 

marginalizado. No universo da representação artística de Witkin, esses corpos 

ganham o front da cena, o papel principal, a importância e a normalidade social 

perante um discurso que perdura na sociedade, ainda, sobre a insistência na 

existência de uma identidade hegemônica. 

Considerando o tema abordado nesta pesquisa, podemos continuar a 

investigar: Cabe à arte tornar visível à sociedade os corpos abertos e questionar sobre 

a hegemonia das identidades e das diferenças em um mundo diverso?  

As fotografias de Witkin, além de serem extensões do corpo, são também 

extensões de experiências que colocam a frente da cultura contemporânea a imagem 

do rejeitado como incluso e a imagem da morte como vida, através da representação 

na arte como alegorias construtivas/retóricas. Além disso, “[...] as fotografias de Joel-

Peter Witkin resvalam em tudo que é tabu, proibido ou sacro, expondo aquilo que a 

moral e os bons costumes insistem em esconder debaixo do tapete” (MENDES, 2012, 

p.66).   

Importante salientar que estes corpos "abertos" e construídos que Witkin 

propõe em suas imagens expressa uma visibilidade escondida pela sociedade. 

Esses artistas apresentam os corpos deformados e grotescos para a sociedade 

em busca da desconstrução do discurso de hegemonia entre as identidades 
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corpóreas.  Acrescentar a questão das diferenças identitárias e corpóreas existentes 

na cultura e inserir esse discurso na representação em obras de arte a partir de 

fotografias se torna importante para compreender como os discursos são organizados 

na sociedade contemporânea e na arte.   

Ainda que seja representação artística, a fotografia permite a exibição do real, 

mesmo que manipulado. Nesse sentido, a fotografia se torna uma alegoria da 

contemporaneidade. Ela dá voz sem ter som e traz reconhecimento para uma cultura 

que pretende visibilizar o que tende a ser escondido: o corpo anormal e o corpo morto. 
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