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Resumo 
 
Sob o campo da visualidade, este estudo propõe a leitura e reflexão do retrato fotográfico 
enquanto narrativa presente em proposições artístico-estéticas tendo como objeto de 
análise principal a série “O Rosto e os Outros” da fotógrafa-artista paraense Cláudia Leão.  
 
Palavras-chave: Retrato; fotografia; imagem. 
 
 
Abstract 
 
Under the terms of the visual field, this study consider the photography portrait as a constant 
narrative in artistic-aesthetic works having as main object of analysis, the serie “The Face 
and the Others” by the Pará artist-photographer Cláudia Leão.  
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No vídeo documentário “Identidade de Nós Mesmos” no qual o cineasta 

alemão Wim Wenders acompanha a trajetória do estilista japonês Yohji Yamamoto, 

em um certo trecho nos deparamos com o estilista folheando o livro “Man of the 

Twentieth Century” do fotógrafo August Sanders1 e ao  analisar a maneira como as 

pessoas se vestem, pára diante de uma imagem que capta sua atenção pelo modo 

de olhar de um dos retratados. Afinal, que concepção de realidade foi construída a 

partir do advento da fotografia? Que leituras podemos fazer do homem e sua relação 

com sua imagem a partir dos retratos? Enfim, o que os retratos dizem de nós? 

Após o seu surgimento no século XIX e sua subsequente expansão pelo 

mundo, a fotografia ganhou as mais diversas possibilidades de usos e funções. No 

entanto, uma função específica é importante colocar: o desejo em ter a expressão 

fisionômica captada e a fotografia enquanto aparato inovador em tornar a face 

“eterna” – Segundo Kossoy (1983, p. 874) “sua expansão de caráter essencialmente 

comercial se configurou no século passado pelo retrato do homem; inicialmente 

através do daguerreótipo e posteriormente pelos demais processos fotográficos 

baseados no sistema negativo-positivo”. 
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É possível observar o retrato colocado em uma posição na maioria das vezes, 

análoga à própria fotografia. Essa associação é observada em alguns dicionários 

que ao explicar o que viria a ser o retrato, ter a palavra “fotografia” como um de seus 

significados. Isso reitera a importância que este uso representou para o 

desenvolvimento da fotografia em seus primeiros anos. Porém, em termos mais 

amplos, o retrato é a configuração visual de uma pessoa ou de um grupo de 

pessoas que se apresenta como uma das narrativas mais exploradas, enquanto 

temática, ao longo da história das manifestações visuais do homem, nas mais 

diversas linguagens.  

A questão levantada acima pode ser discutida quanto à necessidade que o 

homem possui em deixar sua marca, sua inscrição, seja qual for o suporte. A 

fotografia parece ter sido adotada exatamente pela propriedade de detenção 

“perene” de um tempo que por se configurar de maneira tão dinâmica (não nos 

esqueçamos do contexto da Revolução Industrial), necessitava de algo que o 

“fixasse”. Embora sua origem do latim nos coloque os sentidos copiar, retirar e fazer 

reviver - o retrato enquanto negação da morte, - é inevitável sua leitura oposta. Ao 

mesmo tempo em que se quer restar em tais imagens, tais imagens sugerem 

segundo Barthes (2009, p. 22) “uma micro experiência da morte”. 

No Brasil, no contexto da expansão da fotografia no século XX alguns 

fotógrafos permitiram-se a experimentar tal invento e a explorá-lo em sua alteridade. 

Segundo o crítico de arte e historiador Tadeu Chiarelli (2002, p. 115) “Para eles, a 

fotografia não foi um meio para conhecer o mundo, mas um instrumento para 

conhecer-se e conhecer o outro no mundo”. Nesta conjuntura, Valério Vieira, com o 

trabalho “Os Trinta Valérios”, nos dá sinais de uma fotografia que começa a 

questionar seus próprios códigos. O fotógrafo encarna múltiplos sujeitos dispostos 

em um único cenário que nos leva a interpretação sobre a questão da identidade do 

retrato. A possível busca de sua própria identidade ou o seu inverso, a 

impossibilidade dessa identidade por meio de sua fragmentação visual. A fotografia 

trouxe consigo a visão de um mundo fragmentado. 

Já é fato bastante conhecido que, logo após a invenção da fotografia, os 
pintores deixaram seus ateliês para flagrar a vida cotidiana do mesmo modo 
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que os fotógrafos. (...) Surpreender seus modelos e apresentar um 
documento tão congelado quanto um instantâneo (...) (SANTAELLA, 2003, 
p.138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - “Os Trinta Valérios”, Valério Vieira, 1900. 
 
 

As primeiras imagens de retratos no país exploraram acima de tudo “captar o 

brasileiro”. Tal sujeito em suas mais variadas tipologias. Sejam os nordestinos 

afetados pela seca até os habitantes do sul, com os costumes peculiares de suas 

raízes europeias. No entanto, em meados da década de 70, quando alguns artistas 

perceberam que as relações de identidade com o outro e consigo mesma 

embotavam-se cada vez que se davam conta da ambiguidade social na qual 

estavam imersos, outros contornos passaram a ser explorados na narrativa do 

retrato que estava sendo produzido no país. 

Com o trabalho “Brasil Nativo/ Brasil Alienígena”, a artista carioca Anna Bella 

Geiger nos propõe pensar sobre nossas raízes culturais e étnicas ao estabelecer um 

jogo caricatural de sua própria imagem em contraponto a do nativo índio. Discute 

sobre si mesma, tentando uma possível relação de identidade com o outro, 

configurado na figura do índio. O que se percebe é exatamente a impossibilidade de 

interação e identificação com este outro. Constitui a artista um território utópico de 

identidades. 

Apesar de, como Vieira, Geiger utilizar sua própria imagem, e aquele da 
repetição da pose, a artista anula qualquer possiblidade de confluência 
entre os dois personagens, entre o eu e o outro: aqui o outro é o índio 
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praticamente transformado em sua própria caricatura; o eu de Geiger é a 
caricatura da caricatura. Impossível um retorno à origem mítica do povo, a 
identificação plena como autêntico (...). (CHIARELLI, 2002, p.116). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 2 - “Brasil Nativo/ Brasil Alienígena”, Anna Bella Geiger, 1977. 

 

Porém no final da década de 80 e início de 90 é possível observar a 

configuração de outra trama fotográfica. A construção do retrato antes almejada 

segundo os critérios de identificação de si mesmo e com o outro vai gradualmente 

perdendo espaço para outra percepção. A percepção da identidade sob o prisma do 

“apagamento”. De acordo com Chiarelli (2002, p.133), “(...) foi essa mesma geração 

que, ao invés de continuar investindo na busca da identidade do brasileiro, principiou 

a se preocupar com a explicitação do ’apagamento’ desse mesmo ser – um ser, na 

verdade, sem traços distintivos dentro da complexidade social do país”. 

Chiarelli (2002, p.133) nos coloca que tal “apagamento” das identidades 

passou a ser discutida nessas produções visuais de acordo com duas visões 

distintas: Uma estava ligada a total descrença do “antigo e persistente desejo de 

flagrar as supostas peculiaridades da população brasileira”, enfatizando 

ponderações de cunho social, a exemplo dos trabalhos da artista Rosângela Rennó; 

A outra questão estava ligada não mais a uma discussão social, mas a um território 

mais interior, por assim dizer - A perda/apagamento da identidade nesta segunda 

visão era do sujeito em si e do outro, pelo “aniquilamento do indivíduo numa 
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sociedade de massas” (CHIARELLI, 2002, p.135), a exemplo dos trabalhos da 

artista Cláudia Jaguaribe. 

    

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - “Obituário Transparente”, 

Rosângela Rennó, 1991. 

 

Fig. 4 - “Retratos Anônimos”, 

Cláudia Jaguaribe, 1997.

É neste contexto de busca por outros olhares, que se observa a reflexão de 

uma fotografia que não desejava “ser” fotografia somente, mas uma fotografia 

atravessada e articulada com outros meios para a construção de uma poética. Não 

mais homogeneizada, mas acima de tudo expandida. Expandida a outros olhares, 

percepções, sobreposições. A fotógrafa-artista Cláudia Leão pondera também 

questões dessa fotografia. Uma fotografia contaminada “pelo olhar, pelo corpo, pela 

existência de seus autores e concebida como ponto de intersecção entre as mais 

diversas modalidades artísticas, como o teatro, a dança, a poesia e a própria 

fotografia tradicional” (CHIARELLI, 2002, p. 115). 

A proposta desse estudo busca pontuar algumas questões referentes ao 

retrato fotográfico em diálogo com os signos que as imagens de Cláudia sugerem e 

desafiam a ver. Signos que perpassam pelas constantes da perda, dos vazios 

gerados pela passagem do tempo, pela saudade, pelo esquecimento, pela ausência. 

Segundo Baudrillard (1997 p.42), a “foto preserva o momento da desaparição e, 

portanto, o encanto do real como uma vida anterior”.  
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O interesse em discutir seu trabalho partiu da possibilidade em desenvolver 

uma leitura do retrato fotográfico enquanto poética que se presentifica em suas 

imagens. Irei ater-me ao estudo de uma série específica intitulada “O Rosto e os 

Outros”2 (março/1995/MABEU), por apresentar, por assim dizer, o retrato, com sua 

característica típica: a presença do rosto. Cláudia desenvolveu trabalhos 

primeiramente na área da dança e cênicas, iniciando sua trajetória na fotografia nos 

fins da década de 80 e integrando o Núcleo de Imagens – Caixa de Pandora no 

início dos anos 90, projeto desenvolvido em parceria com outros fotógrafos como 

Mariano Klautau Filho, Flavya Mutran e Orlando Maneschy. Segundo a crítica e 

curadora Marisa Mokarzel:  

O grupo Caixa de Pandora, ao surgir, logo se configura como uma vertente 
distinta da que existia no campo da fotografia, entrelaça-se com as artes 
plásticas, comprometendo-se com um universo fotográfico mais processual, 
na qual se evidenciava a subjetividade; Os quatro fotógrafos-artistas 
passam a trabalhar com outros campos de conhecimento, levantando 
questões específicas sobre a imagem ou relativas à cidade, à memória, ao 
tempo. (MOKARZEL, 2009, p.2348). 
 
 

O silêncio. O apagar-se. São algumas questões que permearam meu 

pensamento ao tomar contato com o trabalho de Cláudia. Questões que me 

moveram a pensar a fotografia de um modo diferente. Uma fotografia que não se 

preocupava com rigores formais, mas com imagens que não queriam transparecer. 

Imagens que queriam o ruído e a opacidade em suas superfícies.  
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Fig. 5 - Da série “O Rosto e os Outros”,  

Cláudia Leão, 1995. 

 

Para a construção de sua poética, adota como procedimento a 

experimentação e, por conseguinte o “erro” enquanto potencialidade criadora. 

Explora possibilidades de tais “erros” enquanto elementos participativos de seu 

processo. Utiliza como superfície para seus trabalhos suportes e procedimentos não 

convencionais. Vidros e espelhos gastos que o tempo se encarregou de destituir do 

brilho e funcionalidade passam a compor o campo de possibilidades perceptivas das 

imagens híbridas da artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 - Da série “O Rosto e os Outros”,  

Cláudia Leão, 1995 

 
 

Seus trabalhos repousam no imprescindível da fotografia – o tempo (tanto 

matéria quanto conceito) -, pois criam uma sensação ambígua de perda ao mesmo 

passo que nos possibilita o exercício da imaginação, que se manifesta na atmosfera 

reminiscente de suas imagens (mesmo quando não se quer este passado), e que a 

fotografia promove enquanto imagem. Chauí (1999, p.133) observa que “apesar de 

irreal e justamente por ser irreal, a imagem é dotada de um poder especial: torna 

presente ou presentifica algo ausente, seja porque esse algo existe e não se 

encontra onde estamos, seja porque é inexistente”. 
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O tempo, como mencionado, exige certa sensibilidade na análise de seu 

trabalho. Quase sempre se configura como elemento onde a instabilidade se faz 

presente. A instabilidade em seu trabalho repousa na opção por materiais onde o 

tempo traduz-se enquanto elemento precário. A própria maneira como lida com os 

filmes fotográficos reflete essa questão. Quase sempre estão vencidos e mofados, 

exigindo um período que não necessariamente dependem e estejam sob seu 

domínio, que podem significar anos. Segundo Entler (1988, p. 283) “Controle e 

acaso já não são mais polos definidores de qualidade, mas ferramentas que 

dialogam na busca de novas possibilidades estéticas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Da série “O Rosto e os Outros”, 

Cláudia Leão, 1995. 

 
 

Suas imagens são apresentadas em vidros e espelhos deteriorados pelo 

tempo, dispostas em fragmentos de janelas de casas demolidas ou apenas em 

vidros e espelhos, igualmente sob a ação do tempo. Presentifica-se nesta série o 

retrato ora apropriado de arquivos outros, ora de domínio pessoal. Tais imagens 

suscitam um sentimento de cumplicidade com os personagens que ela nos 

apresenta. São como pessoas anônimas que por um lapso de segundos, tornam-se 

familiares - “Anônimos conhecidos”. 

Seus personagens são espectros e por isso, apagados em sua clareza. São 
muitas das vezes retratos que não existem. Ela tem essa capacidade de 



2456 
 

 

fotografar ou construir imagens fotográficas de coisas que não existem. 
Esses retratos se tornam objetos, que ora estão na parede simulando 
também um álbum de uma família que não existe em uma casa que não 
existe; ora estão sobre o chão criando volumes numa relação muito forte 
com o vidro como matéria. (KLAUTAU FILHO, 2007, p.1563). 
 

Tais retratos geram uma sensação de “cumplicidade” com os personagens 

criados por Cláudia, pois suscitam algo inerente a todos nós – a percepção do quão 

frágeis e vulneráveis somos perante a passagem do tempo. Percepção possível ao 

nos deparar com nossa imagem refletida precariamente nos espelhos gastos que 

acolhem seus personagens. O que nos abomina talvez seja o fator “esquecimento” 

que tais imagens sugerem.  

Ao transpor e apropriar-se de imagens suas e de revistas, cria personagens 

outros, constituindo territórios afetivos, onde uma trama é conduzida por sentimentos 

de perda, de ausência, de solidão, de esquecimento. Cria personagens que 

padecem, como qualquer um de nós, de todas as condições que estamos sujeitos 

enquanto seres humanos –  e o retrato traz essa carga sensível. Ela reinventa e 

constrói narrativas outras para seus personagens – “Para meus personagens, 

arrumei desencontros, supus amores, desgarrei olhares e perdi fotografias, sem 

esquecê-las jamais” (LEÃO, 2003, p.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8 - Da série “O Rosto e os Outros”,  

Cláudia Leão, 1995. 
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Ao passo em que se discute a perda, a ausência, o esquecimento, Cláudia 

não nos propõe imagens que beiram a assepsia. Ao contrário, nos sugere imagens 

que a cada fragmento de seus vidros e espelhos temos a sensação de 

possibilidades. A escolha por vidros e espelhos enquanto suporte material para suas 

imagens podem até trazer a tona a fragilidade e esquecimento, mas ela nos deixa 

vestígios, vestígios de um tempo que persiste – Imagens quase ausentes. Segundo 

Cláudia, “é ainda por meio dessas fotografias que permito que esses personagens 

restem sobre as superfícies empoeiradas ou sob espelhos oxidados, se façam 

imagens esmaecidas e sejam somente fotografias” 3. 

O retrato não é senão uma “máscara” de sujeitos anônimos. Sujeitos 

anônimos que desafiam aos que os olham e observam. Para essa discussão, 

Barthes nos propõe o conceito de “máscara” abordado por Calvino.  A fotografia 

segundo Barthes é acima de tudo contingência - é sempre alguma coisa que é 

representada -, por isso o retrato estaria diretamente relacionado a uma suposição 

que apenas sob forma de uma “máscara” teria espaço para comunicar-se. Calvino 

atribui à fotografia uma “máscara” na medida em que não prescinde a relação da 

face enquanto produto de uma sociedade e de sua história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9 - Da série “O Rosto e os Outros”,  

Cláudia Leão, 1995 
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Tais reflexões nos direcionam a pensar o retrato fotográfico enquanto algo 

que vai além de uma leitura transparente e objetiva do retratado. Ao aproximar-se do 

registro, ele nos coloca no caminho inverso. No caminho da dualidade, da 

ambiguidade, da desconfiança. Mais do que refletir e transparecer, ele quer a 

opacidade, o embaçamento de seus retratados. Tais imagens não residem na 

transparência. Tais imagens sugerem territórios de contingência, como abordou 

Barthes. O retrato fotográfico mostra-se enquanto uma imagem dinâmica 

atravessado por múltiplos sentidos. Talvez necessitemos das imagens enquanto 

superfícies de diálogos para dar conta das questões que não conseguimos abarcar. 

As imagens de Cláudia talvez nos fale sobre isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 10 - Registro do espaço expositivo de 

“O Rosto e os Outros” no MABEU, 1995. 
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NOTAS 
 
1
 August Sanders (17 /11 /1876 – 20/04/1964) – É descrito como o mais importante fotógrafo alemão  

de retratos do século XX. 
2
 A exposição “O Rosto e os Outros” foi realizada em março de 2005 no Museu de Arte Brasil- Estados Unidos  

na cidade de Belém/PA. Um registro da exposição pode ser visto na figura 10. 
3
 Entrevista realizada com Cláudia Leão em outubro de 2002 em Belém/PA. 
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