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Resumo: O artigo pretende discutir a questão da fotografia como documento e 

expressão estética através de um estudo de caso: a “Série Vulgo” (1998-1999), da artista 
Rosangela Rennó, composta de imagens realizadas a partir de negativos que fazem parte do 
acervo do Museu Penitenciário de São Paulo. Tendo como ponto de partida uma reflexão a 
respeito do caráter probatório da fotografia como tecnologia de vigilância intimamente 
ligada ao poder disciplinar que surge ao final do século XIX, e da relação entre fotografia, 
documento e arte, pretende-se lançar um olhar renovado sobre a obra analisada. Os limites 
entre os discursos da arte e do registro jurídico, assim como a discussão acerca do caráter 
essencial da fotografia, formam o pano de fundo conceitual do artigo. 
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1. Fotografia e documento 

 

As discussões acerca da ontologia da imagem fotográfica muitas vezes levam a crer 

que esta possui um caráter essencial próprio, que a diferencia de outros tipos de 

representação imagética, como o desenho e a pintura. Roland Barthes, por exemplo, crê que 

a fotografia se caracteriza pela noema “isso foi”, ou seja, por uma relação direta com o 

referente, sem o qual não pode existir e do qual, em última instância não se distingue. Para 

Barthes, para além de qualquer codificação da fotografia, se produz uma conexão 

existencial entre “a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva” e a 

imagem fotográfica. Essa posição estaria intimamente ligada à relação entre a fotografia e a 

morte, identificada por Barthes: “o que a fotografia afirma é a nebulosa verdade de que ‘a 

coisa esteve ali’: tratava-se de uma realidade que uma vez existiu, ainda que seja ‘algo real 
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que já não se pode tocar’”. Como uma máscara mortuária, a fotografia seria o consolo de 

uma verdade no passado que não pode ser questionada. Para André Bazin, a ontologia da 

imagem fotográfica está em sua gênese automática.  Essa seria a grande diferença, para ele, 

da fotografia em relação a outros meios de representação que passam necessariamente pela 

interpretação humana. Na mesma linha, Philippe Dubois (DUBOIS, 1993) vai ainda mais 

longe e define a fotografia por seu caráter indicial: como um índice, a fotografia nada mais 

é do que um traço, um rastro material (luminoso) de seu referente2.  

O que insiste em todas estas definições é a “impressão” produzida pela luz que 

emana do referente na superfície sensível de nitrato de prata, gerando a imagem 

automaticamente. Antonio Fatorelli (FATORELLI, 2003) chama atenção para o fato de que 

essas teses, denominadas por ele de “essencialistas”, se estabelece m sempre em referência 

à natureza técnica do processo fotográfico. Isso porque, para ele, somente assim seria 

possível encontrar uma definição que fosse capaz de ser genérica o suficiente para abarcar a 

heterogeneidade das imagens e das produções sociais reunidas sob o rótulo de “fotografia” 

ao longo de mais de um século de história. 

Nos interessa, especificamente em nosso caso, o “realismo” intrínseco à tecnologia 

fotográfica que permeia a maioria dessas teses. Isso porque é a partir desta associação entre 

fotografia e realidade que se constrói uma determinada leitura hegemônica das imagens 

fotográficas em formações discursivas distintas, como a História, o Direito e o Jornalismo, 

por exemplo. Nelas, encontramos muitas vezes interpretações que se justificam através da 

fotografia como prova da existência de um real que não existe mais e ao qual só poder-se-ia 

ter acesso através desta tecnologia. No entanto, pode-se entender melhor o papel da 

fotografia nesses discursos através de premissas não necessariamente essencialistas, mas 

sim históricas. É o que faz o historiador da arte John Tagg. 

 Tagg (TAGG, 1988) parte da recusa à afirmação realista de Roland Barthes de que a 

câmera fotográfica seria um instrumento de constatação. Ele ressalta o fato de que a 

existência da fotografia não pode ser garantia de um correspondente existente pré-

fotográfico. Mesmo que a montagem possa ser entendida como um caso especial, em que 

elementos fotográficos que seriam verídicos são manipulados, em um nível mais sutil, cada 
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fotografia é o resultado de distorções específicas, e em todos os sentidos significativas, o 

que faz com que a sua relação com qualquer realidade anterior seja algo problemático.  

“A natureza indicial da fotografia – o vínculo causal entre o referente pré-

fotográfico e o signo – é, portanto, enormemente complexa, irreversível, e não pode 

garantir nada no âmbito do significado. O que estabelece um vínculo é um processo 

técnico, histórico e cultural discriminatório em que alguns mecanismos óticos e 

químicos determinados são postos em ação para organizar a experiência e o desejo e 

produzir uma nova realidade: a imagem no papel que, através de outros processos 

adicionais, pode chegar a ter significado de muitas maneiras possíveis” (TAGG, 

1988, p. 9). 

Da mesma maneira, não é possível entender a fotografia como um conjunto de 

práticas e imagens que possui uma autonomia em relação ao contexto histórico e a 

materialidade do real em que estão inseridas. Não se trata nunca apenas de uma fotografia, 

mas sempre de fotografias no plural, como ressalta André Rouillé (ROUILLÉ, 2005, p. 16). 

Isso significa que para a compreensão de um determinado corpus de imagens fotográficas 

sempre será necessária uma certa historicização que dê conta de sua relação com os demais 

discursos a que ele estará necessariamente associado. 

 A descoberta da tecnologia fotográfica não pode ser dissociada do contexto 

histórico da alta modernidade, do auge das metrópoles industriais e de todo o aparato 

técnico que emerge neste momento. É bastante usual a afirmação de que a fotografia teria 

tornado maquinal a produção de imagens, antes dependente do trabalho manual do artista. 

A produção de fotografia no formato de cartão de visitas (formato patenteado por Désideri 

em 1854) em uma larga escala foi a primeira manifestação do poder de comercialização 

dessa nova tecnologia. A posterior proliferação de aparelhos fotográficos de manuseio 

relativamente simples e com preços acessíveis tornou a descoberta da fotografia um 

fenômeno popular de interesse comercial de ordem industrial. Assim, a imagem-máquina 

fotográfica inauguraria a industrialização da reprodução do real. Discussões acerca das 

conseqüências dessa suposta característica da fotografia para a arte aconteceram de maneira 

acalorada, desde a divulgação da descoberta de Daguerre, até leituras e releituras de ensaios 

clássicos a esse respeito, como o de Walter Benjamin. Na grande maioria das vezes a 

história da arte considera como principal conseqüência da descoberta da fotografia o 



experimentalismo e a abstração das vanguardas modernas que estariam finalmente livres da 

tarefa de representar o real de maneira mimética.  

Se, por um lado, é possível identificar a fotografia em seus primórdios como um 

reflexo do projeto moderno industrial e com um paradigma mesmo da modernidade, por 

outro, pode-se lançar mão do conceito de sociedade disciplinar de Michel Foucault para 

uma outra compreensão possível do papel desta tecnologia no final do século XIX. Dentro 

da perspectiva que nos interessa aqui, a da construção de um regime de verdade que se 

associa à tecnologia fotográfica como suporte e legitimação, o conceito modernidade 

atrelado à idéia de sociedade disciplinar nos parece mais profícuo. Nesse sentido, a 

fotografia poderia ser entendida não como mais uma das tecnologias que compõem o 

panorama moderno no século XIX. Da mesma maneira, não a entenderíamos apenas como 

um modelo do meio de produção industrial instaurado nessa época. Assim como a 

arquitetura do panóptico de Bentham se torna um agenciamento a partir do momento que o 

diagrama disciplinar se instaura, ultrapassando “o ‘limiar tecnológico’” (DELEUZE, 1988, 

p. 49) a fotografia pode ser entendida como um dispositivo inserido dentro desse diagrama. 

Isso, essencialmente porque a “tecnologia é social antes de ser técnica” (Idem). 

No momento do desenvolvimento técnico da fotografia, se produzia uma 

proliferação das funções do Estado em modalidades cada vez mais visíveis e rigorosas. 

Esse processo se deu ainda com mais força justamente nos centros urbanos europeus, em 

especial na Inglaterra e na França (não por acaso, berços da fotografia). Esses países 

haviam passado por uma crise econômica e por revoltas revolucionárias no final da década 

de 1840, fazendo com que o poder estatal tivesse que ser reforçado, a partir da condensação 

de forças sociais. Esta hegemonia se afirmou por meio de uma série de aparatos normativos 

e disciplinares, administrados por funcionários recentemente profissionalizados e 

submetidos a um controle municipal centralizado. O maior problema era assegurar uma 

força de trabalho diversificada, dócil e obediente nas cidades industrializadas 

perigosamente grandes. Para isso foram necessárias intervenções cada vez mais amplas na 

vida cotidiana, através de um conjunto de departamentos médicos, educativos, sanitários e 

técnicos. Nas últimas décadas do século, a hegemonia burguesa nas esferas econômica, 

política e cultural era inquestionável. 

Essas foram as condições históricas que permitiram o encontro entre tecnologias do 

conhecimento em desenvolvimento, entre elas a da fotografia, e uma nova forma nascente 



de estado. Como um meio de registro, a fotografia entra em cena investida de uma 

autoridade especial para interromper, mostrar e transformar a vida, para vigiar, enfim.  

Coincidentemente, os primeiros anos da fotografia foram exatamente o período de 

introdução do serviço da polícia na Inglaterra. Não demorou muito para que a polícia 

percebesse o importante instrumento de vigilância que a fotografia poderia se tornar. Ainda 

na década de 1840 a polícia inglesa contratou fotógrafos civis para retratar possíveis 

criminosos presos e acrescentar às impressões digitais uma fotografia que os 

identificassem.  Esses retratos, entretanto, deveriam seguir normas estritas de iluminação e 

composição, formando um padrão rigoroso de “qualidade” da imagem. São essas normas 

que garantem o caráter evidencial da imagem fotográfica policial. 

“O que temos nessa imagem normalizada é algo mais que uma imagem de um 

pretenso delinqüente. É um retrato do produto do método disciplinar: o corpo feito 

objeto; dividido e estudado; fechado em uma estrutura celular de espaço cuja 

arquitetura é o índice de arquivo; domesticado e obrigado a entregar a sua 

verdade; separado e individualizado; subjugado e convertido em súbito. Quando 

se acumulam, essas imagens vêm a ser uma nova representação da sociedade” 

(TAGG, 1988, p. 101). 

Esse tipo de fotografia nunca deixará de existir dentro do aparato disciplinar 

policial. Até hoje, determinadas regras devem ser seguidas não apenas nas fotografias feitas 

em instituições presidiárias, como também em células de identidade e passaporte. O 

tamanho da foto, o tipo de enquadramento, a cor do fundo e a expressão facial devem ser 

rigorosamente padronizados de maneira a unificar o regime de verdade da imagem 

fotográfica jurídica. Assim, não é toda e qualquer fotografia que se constitui uma prova 

jurídica, mas sim aquelas que foram produzidas dentro dos padrões exigidos para tal, ou 

que tenham a sua autenticidade provada por peritos especializados. Há uma normalização 

rígida que agrega sentido à imagem fotográfica, um agenciamento do visível típico do 

diagrama disciplinar. 

 

2. O caso “Vulgo”  

 



A Academia Penitenciária do Estado de São Paulo (ACADEPEN) – um dos órgãos 

pertencentes ao complexo do Carandiru – possuía um acervo resultante de levantamento 

fotográfico que se estendeu entre 1920 e 1940, no setor de Psiquiatria e Criminologia da 

Penitenciária do Estado de São Paulo. O levantamento pretendia identificar os prisioneiros 

por número, características físicas (feições, cor da pele, altura, peso e deformidades 

corporais) e marcas (tatuagens e cicatrizes propositais ou acidentais). Imagens típicas do 

regime disciplinar, representam principalmente corpos docilizados, recortados, objetivados, 

destituídos de qualquer traço de subjetividade, individualizados, porém, por suas 

características singulares.  

Em 1995, a artista soube da existência desse acervo. Como relata Maria Angélica 

Melendi, em artigo para a Revista Studium n. 11 da Unicamp:  

“em maio desse ano, a artista solicitou permissão para ter acesso a esse arquivo com 

o objetivo de restaurar, organizar e, mais tarde, utilizar as imagens desses negativos 

no seu trabalho. Num primeiro momento, a solicitação foi negada com base em uma 

regulamentação que protege a identidade dos detentos e das suas famílias durante 

um período de cem anos. Rennó, porém, conseguiu a autorização em fevereiro de 

1996, depois de descobrir que algumas dessas imagens tinham sido publicadas em 

um tratado sobre criminologia”. 

É interessante notar que a regulamentação que teria como objetivo proteger a 

identidade do detento não foi aplicada quando do uso científico das imagens. Ao que 

parece, em um tratado de criminologia não estão em jogo sujeitos, mas sim dados objetivos 

de estudo. É perfeitamente aceitável o uso com finalidade científica de imagens produzidas 

pelo próprio aparato judicial. Enquanto objeto de estudo e como indivíduos excluídos do 

convívio social, lhes fora negado o direito básico do poder sobre a divulgação de sua 

própria imagem. No entanto, quando essas mesmas imagens são deslocadas do contexto em 

que foram produzidas e passam a dialogar com um outro campo discursivo, o estético, os 

indivíduos ali representados passam automaticamente a ganhar subjetividade, levantando 

questões éticas relativas à privacidade de sua identidade. Apenas por uma brecha jurídica, 

pelo princípio de que a lei deve não pode ser interpretada de forma contraditória, a artista 

obteve a concessão do uso dessas imagens em sua obra. 

A artista Rosangela Rennó escolheu doze imagens para compor a Série Vulgo: todas 

representando redemoinhos de cabelo de detentos. Assim como a impressão digital, esses 



traços físicos são completamente únicos e servem, em sua origem, como identificação dos 

condenados e reconhecimento de possíveis fugitivos. Em nenhuma das imagens está visível 

o rosto do fotografado, a maioria focalizando apenas a nuca e o couro cabeludo dos 

modelos. A primeira imagem destoa do resto por ter sido tomada de frente e transmite um 

incômodo ainda maior pelo fato do indivíduo estar com o rosto baixo, olhos fechados, 

cenho franzido e ter um número colado à fronte. A intervenção digital da artista se restringe 

(pelo menos aparentemente) a uma coloração vermelha clara acrescentada justamente no 

centro do redemoinho do couro cabeludo de cada indivíduo. As imagens resultantes do 

tratamento digital da artista são, então, ampliadas em grande formato (165cmX115cm), 

ganhando uma dimensão monumental ao serem expostas na galeria.  

Em uma primeira apreensão, o espectador se coloca diante de imagens enigmáticas 

e constrangedoras. São fotografias visivelmente deslocadas de seu lugar original, 

carregando marcas do contexto do qual faziam parte: na borda superior, algumas ainda 

possuem furos redondos regulares típicos de uma catalogação em arquivos; em cinco casos 

é possível distinguir séries de letras e números rabiscadas no negativo (W104 – fig. 1 – e 

P1337 à caneta, e P104,  4250 e P777 com estilete, em todos os casos os números e letras 

aparecem invertidos); o mofo que mancha algumas imagens não foi retirado no tratamento 

digital; os picotes da borda e os arranhões permanecem, indicando a passagem do tempo; 

em uma das imagens, uma mancha dá a impressão que o topo da cabeça do detento foi 

carcomido (fig. 2), deixando-o incompleto. São vestígios, marcas, sinais que remetem a um 

tempo, a uma história. No entanto, o espectador não está diante de uma exposição oficial de 

um museu penitenciário. A sutil intervenção da cor, o tamanho exagerado da imagem e a 

relação que essas criam com as demais obras expostas na galeria criam um deslocamento de 

sentido evidente (fig. 3). Ali, a apreensão é necessariamente estética.  
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Não está em jogo a relação da imagem com seu referente, não se trata da 

representação de indivíduos reais que um dia estiveram diante de uma câmera. Ao mesmo 

tempo, não se trata, tampouco, de imagens-objeto pertencentes ao discurso cientificista do 

estudo criminalista. As imagens que ali se apresentam não são nada disso, sendo tudo isso e 

mais um pouco. Sem que a história dessas imagens seja renegada, um novo contexto 

discursivo nasce no deslocamento produzido pela artista. Um deslizamento que não apaga o 

sentido original, mas que produz uma nova experiência discursiva. O caráter documental da 

fotografia dá lugar à experiência estética. 
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