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Resumo 

 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar a representação do corpo doente e da dor 

por meio da fotografia, levando em conta seus elementos documentais e narrativos. Para tal 

elegemos como recorte as séries fotográficas The Picture of Health? (1982-1986) e 

Narratives of Disease (1990) de Jo Spence (1934-92) e Intra-Vênus (1992-1993) de Hannah 

Wilke (1940-93), produzidas com foco na documentação fotográfica do câncer, considerando 

suas significações enquanto narrativas fotográficas. Nessas obras nos interessa a dor 

patológica do corpo doente, medicalizado e a imagem que se constrói a partir de sua 

apropriação por essas artistas. Partindo do estudo do autorretrato, abordamos a relação que se 

estabelece entre pose e identidade na constituição da imagem fotográfica, bem como os 

conceitos de fotografia-documento proposto por André Rouillé e de narrativa fotográfica 

adotado por Susan E. Bell. Desse modo, entendemos as narrativas de Jo Spence e Hannah 

Wilke como potentes instrumentos de enfrentamento da dor, do silêncio e do estigma aos 

quais o portador de câncer está submetido, e de questionamento de uma visualidade da 

imagem feminina construída social e culturalmente.  

  

 

Palavras-chave: autorretrato, dor, narrativas, Jo Spence, Hannah Wilke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

This research aims to investigate the sick body and the pain representation by means 

of photography, considering its documentary and narrative elements. To that end we elected 

the photographic series The Picture of Health? (1982-1986) and Narratives of Disease (1990) 

by Jo Spence (1934-92) and Intra-Venus (1992-1993) by Hannah Wilke (1940-93), which 

focus on the cancer photographic documentation, taking into account their meanings as 

photographic narratives. In these series we have as interests the pathological pain of the sick 

and treated body and the image built from its appropriation by these artists. Basing on the 

study of self-portrait we discuss the relationship between pose and identity in the 

photographic image constitution as well as the concepts of photography-document proposed 

by André Rouillé and photographic narrative adopted by Susan e. Bell. Thus, we understand 

Jo Spence‘s and Hannah Wilke‘s narratives as potent instruments to face the pain, the silence 

and the stigma which the cancer patient is submitted, and still, a way for questioning the 

female image socially and culturally constructed.  

 

Keywords: self-portrait, pain, narratives, Jo Spence, Hannah Wilke. 
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Introdução 

 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar a representação do corpo e da dor por 

meio da fotografia. A partir de uma pesquisa exploratória em torno desse tema constatamos 

que um grande número de projetos envolvendo a dor são realizados por mulheres, que 

trabalham sobretudo com fotografia, mais especificamente o autorretrato como meio de 

expressão. Interessa-nos diante dessa perspectiva a dor patológica, do corpo doente, 

medicalizado, entendendo o autorretrato dessas mulheres, artistas, vítimas de câncer, como 

forma de questionamento das práticas institucionalizadas de representação do corpo feminino, 

e de crítica à maneira como as pessoas com câncer são metaforicamente silenciadas.  

A pesquisa foca as obras de Jo Spence (1934-1992), fotógrafa britânica que 

documentou a evolução e o tratamento de um câncer de mama. Entre as obras desse período 

escolhemos para estudo duas séries The Picture of Health? (1982-1986) e Narratives of 

Disease (1990). A outra série investigada é Intra-Vênus (1992-1993), obra da artista norte-

americana Hannah Wilke (1940-1993), realizada no seu último ano de vida. Um registro 

fotográfico que mostra a sua transformação física ocasionada pela quimioterapia em função 

do tratamento de um linfoma. 

Ambas as artistas posicionavam-se contra a pressão imposta pela sociedade para 

esconder a desfiguração ocasionada pela doença. Essas artistas, influenciadas pelo movimento 

feminista, ficaram também conhecidas por assumirem posturas politizadas em suas obras e 

pela autorrepresentação de suas próprias lutas com o câncer. 

Mesmo em uma situação na qual o corpo é tomado pela doença e pela dor, essas 

artistas se apropriam de seus corpos para assumir o controle sobre a própria representação. É 

na década de 1980 que, segundo Moulain (2008), se revela a necessidade dos doentes 

comunicarem suas experiências e a arte sob todas as suas formas foi um meio que se abriu à 

necessidade de estetizar a epidemia de algumas delas, tais como a Aids. As obras das duas 

artistas estudadas se revelam potentes instrumentos de questionamento do corpo medicalizado 

em uma época em que há muita visibilidade de doenças como o câncer e Aids. 

No primeiro capítulo, A Fotografia entre a ciência e a arte, abordamos as 

representações médicas do corpo doente, com enfoque na influência que a fotografia exerceu 

sobre o conhecimento médico por seu valor de verdade e exatidão, proveniente do conceito de 

imagem técnica. Tratamos da fotografia, inicialmente no âmbito da história da representação 

da doença e sua relação com a arte. 
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Observamos, por meio do estudo de experiências desenvolvidas por médicos para 

revistas de hospitais europeus nos estudos das doenças, o uso do dispositivo fotográfico nesse 

contexto e investigamos as maneiras pelas quais esses saberes foram se (re)construindo em 

função da introdução da imagem técnica e de que modo a arte passou a se apropriar desse tipo 

de saber e de evidência propiciados pela imagem fotográfica, presente, por exemplo, em 

exames de raios-X. 

A arte do século XX, segundo Michaud (2008), nos mostra do corpo aquilo que as 

técnicas de visualização (como aparelhos fotográficos, cinematográficos, dispositivos de 

vídeo, de exploração interna do corpo) permitiram ver umas depois das outras. O autor ainda 

afirma que, além da fotografia, outros meios de observação do corpo que a princípio foram 

postos a serviço do conhecimento, da utilidade e da investigação científica, foram tomados 

pela arte. Os dispositivos fotográficos, cinematográficos e de vídeo possibilitaram o acesso ao 

corpo e seu interior, mudando o olhar sobre o corpo e a maneira de apresentá-lo. 

Considerando a interação entre arte e medicina que se manifesta através da 

fotografia, buscamos identificar como a realidade da doença se insere no campo das artes por 

meio da fotografia como expressão.  

Abordamos finalmente o uso da fotografia e das técnicas de visualização do corpo 

apropriados por algumas artistas na produção de suas obras, entre as quais Laura Ferguson 

(1947), com sua série The visible skeleton, que teve sua produção iniciada em 1994, e Cris 

Bierrenbach (1964), com a série Retratos íntimos (2003).  

O segundo capítulo, intitulado Corpo e dor na arte, propõe uma breve reflexão em 

torno do corpo e da dor e suas representações e os sentidos que ela assume na história da arte 

ocidental, apresentando brevemente algumas referências de artistas que se apropriaram de sua 

experiência com a dor para compor seu trabalho artístico. 

 Assim, concentramos maior atenção nas décadas de 1980 e 1990, período no qual 

são produzidas as séries escolhidas para análise nesta pesquisa. Observando as relações entre 

corpo e fotografia e considerando a presença de elementos e processos introspectivos, fatores 

presentes em boa parte das produções artísticas dessa época, levamos em conta os projetos 

artísticos voltados para a própria imagem, para um universo cotidiano, de relatos intimistas e 

muitas vezes autobiográficos, que operam com um olhar sobre o próprio eu e em 

consequência refletem sobre a condição humana em si mesma. 

A partir dessas considerações apresentamos algumas artistas, concentrando-nos em 

produções que utilizam a fotografia como dispositivo para a dor na construção de seus 

projetos artísticos. Entre elas, Nazareth Pacheco (1961-), da qual apresentamos parte da série 
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Objetos Aprisionados (1993); Nan Goldin (1953-) e a série The ballad of sexual dependency 

(1986); e Cristina Nuñez (1962-) em Someone to love, que reúne uma série de fotografias e 

autorretratos produzidos entre 1988 e 2011. Por meio da fotografia essas artistas adentram o 

seu próprio mundo, o material de seus trabalhos é originado daí, dos medos, dos desejos, de 

suas relações pessoais, transformando esse material em uma via de enfrentamento de suas 

dores. 

No terceiro capítulo, focamos especificamente nas séries escolhidas para essa 

pesquisa, abordando inicialmente a problemática do autorretrato em suas (re)significações sob 

a influência da crise de identidade do sujeito pós-moderno destacada por Stuart Hall (2006). 

Além disso, discutimos aspectos da pose, característicos do retrato fotográfico, apresentados 

por Annateresa Fabris (2004), e da atitude performática como fatores preponderantes na 

construção dos autorretratos de Jo Spence e Hannah Wilke. 

Identificamos nas obras dessas artistas traços de um caráter documental e narrativo 

que podem ser observados nas séries escolhidas para análise, não deixando de reconhecer a 

formação de novas visibilidades, constituídas ao longo de um processo. Partindo dessa ideia, 

nos apoiamos nos conceitos de fotografia documento, proposto por André Rouille (2005), e 

de narrativa fotográfica, adotado por Susan E. Bell como meio de narrar e construir relatos, 

criando relações entre eventos e experiências pessoais dentro de uma estrutura temporal. 

Para Rouillé (2005) a fotografia se tornou para os artistas um meio do qual eles se 

apropriam para alimentar a criatividade e a experimentação. O autor afirma que os artistas 

apreciam a capacidade descritiva da fotografia, que possibilita tornar visível qualquer coisa 

que não seja dessa ordem. 

Dentro dessa perspectiva do autorretrato, aliado à narrativa fotográfica e ao caráter 

documental ampliado da fotografia, que não despreza o caráter expressivo, buscamos 

compreender no trabalho de Spence e Wilke, contextualizados em suas trajetórias individuais, 

suas maneiras particulares de reivindicação do domínio sobre a própria imagem e a forma 

como problematizam suas realidades, entendendo que suas obras se situam nesse limiar do 

privado, dos pequenos gestos cotidianos e da vivência íntima. Com isso, elas também criam 

uma forma de questionamento construindo sua imagem para problematizar os modos de 

representação na sociedade ocidental, de uma visualidade que já é construída social e 

culturalmente da imagem feminina. 
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CAPÍTULO 1 – A FOTOGRAFIA ENTRE A CIÊNCIA E A ARTE 

 

A fotografia desde seu surgimento é legitimada por um valor tecnológico e 

alicerçada sobre o terreno dinâmico que caracterizava a sociedade industrial em 

desenvolvimento. Produzindo novas visibilidades, ―surgiu a fotografia, aproveitando-se de 

uma crise profunda da verdade, de uma perda da credibilidade, que atingiu os modos de 

representação em vigor, (...) demasiadamente dependentes da habilidade manual e da 

subjetividade humana.‖ (ROUILLÉ, 2009, p.28) A ideia de que a mão do homem é abolida do 

processo de produção da imagem na fotografia, e o seu caráter de imagem técnica, 

possibilitam  reproduzir o real com  fidelidade, garantindo sua distinção da produção artística 

e adequando-a às práticas da ciência como instrumento de comprovação da verdade. Como 

conclui Rouillé, ―a cada setor, sua verdade, e, para cada verdade, suas formas‖ ( 2009, p. 86). 

Observe-se o uso da imagem fotográfica, mais especificamente do retrato, utilizado 

como ―um instrumento de recenseamento generalizado que tanto pode exaltar os feitos do 

indivíduo, quanto apontar à atenção pública aqueles que apresentam desvios patológicos‖ 

(FABRIS, 2004, p.40), sobretudo no caso do retrato fotográfico usado no âmbito judicial e 

médico, tendo em vista que nessas duas categorias estão inscritos os indivíduos que 

colocavam em risco a saúde social segundo a autora. 

É com a finalidade de atestar a garantia de verdade e de imprimir à fotografia 

judiciária um valor científico que Alphonse Bertillon (1853-1914), trabalhando como oficial 

no Serviço de Identificação da Polícia de Paris, conceberá o ―sistema científico de 

identificação‖ que de um aspecto geral consiste ―de um duplo retrato fotográfico, do registro 

das medidas antropométricas e de uma descrição rigorosa do indivíduo.‖ (FABRIS, 2004, 

p.43).  

Para Rouillé, ―Bertillon utiliza a fotografia na esperança de melhorar os métodos de 

controle dos delinquentes pela justiça e de aumentar os meios de investigação da polícia‖ 

(2009, p. 86). Para isso, criavam-se poses codificadas para a realização do duplo retrato 

policial, de frente e de perfil. De acordo com Fabris, ―Bertillon traz uma contribuição 

significativa em termos iconográficos: dar uma base científica àquela transformação que o 

retrato fotográfico estava sofrendo sobretudo a partir dos anos 1880‖. (2004, p. 46) 

No âmbito da medicina, o corpo deixa de ser representado pelo desenho e pela 

gravura, e passa a ser visto por imagens mediadas pelo dispositivo fotográfico e mais tarde 

pelo raio X. Com a fotografia a visão mais objetiva e com o raio x, descoberto em 1895, a 



23 

 

possibilidade de obter imagens do interior do corpo vivo, tornando-o transparente. Essa 

invenção tornou o interior do corpo o centro do interesse. 

Segundo Monteiro ―Com os raios X, médicos e cientistas reavaliaram o que estavam 

vendo e o que a sua própria visão significava, além de estabelecerem um novo modo de ver o 

mundo através de diferentes percepções, por exemplo, da intimidade e da privacidade‖. (2010, 

p.3). 

De acordo com Ortega,  

 

na sociedade vitoriana da intimidade e da sentimentalidade na qual os raios X 

aparecem, [...] Existiam fronteiras claras entre o público e o privado, separando o 

que o sujeito era na sua vida íntima e privada e como ele se apresentava no mundo 

público, e delimitando os espaços internos e externos do corpo. Nessa cultura de 

demarcações claras e precisas entre interior e exterior, essência e aparência, visível e 

invisível, público e privado, as imagens de raios X contribuíram para apagar essas 

distinções sociais e morais, e a própria ideia de privacidade e intimidade começou a 

mudar. (2008, p. 130). 

 

Pensando nas representações científicas e artísticas do corpo, no efeito que a imagem 

fotográfica causou sobre o conhecimento médico e na forma como os artistas se serviram dela 

como dispositivo para atender suas necessidades, buscamos neste capítulo investigar os usos 

da fotografia na medicina e na arte. Sendo assim, procuramos identificar a partir de estudos 

sobre a representação do corpo doente na fotografia médica, como ela é incorporada ao 

ambiente da ciência, por seu suposto valor de verdade e exatidão. Por outro lado, 

compreender como as imagens médicas influenciam o contexto da arte, tendo em vista as 

possíveis afinidades que possam existir entre imagens do corpo que vão sendo construídas na 

ciência e na arte.  

Diante de uma provável influência do contexto médico sobre a produção artística, 

especificamente para os projetos fotográficos de Jo Spence e Hannah Wilke, propomos ainda 

nesse capítulo uma breve discussão a respeito de como o corpo medicalizado e os processos 

vivenciados no ambiente médico se inserem ou afetam a obra de alguns artistas.  

 

 

1.1. A fotografia e as experiências no meio médico 

 

O aparecimento da fotografia no século XIX e sua rápida incorporação no contexto 

científico propiciou uma transformação do olhar médico sobre o corpo. O fato de a fotografia 

ser vista como um produto originado da técnica lhe confere a capacidade de permitir ver de 
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forma mais objetiva e próxima da realidade aquilo que poderia escapar à visão, por exemplo, 

no desenho e na gravura, usados até então para representar o corpo nos estudos da medicina. 

James Roberto Silva (2003) afirma que tanto no âmbito da medicina quanto no das 

ciências em geral a fotografia foi recebida positivamente e conquistou uma certa hegemonia 

em pouco tempo. Segundo o autor, 

 

[...] a fotografia por suas características eminentemente mecânicas, apresentada com 

uma máquina, surgia como recurso de captação e reprodução da imagem, mais 

adequado que o desenho às necessidades da ciência, ou, melhor dizendo, ela 

preenchia uma espécie de vácuo epistemológico das ciências, representados pelos 

preceitos de objetividade que elas impunham a si mesmas. Ao contrário de 

resistência, o que houve foi uma entusiasmada acolhida. (SILVA, 2003, p. 70). 

 

 

Segundo Silva, apesar de haver uma certa discordância entre médicos com relação à 

crença na veracidade e objetividade da fotografia, ―[...] as raras menções críticas ou negativas 

na literatura médica, ao uso da fotografia para geração de imagens são breves e evasivas, o 

que causa certo estranhamento.‖ ( 2003, p.70). 

De acordo com Sicard, essa aceitação científica já dá sinais de existência de suas 

bases na própria maneira com que foi anunciada e legitimada. Para a autora, 

 

[...] as três intervenções efectuadas por François Arago na Academia de Ciencias e 

na Câmara dos deputados durante os meses de Janeiro, Julho e Agosto de 1839, são 

decisivas. Ao revelarem os segredos do fabrico, fazem passar a invenção do foro 

privado para a esfera pública. Ao fomentarem uma verdadeira circulação das 

imagens, lançam as bases da sua administração. A fotografia instala-se numa 

quádrupla legitimidade económica, social, científica e política. É então que surgem 

os fundamentos da confiança nas imagens, com profundas consequências 

simbólicas, práticas e económicas. (SICARD, 2006, p. 110). 

 

Sicard ainda destaca as características do daguerreótipo: ―[...] peça única, [...] não é 

reproduzível. No entanto, a sua perfeição, sua precisão, o seu custo elevado, as dificuldades 

da sua realização, conferem-lhe naturalmente estatuto ‗científico‘‖. (2006, p. 121). (Figuras 1 

e 2) 

Figura 1 – Daguerreótipo. 
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Fonte: 

http://classicameras.wordpress.com/category/came

ras-peculiares/ 

 

Figura 2 – Imagem feita com daguerreótipo por Daguerre – 1837. 

 
Fonte: http://bulbfotografia.blogspot.com.br/2012/01/1837.html 

 

Desenvolvido a partir de uma parceria entre Joseph Niépce e Louis Jacques Mandé 

Daguerre (1787-1851), anunciado em janeiro de 1839 e divulgado solenemente no dia 19 de 

agosto do mesmo ano, na França, foi o primeiro processo fotográfico a cair em domínio 

público. Trata-se de uma imagem única e positiva, diretamente formada em uma placa de 

cobre revestida por uma camada de prata cuidadosamente polida e sensibilizada por vapores 

de iodo, que lhe conferem um tom levemente dourado. Após a exposição na câmara escura, a 

imagem formada nesta placa, mas ainda invisível, é revelada por vapores de mercúrio e fixada 

com uma solução salina. Os daguerreótipos, montados em estojos de couro trabalhado, com 

molduras douradas e forração de veludo, têm uma superfície espelhada, apresentando-se como 

imagem positiva se refletem um fundo escuro, ou como imagem negativa se refletem um 

fundo claro.
2
 

No Brasil, o daguerreótipo chegou em 1840 (figura 3), sua produção e consumo 

encontraram condições mais favoráveis de desenvolvimento no Rio de Janeiro, na época, 

capital do Império. 

 

 

 

                                                 
2
Conceito extraído do glossário do Museu Imperial, retirado do livro de Maria Inez Turazzi, Poses e trejeitos: a 

fotografia e as exposições na era do espetáculo - 1839/1889. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. Disponível em: 

http://www.museuimperial.gov.br/exposicoes-virtuais/3028.html 
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Figura 3 – Daguerreótipo. Abade Louis Compte – Paço da Cidade Rio de 

Janeiro 1840. 

  
Fonte: http://iconica.com.br/blog/?p=418 

 

Philippe Dubois afirma que ―[...] existe uma espécie de consenso de princípio que 

pretende que o verdadeiro documento fotográfico ‗presta contas do mundo com fidelidade‘‖ 

(grifo do autor) (1993, p. 25). Mais adiante o autor atesta que ―[...] a foto é percebida como 

uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária e suficiente, que atesta indubitavelmente a 

existência daquilo que mostra.‖ (Idem, p.25). 

A convicção do aspecto documental da fotografia enquanto prova e atestado de 

constituição da existência daquilo que registra é ponto central que dá origem ao conceito que 

designa o termo ―fotografia-documento‖.  

Em se tratando do discurso que acompanha a fotografia desde o início, Dubois 

(1993) observa que a tal época todas as discussões e opiniões geradas em torno da fotografia 

partilhavam uma concepção geral:  

 

[...] embora comportasse declarações muitas vezes contraditórias e até polêmicas – 

ora de um pessimismo obscuro, ora francamente entusiastas –, o conjunto de todas 

essas discussões, de toda essa metalinguagem nem por isso deixava de compartilhar 

uma concepção geral bastante comum: quer se seja contra, quer a favor, a fotografia 

nelas é considerada como a imitação mais perfeita da realidade. E de acordo com os 

discursos da época, essa capacidade mimética procede de sua própria natureza 

técnica, de seu procedimento mecânico, que permite fazer aparecer uma imagem de 

maneira ―automática‖, ―objetiva‖, quase ―natural‖ (segundo tão-somente as leis da 

ótica e da química), sem que a mão do artista intervenha diretamente. (1993, p.27). 

 

Para Rouillé (2009), a crença na verdade, exatidão e realidade da fotografia-

documento se sustenta primeiro pelo ―[...] fato de que a fotografia aperfeiçoa, racionaliza e 
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mecaniza a organização imposta ao Ocidente a partir do século XV [...]‖; segundo porque 

―[...] associa essa mecanização da mimese com um outro acionador da exatidão e da verdade: 

o registro químico das aparências [...]‖; e por último ―[...] graças às mudanças profundas na 

própria economia da imagem, é em razão de sua modernidade.‖ (2009, p. 63-64). 

Rouillé destaca o fato de que por mais de um século a imagem tida como ―verídica‖ 

foi confundida com a fotografia-documento. Nesse aspecto e observando a rede de questões 

que envolveram o que o autor chama de ―verdadeiro fotográfico‖, entre as quais a estética da 

transparência e da verdade do documento, Rouillé argumenta que, 

 

[...] o verdadeiro, ou melhor, a crença no verdadeiro, não é imanente do 

procedimento, como é comum de se pensar. O verdadeiro não é uma segunda 

natureza da fotografia: é somente efeito de uma crença que, em um momento preciso 

da história do mundo e das imagens, se ancora em práticas e formas cujo suporte é 

um dispositivo. O verdadeiro da fotografia-documento se estabelece pela diferença 

na comparação, de um lado, com o verdadeiro da pintura ou do desenho, e, do outro, 

com o da fotografia artística. As formas fotográficas do verdadeiro tendem a 

confundir-se com as formas do útil. (2009, p.83). 

 

Por todas as vantagens pelas quais a fotografia seria reconhecida no campo da 

ciência, Rouillé assinala que, 

 

a fotografia – que reproduz mais rapidamente, mais economicamente, mais 

fielmente do que o desenho, que registra sem omitir nada, que dissimula as 

imprecisões da mão, que, em resumo, troca o homem pela máquina – impõe-se 

imediatamente como a ferramenta por excelência, aquela que a ciência moderna 

necessita. E continuará sendo assim até a Segunda Guerra Mundial. Funcionando ela 

própria conforme princípios científicos, a fotografia vai contribuir para modernizar o 

conhecimento; em particular, o saber científico. (2009, p. 109). 

 

Fosse como atividade expressiva ou como procedimento técnico, a fotografia, de 

acordo com Silva (2003) representava no caso do campo científico ―[...] uma renovação das 

expectativas. Com ela, acreditou-se que se poderia ir muito mais além na investigação 

científica [...]‖. No entanto, a fotografia só popularizada no final do século XIX
3
, em sua 

trajetória na medicina e nas demais ciências, ―[...] prosseguiu assentada em inúmeros 

experimentos, espalhados por toda parte.‖ (SILVA, 2003, p.77). Diversos desses 

experimentos, desenvolvidos na segunda metade do século XIX, se pautavam em vários 

pontos em comum:  

 

[...] a presunção da imagem objetiva, a crença em seu potencial explicativo e de sua 

superioridade relativamente à palavra; a exploração abusiva do corpo humano como 

                                                 
3
 Sobre o conceito de fotografia popular ver: BORGES, D. R. A popularização da fotografia e a emergência da 

fotografia popular no Brasil. Disponível em: 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2013/anais2013/trabalhos/pdf/Deborah%20Rodrigues%20Borges.pdf. 
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objeto de estudo, o gosto pelo bizarro; a confusão entre a representação e o real. 

(SILVA, 2003, p.77). 

 

Entre as experiências mais conhecidas e expressivas da época, estão as de Guillaume 

Duchenne (1806-1875), um médico francês que ficou conhecido pelas experiências realizadas 

através de um mecanismo que descarregava pequenas correntes elétricas no rosto dos 

pacientes, provocando a contração dos músculos da face, para fotografá-los no momento da 

sua reação (figura 4). 

 

Figura 4 – Experiência electrofisiológica, 

hospital da Salpêtrière. (1852-1856)

 
Fonte: SICARD, Monique. A Fábrica do 

olhar – Imagens de ciência e aparelhos de 

visão (século XV-XX) (p. 130). 

 Essas experiências eram realizadas no hospital da Salpêtrière,
4
 em Paris por volta 

dos anos de 1852 a 1856. Conforme Sicard,  

 

[...] como anexo à sua obra Mécanismes de laphysionomie [Mecanismos da 

Fisionomia], o médico Guillaume Duchenne, conhecido por Duchenne de Boulogne, 

do nome da sua cidade natal, colocou a fotografia de um pobre homem de rosto 

enrugado, um pouco simples de espírito, internado no hospital da Salpêtrière e 

                                                 
4
 O Hospital da Salpêtrière originalmente Hôpital Général, é erguido sobre os armazéns do antigo Arsenal 

francês (daí o nome La Salpêtrière, local onde se fabrica e/ou guarda pólvora, salpêtre) pelo arquiteto Louis Le 

Vau (1612-1670), em 1654. Os hospitais gerais surgem, na França, durante os séculos XVI e XVII, quando as 

municipalidades, e mais tarde, o poder monárquico, passam a intervir na gestão dos estabelecimentos de 

assistência. Num misto de cuidados médicos e encarceramento policial, esses hospitais-asilo, são destinados a 

abrigar toda sorte de indesejáveis com a preocupação de controlar a população e garantir a segurança pública. 

(SILVA, 2003, p. 92). 
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sapateiro de profissão. O homem apresenta uma expressão estranha, como que 

alucinada. A seu lado, o médico em pessoa aplica-lhe no rosto dois reóforos ligados 

a uma fonte de corrente de baixa intensidade. A contracção muscular provoca uma 

expressão fugaz, à qual a fotografia confere permanência. (2006, p.131). 

 

Do ponto de vista de Sicard (2006), as experiências fotográficas de Guillaume 

Duchenne ―pretendiam-se científicas‖ e tinham por pressuposto a correspondência entre a 

profundidade dos sentimentos e os traços da figura humana e por meio delas ele tentava ler 

nos rostos os sinais de uma disposição da alma. O processo o levaria a elaborar uma ―[...] 

cartografia dos mecanismos usados nas expressões. [...] devemos ver neles apenas uma 

superfície, e não uma semiologia corporal que, traduzindo a dor ou a alegria, nos conduziria 

aos sintomas‖. (SICARD, 2006, p. 133). No entanto, a autora acredita que a fotografia é o 

motor que induz esse olhar para a superfície, e que o próprio dispositivo fotográfico incita o 

médico a usar a eletrização. Para Sicard, ―[...] erraríamos em ver nela uma mera técnica de 

registo: é o motor essencial da experiência, a verdadeira criadora daqueles rostos sem paixão. 

Sem a fotografia, eles não existiriam.‖ (2006, p. 133). 

O fato é que a fotografia contribuiu para incitar uma série de experiências além das 

de Duchenne de Boulogne. Entre eles, de acordo com Silva (2003), estão Jean-Martin Charcot 

com seus pacientes histéricos, Alphonse Bertillon e Francis Galton com a fotografia 

judiciária, e as teorias de Lombroso e os optogramas do Doutor Vernois da medicina legal. 

Entretanto, como nos mostra Silva,  

 

[...] os ensaios promovidos por Guillaume Duchenne de Boulogne, à base de sessões 

de eletrochoque, parecem ter representado uma das últimas experiências em 

medicina explorando o bizarro – as fotografias realizadas na Salpêtrière, sobre a 

orientação primeiro de Désiré Bourneville e depois Charcot com pacientes 

histéricos, já foram forjadas sob a consciência de se evitar o meramente curioso. No 

entanto, a iniciativa de Duchenne ratificou o modo de pensar, segundo o qual fixar a 

imagem constitui o melhor caminho para o conhecimento. (SILVA, 2003, p. 78). 

 

Para Sicard, Duchenne de Boulogne se encontra em uma posição histórica 

excepcional e essa posição ―[...] torna-o pioneiro, promotor das tecnologias modernas da 

eletricidade e das tecnologias da imagem na clínica médica [...] abre o caminho a uma 

fisiologia do vivo.‖ (2006, p. 139). 

Antes mesmo de Duchenne, no campo da psiquiatria, o doutor Hugh Welch 

Diamond, desde 1851, já explorava a fotografia para catalogar os pacientes do hospital em 

que trabalhava, acreditando que a fotografia serviria de apoio aos tratamentos. Fabris (2004) 

ressalta que os pressupostos que regiam o retrato policial estão da mesma forma na base dessa 

aplicação da fotografia pela medicina. Segundo a autora, 
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[...] o doutor Hugh Welch Diamond, desde 1851, utiliza o calótipo no 

recenseamento dos pacientes do hospital de Springfield (Inglaterra). Membro da 

Real Sociedade Fotográfica, apresenta em 1856, um trabalho sobre ‗a aplicação 

peculiar da fotografia no delineamento da insanidade‘. Diamond acreditava que a 

fotografia era um precioso auxiliar no tratamento: os pacientes demonstravam em 

geral, interesse pelo próprio retrato, sobretudo quando nele estavam registradas as 

marcas do progresso da cura de um ‗severo ataque de Aberração Mental‘. (2004, 

p.48) 

 

No campo da fotografia médica, foram surgindo publicações sucedendo os 

experimentos de Duchenne de Boulogne e as experiências de aplicação da fotografia às 

ciências médicas. Diferentemente da gravura, muito usada nas imagens dos corpos 

dissecados, a fotografia desse campo volta o olhar para a superfície do corpo.  Conforme 

Sicard,  

[...] a fotografia troca as anatomias pelas aparências. Dois domínios são assim 

brutalmente promovidos: a dermatologia e as patologias do andar e do 

comportamento. Nesses jogos de superfície, a fotografia regista – algo que a gravura 

nunca poderia fazer – o rosto e o olhar dos doentes. (2006, p. 146). 

 

A primeira publicação, segundo Sicard (2006), destinada a criar laços e circular entre 

médicos de Paris e outros lugares, é a Clínica Fotográfica do Hospital Saint-Louis (figura 5) 

lançada em 1868, e seria o primeiro tratado médico ilustrado com fotografias, ―a pele que 

mostra suas lesões torna-se o primeiro objeto de uma fotografia médica institucionalizada.‖ 

(2006, p.147).  

Silva (2003), que dedicou uma atenção especial às revistas médicas publicadas em 

Paris e São Paulo por volta dos anos 1869-1925, afirma que algumas dessas publicações ―[...] 

continham estampas fotográficas as quais reproduziam imagens como microfotografias, 

detalhes de partes afetadas do corpo, na sua maior parte, dermatoses, e algumas fotos 

enquadrando o corpo por inteiro ou fragmentado.‖ (2003, p. 79). Conforme o autor, a Clínica 

Fotográfica do Hospital Saint-Louis (figura 5), foi criada com o intuito de elaborar uma 

representação das doenças da pele, gerando um recurso visual que fosse didaticamente útil e 

acessível ao ensino da dermatologia, mas devido ao sucesso entre a comunidade médica de 

Paris, surge também a Revue photographique des hôpitaux de Paris (figura 6). A prática 

iniciada por essas revistas  

 

[...] ganhou repercussão em outras publicações médicas, tornando comum, na 

proximidade do final do século XIX, que as revistas fossem ilustradas com 

fotografias reproduzindo doentes. [...] O repertório de fotografias médicas 

concentrado na Revue photographique representa uma condição singular para 

compreender, em sua fase incipiente, o processo sobre o qual a fotografia foi 

introduzida no laboratório, na clínica e no hospital, como firmou-se e se difundiu. 

(SILVA, 2003, p.81). 
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Figura 5 – À esquerda folha de rosto da Clinique photographique de l'hôpital Saint-Louis (1868).  

Figura 6 – À direita prancha com fotografia da Revue photographique des hôpitaux de Paris. 

        

Fonte: http://web2.bium.univ-paris5.fr/img/?refphot=02485 

 

Ainda segundo Silva, 

 [...] mesmo sem desenvolver nenhuma técnica nova, a inovação propiciada pelos 

produtores da revista se encontrava justamente no [...] emprego contínuo e 

sistemático da fotografia na representação da doença, e em fazer desaguar 

regularmente essa iconografia num órgão periodístico. (2003, p.84).  

 

 

No entanto, Sicard ressalta que ―[...] a realização das imagens não é simples: os 

defasamentos entre a realidade dos corpos e a sua representação fotográfica irritam os 

médicos.‖ (2006, p. 147). A autora classifica como utopia a crença na objetividade e exatidão 

da imagem e constata que ela impede que o olhar médico se detenha nas causas, por outro 

lado promove uma familiarização do médico com a realidade da doença e com os doentes:  

 

[...] o tudo visível (grifo da autora) dos corpos afirma-se; os rostos desaparecem por 

detrás de aglomerações, cristalizações, cancros e deformações insuportáveis. 

Doentes sem histórias, anônimos e coloridos como cartas de jogo, alinham-se em 

labirintos de classificações. [...] A fotografia, além das suas funções de classificação, 

de diagnóstico, de semiologia, de taxionomia e memória, familiariza o médico com 

uma realidade por vezes aterradora. É uma negação do real. (SICARD, 2006, p. 148) 
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Analisando as considerações em torno das produções oriundas do campo da 

fotografia médica e científica, podemos perceber a forma como a representação da doença é 

construída, e como essas revistas serviram de parâmetro, estabelecendo os moldes de muitas 

publicações posteriores. Além disso, elas também influenciaram na afirmação do caráter de 

exatidão atribuído à fotografia no âmbito da medicina e da ciência, confirmando a ideia de 

que a fotografia extingue qualquer interferência subjetiva, já que funciona conforme 

princípios científicos. Uma crença insistente que mantém a fotografia ―[...] como a ferramenta 

por excelência, aquela que a ciência moderna necessita. E continuará sendo assim até à 

Segunda Guerra Mundial.‖ (ROUILLÉ, 2009, p.109). 

Essas publicações contribuíram além de tudo para a formação do olhar médico sobre 

o doente e a doença, de modo que o corpo infinitas vezes foi tratado, pesquisado, exibido, 

explorado como um objeto nas mãos dos profissionais da ciência médica.  

Para Rouillé,  

 

[...] se nos for permitido indagar sobre a eficácia científica de tais publicações, elas 

são exatamente o oposto – a rejeição – da produção fotográfica comum na época. 

Enquanto a arte do retrato é utilizada para dissimular as mínimas anomalias 

fisiológicas, tais anomalias são o único objeto desses clichês cruelmente 

documentais; os corpos onde o nu valoriza as qualidades estéticas – estão 

fragmentados e representados sem deferência, em suas aparências mais cruéis [...]. 

(2009, p.114). 

 

Em seguida abordamos algumas questões a respeito das possíveis afinidades e 

relações que vão se construindo entre a ciência médica e arte na representação do corpo 

doente. 

 

 

1.2. O corpo doente através da fotografia 

 

Segundo Sicard (2006) à época do surgimento da Clínica Fotográfica do Hospital 

Saint-Louis (1868), já se percebia nas fotografias uma grande perda da realidade entre os 

corpos e a sua representação fotográfica, além dos altos custos e a lentidão envolvendo o 

processo das produções, haviam as dificuldades técnicas caracterizadas pelo uso do preto e 

branco. Esses fatores fizeram com que os fundadores da publicação se desdobrassem para 

produzir as imagens com mais rapidez e menor custo. 

A tentativa de apresentar de maneira mais aproximada a cor da pele do paciente 

implica de acordo com Sicard (2006) em um processo de coloração das fotografias com 
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aquarela, que é feita depois sobre a fotografia, na presença do doente. Segundo a autora, ―[...] 

efectuam-se assim em três fases: a captação da imagem propriamente dita, a passagem para 

papel em câmara escura, o regresso junto dos pacientes e a coloração.‖ (SICARD, 2006, p. 

147). Isso faz com que alguns fotógrafos busquem aprimorar suas formas de tratamento da 

imagem. Entretanto, a exemplo do trabalho do fotógrafo Félix Méheux (Figuras 7 e 8), como 

exemplifica Sicard, em algumas situações esse ―modo de fazer‖ não é bem aceito no meio 

médico: 

 

[...] fotógrafo das doenças de pele no hospital Saint-Louis entre 1884 e 1904, será 

acusado de não estar a fazer trabalho científico, de não homogeneizar as suas séries 

fotográficas através de protocolos perfeitamente definidos [...]. É verdade que 

Méheux trata as luzes, as encenações e enquadramento. Assina suas imagens. 

Alguns chamam-lhe ―artista dermatologista‖ (grifo da autora). Mas aqui, a obra de 

arte opõe-se ao inventário científico. (2006, p. 150). 

 

 

Figura 7 - Félix Méheux 1884-1904 – à esquerda fotografia retocada de paciente que sofre de escarlatina. 

Figura 8 – Félix Méheux 1884-1904 - à direita paciente com dermatite seborreica. 

                  

Fonte: http://artsci.case.edu/dittrick/online-exhibits/photographing-dermatology/felix-meheux-hand-colorist/ 

 

 

Essa oposição da arte ao inventário científico, e as características do trabalho 

desenvolvido por Méheux, nas técnicas de cor, na qualidade da iluminação, e à forma como 

dá especial atenção ao material fotográfico, juntamente com o direcionamento dado às 

imagens pelo fotógrafo, está além da proposta da organização da publicação a que era 

destinada. De acordo com Sicard, 

 

da repetição das imagens nascem geralmente o humor, a ironia, o protesto, mas as 

diferenças individuais que emergem das colecções de Félix Méheux revestem-se de 
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um caráter trágico [...] elas aterrorizam; fazem fugir ou, pelo contrário, suscitam 

enormes compaixões. (2006, p. 151). 

 

Os relatos de experiências como a de Duchenne de Boulogne por exemplo, utilizando 

o eletrochoque sobre os músculos da face, e o tratamento das imagens realizado por Félix 

Méheux direcionando o foco para o sujeito que sofre, são essenciais para a compreensão dos 

primeiros sinais do que Sicard (2006) chama de uma ―abordagem sensível do mundo‖. 

Mesmo que a obra do Dr. Duchenne tenha sido uma publicação à parte das revistas médicas, e 

que o trabalho de Félix Méheux tenha se dado mais de vinte anos depois.  

Sicard (2006) argumenta que as imagens produzidas por Duchenne de Boulogne 

estão no limiar dos acontecimentos do século XIX, em que se associam no mesmo meio 

artistas e cientistas para aperfeiçoar a arte fotográfica em favor da ciência. No entanto, é nesse 

mesmo contexto que se manifestam segundo a autora, 

 

[...] rupturas violentas entre uma abordagem sensível do mundo e sua abordagem 

formal [...] Através de suas imagens, Duchenne de Boulogne dirige-se, 

simultaneamente, aos cientistas e aos artistas. Aos cientistas, quando investiga as 

leis que regem a expressão da fisionomia humana. Aos artistas, quando fornece uma 

descrição das formas. (SICARD, 2006, p. 137). (Figura.9). 

 

 

Figura 9 – Página de Duchenne com índice de expressões faciais. 

 
Fonte: http://www.scott-eaton.com/duchennes-facial-expression-index-pages 
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Para Rouillé (2009) na época de Duchenne, não havia uma separação tão radical 

quanto nos dias de hoje entre a arte e a ciência. De acordo com o autor, 

 

[...] o Dr. Duchenne (de Bolonha) tenta restaurar o projeto fisiognomônico que 

busca ler nos corpos os ―sinais da linguagem muda da alma‖ [...] Embora mobilize 

os recursos mais modernos de sua época – a fotografia e a eletricidade – e contribua 

para renovar os procedimentos de investigação dos corpos, a postura de Duchenne 

continua duplamente pré-moderna: por sua referência apoiada na fisiognomonia, e 

por sua dupla preocupação, científica e artística. (ROUILLÉ, 2009, p. 110). 

 

Para Sicard (2006), há uma mudança no objeto da imagem técnica, e Duchenne não 

pode ser considerado somente um cientista que demonstra as linhas características de uma 

expressão. Como observa Sicard, 

 

[...] é como adepto do claro-escuro que Duchenne de Boulogne reflecte, referindo-se 

a Rembrandt ou a Ribera. As expressões sombrias de sofrimento, dor, pavor, tortura 

misturada com medo, traduzem-se – também – em sombras profundas. O espanto, o 

assombro, a admiração, a graça, são descritos por fotografias muito luminosas. [...] a 

verdade artística é diferente da verdade científica: a significação de uma emoção 

passa também pelo gesto e pose das personagens. (SICARD, 2006, p. 137). (Figura 

10). 

 

 

Figura 10 – Página de Duchenne com índice de expressões faciais. 

 
Fonte: http://www.scott-eaton.com/duchennes-facial-expression-index-pages 
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Para a autora, Duchenne se encontra nesse intervalo entre a arte e a ciência; não é só 

um cientista, é também artista. Além das suas descobertas na medicina, ―[...] estabelece 

pontes entre o espaço e o tempo, o indivíduo e a espécie, a medicina e a estética, a ciência e a 

arte. Age duplamente: como imagem e como instrumento de uma modernidade.‖ (SICARD, 

2006, p. 139) 

É certo que a preocupação com a técnica se dá nesses experimentos com a intenção 

de garantir sempre a exatidão das coisas. Todavia, Rouillé (2009) chama a atenção para um 

aspecto importante, para o autor ―[...] a fotografia nunca esteve totalmente dissociada de seu 

aspecto ‗expressão‘.‖ (grifo do autor) (2009, p. 27)  

Mesmo no contexto da medicina podemos observar traços da fotografia-expressão, 

termo usado por Rouillé, lembrando que a produção de uma imagem é sempre influenciada 

pelas circunstâncias em que acontece. Segundo Rouillé, 

 

[...] a fotografia-expressão não recusa totalmente a finalidade documental e propõe 

outras vias, aparentemente indiretas, de acesso às coisas, aos fatos, aos 

acontecimentos. Tais vias são aquelas que a fotografia-documento rejeita: a escrita, 

logo, a imagem; o conteúdo, logo, o autor; o dialogismo, logo, o outro. (2009, 

p.161). 

 

As imagens produzidas por Duchenne de Boulogne e Félix Méheux não se atêm 

somente ao documental; apesar do interesse pelo valor documental, o seu grau de expressão é 

que as mantém na linha que se posiciona entre arte e ciência. 

Outro caso que nos chama atenção no campo das pesquisas realizadas por meio da 

fotografia científica no que diz respeito à representação é o caso do Dr. Hyppolyte Baraduc, 

relatado por Dubois (1993). De acordo com o autor, Baraduc foi um dos grandes especialistas 

de doenças nervosas, contemporâneo de Jean-Martin Charcot (1825-1893), neurologista 

francês, médico chefe dos serviços do Hospital da Salpêtrière, que ficou conhecido pela 

iconografia que criou em torno dos seus estudos sobre a histeria. 

Na perspectiva de Dubois, Baraduc representa um momento em que ―[...] uma 

prática médica completamente instituída (os estudos sobre a histeria) se revela igualmente, 

sob certos aspectos, pura ficção, obra fantasmática, sem o saber e contra sua vontade.‖ (1993, 

p. 237). Baraduc, através de uma fotografia velada de seu filho, feita por ele próprio (figura 

11), dá início a uma experiência sistemática que o médico desenvolverá, acreditando ser 

possível que os estados de alma pudessem ser inscritos na placa fotográfica. 
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Figura 11 - Hippolyte Baraduc – A alma humana. 

 
Fonte: DUBOIS, 2009, p. 235.  

 

 

 Segundo Dubois, 

[...] afinal, o véu dessa luz invisível, que é a ―luz da alma‖, Baraduc vai, a partir de 

então, perseguir sistematicamente, tentar o tempo todo suscitá-lo e reproduzi-lo 

experimentalmente. Depois vai descrever e tipologizar as auras provocadas e 

fotografadas dessa maneira, de acordo com sua forma, sua textura, sua densidade, 

sua distribuição etc. Análise formal conduzida com rigor e espírito de sistema. Em 

suma, o Dr. Baraduc vai elaborar aos poucos uma ―teoria dos espectros‖ à sua 

maneira, inventando e denominando mil conceitos diferentes [...] (1993, p.237). 

 

As experiências de Baraduc têm uma função importante do ponto de vista das ficções 

criadas pela ciência. Para Dubois, ―a fotografia é exatamente o lugar e o meio pelo qual a 

ciência (medicina, psiquiatria) faz ficção [...] ela é o lugar de abertura a um espaço de 

invenção total‖ (1993, p.241). Assim, essas experiências colocam em xeque a noção de 

objetividade e o caráter de verdade da imagem fotográfica como sendo uma expressão 

somente do que é visível. 

No próximo tópico lançaremos um olhar sobre o trabalho realizado pelo neurologista 

francês Jean-Martin Charcot, que se dedicou a fotografar as crises de histeria de pacientes do 

Hospital da Salpêtrière. 
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1.3. Charcot e a representação da histeria. 

 

As experiências de Jean-Martin Charcot, médico neurologista, foram empreendidas 

através da imagem fotográfica nos estudos da histeria, uma doença considerada de fundo 

emocional que aparentemente causava vários distúrbios físicos. 

Silva (2003) afirma que Charcot teve um papel significativo no modo como as 

representações do doente e da doença foram elaboradas utilizando-se da fotografia no século 

XIX.  

De acordo com Silva, 

[...] a percepção de Charcot sobre o paciente e a doença foi emblemática, pelo seu 

modo de apreciar as perturbações que afetam as funções orgânicas normais dos 

indivíduos. A crença no conhecimento pela intermediação do olhar, herança secular 

que remonta às especulações dos fisionomistas, desde o século XVI, era, então, 

ponto central no procedimento semiológico da medicina ocidental. (SILVA, 2003, p. 

93). 

 

O trabalho de Jean-Martin Charcot com as pacientes histéricas foi apresentado na 

publicação A iconografia fotográfica da Salpêtrière (1858).  

De acordo com Didi-Huberman, 

a Salpêtrière era, no ultimo terço do século XIX, o que nunca havia deixado de ser: 

uma espécie de inferno feminino, uma città dolorosa com quatro mil mulheres, 

incuráveis ou loucas, trancadas ali. Um pesadelo em uma Paris pronta para viver sua 

belle époque (grifos do autor). (2007, p. 7). 

 

Para o autor o hospital da Salpêtrière foi cenário de um grande espetáculo, 

caracterizado pelas apresentações das enfermas em crise e as experiências do Dr. Charcot que 

transformaram a histeria em invenção, devido a um encanto que se instaurou entre os ―[...] 

médicos insaciáveis das imagens da ‗Histeria‘ (grifo do autor) e as histéricas que consentem e 

inclusive exageram a teatralidade de seus corpos‖. (DIDI-HUBERMAN, 2007, p.8). 

Para Sicard (2006), as imagens produzidas por Charcot estão nessa passagem da 

imagem fotográfica da ciência para a arte, no momento em que as imagens da aparência 

perdem o interesse científico:  

 

destituídas agora de sentido para o mundo médico ou científico, as imagens voltam-

se para as instituições artísticas; aqui, em muitos casos, adquirem outra dimensão 

estética e pedagógica. As novas utilizações transformam as próprias imagens, 

conferem-lhes novas significações. [...] os impasses que conduzem várias pesquisas 

―visuais‖ realizadas no hospital da Salpêtrière, sob a égide do neurologista Jean-

Martin Charcot, incitam Paul Richer e Albert Londe a voltarem-se para o mundo 

artístico: as suas fotografias, desenhos e esculturas poderiam ter aqui maior 

utilidade.‖ (SICARD, 2006, p. 141). 
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Diante de toda cena que envolvia a produção das imagens da histeria, caracterizada 

pela pretensão de tornar a enfermidade compreensível, Didi-Huberman questiona o 

significado do espetáculo, mais especificamente da expressão espetáculo da dor. A respeito 

disso o autor afirma ―[...] a histeria foi, ao longo de toda sua história, uma dor que se viu 

forçada a ser inventada como espetáculo e como imagem; que chegou a inventar-se a si 

mesma [...]‖ (DIDI-HUBERMAN, 2007, p.11). 

Diante do aparato visual o corpo da paciente entrega-se ao espetáculo da 

enfermidade. A fotografia na perspectiva de Didi-Huberman (2007) se mostra uma técnica 

pouco segura e até mesmo frágil.  Para o autor ela ―[...] encena os corpos: fragilidade, e em 

um tal momento, sutilmente, os desmente (os inventa) mais ainda os submete a uma espécie 

de extorsão figurativa‖. (2007, p.88). 

Observando o contexto em que emerge a imagem da histeria, Junior (2009) ressalta 

que para Didi-Huberman, se desencadeou  

 

uma maneira específica de comunicar e, principalmente, produzir conhecimento, 

dentro de um método de códigos que foram, ao mesmo tempo, momentos históricos 

da imagem: o objeto (imagem) não existe fora das práticas que o constituem como 

tal. (2009, p. 819).  

 

 

Charcot e seu colaborador Paul Richer um anatomista, fisiologista e escultor natural 

de Chartres na França, chefe de laboratório no Hospital da Salpêtrière, criaram uma sequência 

de imagens a partir dos ataques de histeria dos pacientes da Salpêtrière. Mas a genialidade de 

Charcot do ponto de vista de Didi-Huberman, corresponderia ao fato de que mais do que 

registrar e criar uma iconografia, ele conceituou o grande ataque histérico, que possuía várias 

fases ou períodos distintos. 

Essas experiências, do ponto de vista de Rouillé, mesmo tendo o uso da fotografia 

como essencialmente pedagógico e com fins de arquivamento e publicação médica, se 

mostram para o autor como ―contradocumento‖, se submetendo ―[...] às concepções em vigor 

sobre a histeria, em vez de modificá-las.‖ (2009, p. 118), e como em experiências 

antecedentes às dos pacientes histéricos, cada imagem produzida,  

 

inverte o funcionamento ordinário da fotografia-documento, ao não remeter a 

nenhuma realidade material preexistente (um rosto), mas a uma categoria patológica 

ou racial virtual (uma fácies); quando ela denega os corpos em benefício dos 

sintomas corporais da doença mental ou da raça; quando a síntese substitui o 

registro. (ROUILLÉ, 2009, p. 119). 
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No registro dessas fases ou períodos do grande ataque histérico, Charcot contava 

com uma paciente que ficou conhecida por sua vedete. Chamava-se Augustine, (figuras 12 e 

13) e suas imagens podem ser vistas em várias páginas da Iconografia, em diversas fases dos 

ataques de histeria.  

 

Figura 12 e 13 – Lâminas. Iconografia. Vol. II. Fotografia de Augustine. 

            
Fonte: La invencion de la histeria. Ataques y poses. p. 182-183 

 

 
Figura 14 - Diapositivo de Augustine possivelmente doado por Charcot a 

Jacques Roubinovitch. 

 
Fonte: http://amindbodyproblem.org/2012/11/05/augustine-o-la-marianna-

dellisteria-visual-saturday/#prettyPhoto 
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Além da questão da dor que envolvia o espetáculo da histeria, outros aspectos 

tratados por Didi-Huberman (2007) são relevantes para pensar as representações desse corpo 

doente na fotografia. A questão da pose e sua temporalidade, a teatralização e a relação de 

pertencimento do corpo do paciente ao corpo médico. 

As tomadas feitas das histéricas têm em si uma relação do tempo da pose. ―[...] a 

duração sem medida do tempo da pose.‖ (DIDI-HUBERMAN, 2007, p. 142). Levando em 

conta o tempo necessário para produzir uma boa imagem, já que eram produzidas pelo 

processo do colódio úmido
5
 em ambiente fechado, mesmo com todos os recursos disponíveis, 

a imagem que se produzia era fruto de um tempo de pose de ―uma duração intensa, uma 

autêntica ‗contratura do rosto‘ [...] permitindo a relativa nitidez da imagem para um tempo de 

pose que era fatalmente largo.‖ (ídem, p.143). A veracidade do registro derivava do tempo em 

que a paciente estivesse suspensa. Didi-Huberman chama atenção para a palavra pose, 

demonstrando vários sentidos: ―[...] ‗fundar um personagem‘, ‗pausa, detenção‘, ‗pausa em 

uma penitência na via crucis do corpo‘, ‗se estender sobre o leito fúnebre‘.‖ (2007, p. 145). 

Perante essas circunstâncias observamos a teatralização que envolvia tanto a 

experiência clínica, quanto os sentimentos das próprias pacientes. Some-se a isso a liberdade 

de mediação das imagens propiciada pela técnica da hipnose utilizada por Charcot, que 

percebia aí um estado privilegiado para perceber o fenômeno da histeria de maneira autêntica. 

Segundo Junior, tratava-se de um mecanismo de submissão plástica por parte do 

paciente, que permitia autêntica ―pintura‖ dos dois fenômenos, fosse o próprio transe 

hipnótico ou o ataque histérico. (Grifos do autor). (2009, p.821). 

Didi-Huberman chama atenção para outro fato, uma dialética do encanto que se 

estabeleceu tanto por parte das histéricas quanto por parte dos médicos. De acordo com o 

autor, 

 

reciprocidade do encanto: das ―atitudes passionais‖ de ―sua‖ hitérica, o médico terá 

feito uma obra de arte, a imagem vivente de um conceito nosológico, e o haverá 

quase glorificado enquanto imagem [...] Augustine enfeitiçava seus médicos como 

uma aparição ideal e eles, reciprocamente foram como seus bons gênios. (DIDI-

HUBERMAN, 2007, p.234) 

 

 

É por conta da mediação do meio fotográfico e por meio desse encanto, que um 

corpo se converteu para o outro em objeto experimental e experimentável, o corpo histérico 

                                                 
5
 Criado por Frederick Scott Archer, o colódio úmido consiste em uma mistura de algodão de pólvora e éter, 

como um meio de unir os sais de prata nas placas de vidro. Fonte: 

http://wwwbr.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_fotografia/h

istoria_da_fotografia06.shtml?primeiro=1 



42 

 

pertence ao corpo médico. A função mediadora da imagem fotográfica permitiu a construção 

de um novo discurso em torno do corpo, e de uma visualidade específica. Segundo Junior,  

 

para Didi-Huberman, com Charcot a histeria representaria um caminho bífido: por 

um lado, tiranizou ao cristalizar uma imagem do corpo histérico, incapaz de oferecer 

solução aos doentes; por outro estetizou ao produzir – e reproduzir – as imagens 

relacionadas às ―mil formas‖ dos sintomas; sendo a Iconografia uma representação 

pictórica, garantida pelo funcionamento metafórico da práxis artística, na qual, 

mediante a representação do real, se produz um real figurado – operação de 

imaginarização. (JUNIOR, 2009, p.822). 

 

As pesquisas visuais de Charcot não se limitaram aos pacientes da Salpêtrière. Silva 

(2003) afirma que paralelamente à atividade médica, ele desenvolveu estudos sobre arte e 

doença, se orientando pelas obras que observou, entre pinturas, afrescos e gravuras de artistas. 

A partir disso produziu ensaios que eram ilustrados em desenho por seu colaborador Paul 

Richer. Esses ensaios foram agrupados em As deformações e as doenças na arte (1889). 

Para Silva, no entanto, Charcot ao mesmo tempo que aproxima a ciência da arte 

também estabelece a diferença entre elas.  

O olhar do médico não é apenas de estranhamento, ele é técnico, é racionalista e, 

conscientemente, coloca-se em oposição ao olhar naturalista dos artistas na 

exploração dos atributos plásticos (o belo e o feio, o harmonioso e o disforme) 

porque a natureza assim os oferece. (SILVA, 2003, p.94). 

 

 

Outra questão que Rouillé observa ao longo da história da fotografia é o fato de que 

―[...] as práticas, os atores, os usos, as imagens, as formas e as técnicas mobilizadas vão 

continuar a oscilar entre estes dois polos: a ciência e a arte, que se afirmam com força desde 

os primeiros dias.‖ (2009, p.199). 

 

 

1.4. O artista e as tecnologias de visualização do corpo 

 

As técnicas de visualização do corpo modificaram o olhar médico sobre ele, do 

mesmo modo influenciaram o olhar artístico. 

A possibilidade de ver o interior do corpo proporcionada a partir da invenção dos 

raios X, torna-o permeável, transparente.  

Em seus estudos sobre as modificações na corporeidade resultantes da crescente 

visualização, Ortega afirma que: 
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[...] o sucesso das novas tecnologias de visualização médica tem dado uma 

relevância ao interior do corpo humano que não encontra precedentes nas nossas 

sociedades. Essas tecnologias extrapolam o campo estritamente biomédico e se 

introduzem no campo sociocultural e jurídico. (ORTEGA, 2008, p. 72). 

 

Mas se com a fotografia o artista já havia se libertado das tarefas clássicas de 

representação, com as tecnologias de visualização do corpo, alguns artistas se utilizam delas 

para dar espaço à presença de outras dimensões corporais, ou seja, essas tecnologias são 

postas a serviço da arte. 

Para Moulin ―[...] a história do corpo no século XX é a de uma medicalização sem 

equivalentes.‖ (2008, p. 15). Esse fato pressupõe que no mesmo nível dessa medicalização, 

podemos admitir que um maior número de pessoas tem cada vez mais acesso ao interior do 

próprio corpo. 

Segundo Michaud, 

 

[...] o corpo feito em parte transparente pela radiografia vai tornar-se o corpo 

visitável pela microexploração médica (sondas miniaturizadas) ou o corpo de ora em 

diante visível sem invasão, graças ao scaner, à obtenção de imagens por ressonância 

magnética, à tomografia pela emissão de pósitrons. A viagem ao interior do corpo se 

torna possível e pode-se ―ver‖ (grifo do autor) o funcionamento dos órgãos, 

inclusive o órgão do pensamento, mesmo que as ―verdadeiras imagens‖ em questão 

sejam de fato imagens por convenção. (2008, p. 545). 

 

Para Monteiro,  

 

[...] o trabalho de muitos artistas vem incorporando tais imagens, sobretudo a partir 

da Segunda Guerra Mundial, com a popularização das imagens de raios X. Num 

primeiro momento, a reflexão sobre esse mundo interior transparente representado 

pelas imagens médicas é que orienta o trabalho de muitos artistas. (2007, s/p) 

 

Ortega considera que as técnicas de visualização produzem fascínio sobre a 

imaginação coletiva, não se limitando apenas ao âmbito biomédico. Rapidamente, ―[...] de 

modo singular, as imagens do interior do corpo transitam entre o conhecimento especializado 

e a fantasia popular, entre a pesquisa científica e os processos de divulgação que incluem a 

arte e a cultura popular.‖ (ORTEGA, 2008, p.133). 

Interessa nessa pesquisa a maneira como os artistas se apropriam dessas técnicas de 

visualização para produção de seu trabalho artístico. 

Monteiro (2007) destaca algumas artistas com produções que exploram suas 

experiências e imagens do corpo medicalizado ou imagens de procedimentos aos quais foram 

submetidas. Entre eles o trabalho da artista americana Laura Ferguson e sua série The visible 
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skeleton (figura 15) e a série Retratos íntimos (2003), da artista brasileira Cris Bierrenbach,. 

(Figura 16). 

 
Figura 15 - Laura Ferguson, The visible skeleton 

 
Fonte: http://drtenge.com/?p=274 

 

De acordo com Monteiro, o projeto de Laura Ferguson 

 

[...] teve início há mais de vinte anos, quando a artista começou a experimentar a 

deformação física em decorrência de uma escoliose aguda. Laura incorpora 

inicialmente as imagens de seus registros médicos regulares e depois outros 

produzidos por médicos especialmente para a produção de suas obras. Segundo a 

artista, essa série conta a história de sua trajetória e de como ela transformou as 

experiências de seu corpo medicalizado em arte. (MONTEIRO, 2007, s/p). 

 

 

Cris Bierrenbach com sua série Retrato Íntimo (figura16), que parte de radiografias 

da pélvis da artista, que aparece penetrada por instrumentos perfurantes metálicos, por si só a 

imagem já é perturbadora, mas isso se intensifica quando atestamos que aqueles objetos foram 

realmente introduzidos ali. Apesar de protegidos por uma resina para evitar ferimentos, as 

imagens causam certo mal-estar. Nesses trabalhos as técnicas de radiografia e fotografia estão 

amalgamadas e o resultado final se configura em ampliação fotográfica digital de radiografia. 
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Figura 16 - Cris Bierrenbach, Retrato Íntimo – Fórceps, 

2003 – ampliação fotográfica digital de radiografia. 

 
Fonte: http://crisbierrenbach.com/pessoal/foto/retrato-

intimo/ 

 

Entendemos que esses projetos, além de serem construídos a partir da apropriação 

das técnicas de visualização ou do corpo medicalizado, também tem relação com um aspecto 

que é da ordem da dor vivenciada por esses corpos. Diante disso, buscaremos no capítulo 

seguinte, investigar algumas representações da dor na arte, e o trabalho de artistas que se 

utilizam da fotografia como dispositivo para a dor.  
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CAPÍTULO 2 – CORPO E DOR NA ARTE 

 

2.1. Dor: Representações e sentidos 

 

A história da arte ocidental está repleta de exemplos de artistas que elegeram a dor 

como tema. Em diversas épocas percebemos como a dor, tanto quanto as paixões humanas, 

foi representada e repetidamente explorada, desde a mitologia clássica e a tragédia grega, da 

arte cristã ao romantismo. Seligmann-Silva (2005) nos aponta uma questão interessante, ao 

afirmar que a relação arte e dor é tão clássica quanto a concepção da arte como campo da 

fruição do belo. Se tomarmos como exemplo as imagens da paixão de Cristo, seu martírio e 

sua dor extrema, ou ainda as imagens dos horrores das guerras sempre representadas por 

artistas de vários períodos históricos, notaremos, de acordo com o autor, que é graças a um 

processo de identificação e compaixão que vivenciamos imaginariamente a dor no nosso 

próprio corpo, transmitida pelo contato com a obra. Conforme Seligman-Silva,  

 

[...] sentimos terror diante da morte e tendemos a nos identificar com quem sofre: 

sem esse pressuposto, a tragédia e as representações cristãs da paixão não 

funcionariam. [...] sempre ―assistimos‖ a uma encenação da dor mediada pela 

identificação com aquele que sofre. ( 2005, p. 45). 

 

 

Para Berbara (2010), além de ser tema central de representação na história da arte 

ocidental, a dor física foi muitas vezes concebida como punição, mas também como redenção 

assumindo ora um sentido positivo, ora negativo e às vezes é associada a contextos religiosos, 

políticos ou mitológicos nas mais distintas culturas. Com relação à percepção da dor, a autora 

afirma que: 

 

[...] a dor é tão absoluta que não deixa espaço para nada além de si própria. Ela gera, 

naquele que a sofre, um confronto inescapável consigo mesmo, nada parece ser mais 

íntimo que a dor. Essa mesma intimidade, recolhimento, isolamento, 

tradicionalmente vincula-se também ao processo artístico, há séculos concebido 

como necessariamente doloroso. (BERBARA, 2010, p. 9). 

 

 

Berbara (2010) sugere que é interessante observar que a concepção negativa da dor 

física como algo que deve ser eliminado ―[...] é relativamente recente na história ocidental – 

coincide com os grandes avanços oitocentistas no campo da analgesia e a hiperracionalização 

iluminista.‖ (2010, p.9). Antes desses avanços, a dor era associada a conceitos e sentimentos 

positivos como a verdade, a manifestação de favor divino, a integridade moral e até mesmo ao 

prazer. 



47 

 

É possível notar um ponto de vista semelhante nas observações de Sant‘Anna (2005), 

que afirma que em sua natureza histórica as dores possuíam uma função pedagógica, 

ensinando a valorizar o ser humano. Segundo Sant‘Anna,  

 

quando a anestesia foi descoberta, em 1846, a dor física ainda possuía vários 

sentidos. Podia exercer um papel enobrecedor: resistir bravamente à dor durante a 

extração de um dente, por exemplo, contribuía para a boa formação do caráter, 

especialmente quando se tratava do sexo masculino [...] Ensinavam a valorizar o ser 

humano, principalmente as virtudes da coragem e da persistência. No lugar de ser 

um limite para a vida, a dor mostrava os limites de cada corpo. (2005, p.38). 

 

 

Seligmann-Silva (2005) considera que a dor e o belo não se excluem, mas que 

―também estabeleceu-se muitas vezes um vínculo entre a dor e o feio, e ainda entre a dor e o 

sublime‖ e que a ideia dessa relação entre a dor e o sublime nasce da contemplação dos 

limites do ser humano, inclusive da morte. (2005, p. 46) 

Em suas reflexões acerca da história da representação da guerra e da desgraça, 

Sontag (2003) declara que os sofrimentos considerados dignos de representação são aqueles 

tidos como frutos da ira, divina ou humana, já os sofrimentos decorrentes de causas naturais 

são escassamente representados. Segundo a autora,   

 

[...] a escultura de Laocoonte e seus filhos a se retorcerem, as inúmeras versões da 

Paixão de Cristo em pintura e escultura e o inesgotável catálogo visual das 

diabólicas execuções dos mártires cristãos – essas são seguramente obras destinadas 

a comover e estimular, instruir e dar exemplo. O espectador pode condoer-se ante a 

dor do sofredor – e, no caso dos santos cristãos, sentir-se admoestado ou encorajado 

pela fé e força moral exemplares, [...] (SONTAG, 2003, p. 37) 

 

 

Na perspectiva de Sontag, o tormento é um tema canônico da arte e ―[...] não raro é 

representado nas pinturas como um espetáculo, algo contemplado (ou ignorado) por outras 

pessoas [...]‖ (2003, p. 39), e o costume de representar sofrimentos cruéis como algo para ser 

lastimado entra na história das imagens por meio de um tema específico, por volta do século 

XVII, que é o sofrimento padecido por uma população civil nas mãos de um exército.  

Mas a partir do século XVIII, conforme aponta Seligmann-Silva (2005), se funda 

uma compreensão estética do fenômeno artístico. A arte a partir daí não pode mais ser vista à 

luz de uma estética voltada para uma função moral da representação da dor. A partir daí, o 

lado material da arte ligado à percepção começa a ser mais valorizado, assim o corpo e a dor 

ganham uma nova dimensão. De acordo com Seligmann-Silva, 

a arte, como que liberada das amarras do classicismo, pôde retomar o seu papel de 

ritual (sacrificial): de espaço de cruzamento das fronteiras e concomitante re-
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estabelecimento dos limites; local de teste e abalo das idéias que ajudam a manter a 

sociedade coesa. A arte surge como ―espaço marginal‖ – ou seja, de 

apagamento/traçamento das margens – onde tanto aquilo que é posto ―de lado‖, 

―para baixo‖, na sociedade voltada para a produtividade, pode se manifestar 

―livremente‖, como também, ao fazê-lo, volta-se contra esse recalque que sustenta a 

vida social cotidiana. Daí a relação íntima entre apresentação – e não mais re-

presentação – da dor (trágica) e da ironia (romântica) corrosiva e auto-reflexiva. 

(2005, p.47-48) 

 

 

Como exemplo disso podemos observar já no século XIX as obras de Goya (1746-

1828), em sua série Los Desastres de la Guerra, uma seqüência numerada de 83 gravuras em 

água-forte feitas entre 1810 e 1820 que retrata as atrocidades cometidas pelos soldados de 

Napoleão. (Figuras 17 e 18). 

 

Figura 17 - Para eso hábeis nacido – Série Desastres de la guerra, estampa 12 (1810-1814) – 

160 x 235mm. Água forte, aguada, ponta seca e buril. 

 
Fonte: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras 
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Figura 18 - Enterrar y calar – Série Desastres de la guerra, estampa 18 (1810-1814). 

 
Fonte: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras  

 

Suas imagens tocam nesse sentido, no aspecto contrário que contesta a função moral 

da representação da dor. Segundo Sontag ―todos os ornamentos do espetacular foram 

suprimidos: a paisagem é uma atmosfera, uma escuridão, apenas ligeiramente esboçada. A 

guerra não é um espetáculo.‖ (2003, p.40). 

 

Figura 19 - Escena de batalla de la Guerra de la Independência en España (1810) – Vicente López 

(1772-1850) dibujo sobre papel, pincel, lápiz negro, y aguadas grises y negras.  

 
Fonte: http://www.bne.es/es/Colecciones/Dibujos/ 

https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?numfields=1&field1=autor&field1val=%22L%c3%b3pez%2c+Vicente%22&field1Op=AND&docLikeThis=bdh0000044221&exact=on&advanced=true&language=es&fillForm=false&showBack=true
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?numfields=1&field1=autor&field1val=%22L%c3%b3pez%2c+Vicente%22&field1Op=AND&docLikeThis=bdh0000044221&exact=on&advanced=true&language=es&fillForm=false&showBack=true
http://www.bne.es/es/Colecciones/Dibujos/
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Figura 20 - Lâmina do livro Guerra de la independencia de la España (1820) – Coleccion de grabados 

(1808-1813) Bartolomeo Pinelli, Francisco Pomares. 

 
Fonte: http://www.bne.es/es/Colecciones/Dibujos/ 

 

 

Figura 21 - Alegoría del regresso triunfal de Fernando VII tras la Guerra 

de la Independencia (1814) - dibujo sobre papel pincel, pluma, tinta y 

aguadas grises y negras. 

 
Fonte: http://www.bne.es/es/Colecciones/Dibujos/ 

http://www.bne.es/es/Colecciones/Dibujos/
http://www.bne.es/es/Colecciones/Dibujos/
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Os horrores da guerra, a violência, a morte, apresentados por Goya na sua expressão 

mais crua, segundo Matilla (2008) se confrontam com as imagens heroicas e espetaculares 

mais comumente vistas na sua época. (Figuras 19, 20 e 21). 

Goya mostra em suas gravuras o que retira dos acontecimentos reais, do que viveu 

naquele período, a destruição, a dor, o desespero e a morte, ocasionados pela Guerra da 

Independência na Espanha. Para Matilla, 

 

[...] as obras de Goya, de conteúdo bélico, não mostram os heróis militares ou 

populares que lutaram contra os franceses, de todos conhecidos graças às 

publicações e às galerias de retratos gravados amplamente difundidos na Espanha do 

seu tempo. Nem sequer nos apresentam feitos concretos acontecidos em 

determinados lugares. Ao contrário Goya nos mostra, partindo de acontecimentos 

reais, a essência dos mesmos, a representação universal do heroísmo, a brutalidade, 

a fome, o desespero, a destruição, mas sobretudo a morte. E tudo protagonizado pelo 

povo anônimo, verdadeira vítima da guerra. (2008, s/p.). 

 

De acordo com Sontag, as imagens de Goya são uma síntese. Sua arte ―[...] parece 

representar um ponto crucial na história dos sentimentos morais e da dor [...] Com Goya, tem 

início na arte um novo padrão de receptividade aos sofrimentos.‖ (2003, p. 40). 

A maneira como Goya apresenta suas gravuras, do ponto de vista de Sontag, é 

justamente como um relato que ataca a sensibilidade do espectador comovendo-o ―quase ao 

ponto do horror‖. A isso acrescenta-se a legenda, que quase num contraponto às imagens, na 

maioria das vezes ―[...] insiste na dificuldade exatamente de olhar. Uma voz, supostamente do 

artista, atormenta o espectador: você suporta olhar para isto?‖ (SONTAG, 2003, p. 41).  

A dor provocada pela violência da guerra é recriada por Goya e conforme Sontag, 

por meio de suas legendas ele dá ao espectador garantia da veracidade dos fatos mesmo que 

aquela imagem não seja o registro deles no momento em que ocorreram, Eu vi isto! (Yo lo vi!) 

(Figura 22); Isto é ruim! (Esto es malo!) (Figura 23); É demais! (Fuerte cosa es!) (Figura 24). 
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Figura 22 - Yo lo vi - Série Desastres de la guerra, estampa 44 (1810-1814). 

 
Fonte: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras  

 

 

 

 

 

Figura 23 - Esto es malo - Série Desastres de la guerra, estampa 46 (1810-1814). 

 
Fonte: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras 

 

https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras
https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras
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Figura 24 - Fuerte cosa es! - Série Desastres de la guerra, estampa 31 (1810-1814). 

 
Fonte: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras 

 

Stéphane Audoin-Rouzeau (2008, p.365), quando discorre a respeito dos massacres 

da guerra e das experiências corporais sofridas nessas circunstâncias, afirma que ―[...] toda 

experiência de guerra, é antes de tudo, experiência do corpo.‖, já que são os corpos que 

infligem e sofrem a violência. 

A dor física, o sofrimento padecido durante a guerra, essa experiência do corpo, 

estão postos na obra de Goya e nos apresentam não só sua ―visão‖ da guerra, como também 

possivelmente nos apresenta sua própria dor diante do horror que presenciou.  

Em termos de autorretrato, um exemplo clássico, que nos confronta com imagens do 

seu próprio sofrimento, de representação da dor, é a obra de Frida Kahlo (1907-1954). A 

pintora mexicana, que teve uma vida marcada por dores físicas e dramas emocionais, 

acometida por doenças e traumas, foi retratada por ela em suas telas. Os seus autorretratos 

reproduzem suas vivências, suas angústias, seus medos, suas dores. Em Frida podemos 

encontrar o artista que é segundo Seligmann-Silva ―[...] um ser para quem arte e existência 

não se diferenciam mais.‖ (2005, p.49). 

Ortiz (2010, p. 190) observa que ―[...] o corpo de Frida Kahlo demanda restituição 

constante desde muito cedo. Habitado por imaginação superabundante e inteligência viva, 

recebe golpes drásticos que o marcam por toda vida, que o dilaceram para sempre.‖ (2010, p. 

https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras
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190). Para Ortiz, as dores de Frida estão no centro de sua criação artística; ―[...] o espaço mais 

visível no qual Frida elabora e reelabora as fraturas de seu corpo é claramente sua pintura.‖ 

(Idem)  

Frida nasceu com uma anomalia congênita na espinha e teve poliomielite quando 

criança. O fato de enfrentar esses problemas de saúde e passar por acontecimentos trágicos 

como politraumatismo causado por um acidente de trânsito, no qual teve o abdome perfurado 

impossibilitando-a de ter filhos, resultou em uma vida inteira entre médicos e tratamentos 

diversos.  

Uma das obras que expressa claramente seu sofrimento com as fraturas múltiplas, as 

cirurgias na coluna vertebral, e as dores ocasionadas por elas, é o autorretrato intitulado A 

coluna partida (1944), em que se pode notar uma clara referência aos diversos coletes que 

Frida foi obrigada a usar durante toda a vida. (Figura 25). 

Bastos (2008), citando Kettenmann (1994), apresenta uma leitura feita da pintura A 

coluna partida, apontando para as características que remetem à iconografia cristã: 

 

[...] os pregos espetados no rosto e no corpo, lembrando imagens do martírio de São 

Sebastião, atravessado por setas, são símbolos da sua dor ainda mais poderosos. 

Outra referência iconográfica cristã, surge no pano branco à volta das ancas, fazendo 

lembrar o lençol enrolado à volta de Cristo, da Virgem e dos santos que decoram 

quase todas igrejas e altares das casas do México. (BASTOS, 2008 apud 

KETTENMANN, 1994, p.41). 

 

Figura 25 - A coluna partida (1944). 

 
Fonte: http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions 

http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions
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A impossibilidade de ter filhos e ainda os abortos sofridos, foram fortemente 

expressos nas telas de Frida Kahlo. No que diz respeito a esse fato destacamos dois trabalhos 

de Frida nos quais podemos identificar claramente a referência a esse trauma: O Hospital 

Henry Ford (1932) (figura 26) e O Meu Nascimento (1932) (figura 27). 

Mauricio Ortiz afirma que a pintura de Frida pode ser descrita por inteiro como um 

grande autorretrato, um autorretrato total, múltiplo, desaforado; ali na tela estão, de maneira 

destacada: a coluna quebrada, a cama de hospital, a pélvis, o gesso e as faixas, as agulhas, o 

colete de aço, as úlceras tróficas. (2010, p. 190). 

 

Figura 26 - O Hospital Henry Ford (1932)  

 
Fonte: http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions 

 
Figura 27 - O Meu nascimento (1932) 

    
           Fonte:  http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions  

http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions
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O longo e interminável contato com médicos de diversas especialidades, a submissão 

a várias intervenções cirúrgicas, os inúmeros exames laboratoriais e radiografias (figura 28), 

são constantes em sua obra, mesmo que indiretamente.  

 

Há também outros espaços nos quais Frida pratica a recomposição de seu corpo 

enquanto a pintura converge: o espaço de uma sexualidade inquieta e nada 

convencional, o espaço do diário e o epistolar, e, em especial, o espaço da consulta 

médica. (ORTIZ, 2010, p. 190). 

 

 

Figura 28 – Radiografia de Frida Kahlo, 1954, Ciudad de México. 

 
Fonte: MONASTERIO, 2010. p 195. 

 

Além de exames guardados, Frida trocava cartas com os médicos. Alguns deles por 

mais de vinte anos, como é o caso de seu médico de São Francisco, especialista em tórax. 

Abaixo trecho da carta do doutor Leo Eloesser, citado por Maurício Ortiz : 

 

vou explicar-lhe o pouco que sei sobre o seu caso. Quando eu a conheci, no ano 

1930, a senhora tinha, e ainda tem, uma anomalia congênita na espinha vertebral, 

ficando malformadas várias vértebras lombares. Essa anomalia é acompanhada por 

outra dos segmentos da medula e dos nervos que correspondem às vértebras 

afetadas. É essa anomalia do sistema nervoso que lhe causa a atrofia da perna direita 

e a dormência de que provêm as muitas úlceras tróficas que sofreu no pé direito [...] 

Com esta explicação Fridita, levados em consideração todos os aspectos do seu mal, 

assim como suas relações com Diego, não lhe parece que o mais urgente é chegar a 

um diagnóstico definitivo antes de falar em terapia e do sim ou do não de 

operações? [...] (ORTIZ, 2010, p. 191). 
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Pressupõe-se, diante da relação de Frida com os médicos, que sua exposição a 

variados tipos de tratamentos, as opiniões e diagnósticos incertos a que esteve sujeita, são 

fatores preponderantes na construção de sua imagem. 

Ortiz (2010) conclui, por meio da observação do contexto das pinturas de Frida, que 

estas, tanto quanto seus escritos nas páginas dos diários e suas fotografias recortadas (figuras 

29 e 30), são uma metáfora completa do corpo da artista, um ensaio que permitia a ela 

compreender sua dor e seu sofrimento, e, talvez, por fim, assumi-los e encarná-los, ―[...] 

porque a dor e o sofrimento, como o corpo ao qual pertencem e que habitam de maneira tão 

completa, não se bastam a si mesmos: exigem referentes diversos e, para serem de verdade, 

têm que ver seu reflexo em algum lugar.‖ (ORTIZ, 2010, p. 193). 

 

Figura 29 - Fotografia recortada. 

 
Fonte: MONASTERIO,2010, p.195 

 

 

Figura 30 - Página do Diário de Frida –     

 
Fonte: http://arte.linio.com.mx. 

 

http://arte.linio.com.mx/
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As observações que Ortiz (2010) tece em relação à produção de Frida, a influência 

dos escritos médicos dirigidos a ela, e a maneira como ela se apropria do que o autor chama 

de ―fichas clínicas‖, permitem identificar um indício do interesse por parte da artista pelos 

dados da medicina, pela linguagem médica e a maneira como ela é direcionada à paciente e ao 

seu corpo na prescrição dos diagnósticos. O autor identifica em arquivos da Casa Azul, textos 

que, segundo ele, atestam o papel preponderante do olhar médico no trabalho referencial de 

Frida. 

Esse ponto, onde medicina e arte convergem constitui não só parte do processo de 

criação da artista, como uma marca dolorosa gerada pela sua condição. Ortiz observa:  

 

[...] de radiografia em radiografia, de interrogatório em interrogatório, de cirurgia 

em cirurgia – junto com as telas e a escritura e as inúmeras fotos que tiram dela ou 

que ela mesma tira – vai se formando a collage que permite a Frida ver de fora, 

inventar, imaginar esse universo descomposto que é seu corpo. (ORTIZ, 2010, p. 

192). 

 

O autor vai mais além, atestando que em uma leitura rápida perceberemos que há nos 

arquivos duas fichas clínicas escritas a máquina, que não possuem assinatura, e que entre suas 

características pode-se notar, apesar de serem escritas em terceira pessoa seguindo o estilo de 

uma ficha clínica autêntica, que elas possuem um caráter pessoal, íntimo e ―[...] só podem ser 

compreendidas se forem concebidas como parte do minucioso trabalho autorreferencial que 

um corpo tão dilacerado exige.‖ (ORTIZ, 2010, p. 193). 

Continuando sua análise Ortiz transcreve um trecho da primeira ficha datada de 

1939, ano que coincide com sua estadia em Paris e o divórcio de Rivera:  

 

ingestão de grandes quantidades de álcool (uma garrafa de conhaque diária). [...] 

correções a lápis, tachados, sublinhados e acréscimos revelam essa atenção 

constante aos textos, esse frequente voltar a eles, emenda-los, questioná-los, 

friccioná-los. (ORTIZ, 2010, p.193).  

 

 

Na segunda ficha, a própria caligrafia da artista: ―De 1946 até 1950, a doente 

continua nas piores condições já vistas, com dores constantes na coluna, perda de peso (de 

54Kg para 42Kg). Estado geral péssimo. Incapacitada de se bastar a si mesma. Com depressão 

nervosa.‖ (ORTIZ, 2010, p.194).  

Na obra de Frida Kahlo, seus autorretratos da dor, do corpo doente, dilacerado, a 

apropriação que faz de detalhes da linguagem médica, vão construindo sua imagem, invocam 

uma outra forma de apresentação da dor e uma outra postura diante do próprio corpo, 

diferentemente das dores representadas na iconografia tratada anteriormente nesse capítulo. 
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Do ponto de vista de Seligmann-Silva, a arte da dor desfaz a negação da experiência 

dolorosa, e quebra tabus construídos em torno do corpo e suas excreções. Segundo o autor ―a 

‗arte do corpo‘ tenta reinscrever o simbólico: apagar/retraçar os limites entre o homem e a 

natureza‖ (2005, p. 50).  

Entre muitos exemplos que podem ser encontrados na arte que tem o corpo como 

suporte/tema/linguagem, e que tem na dor física uma constante, podemos citar obras como as 

da francesa Gina Pane (1939-1990) e dos performers de Viena
6
 dos anos 1960 e 1970 Günter 

Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch e Rudolf Schwarzkogler, (Figuras 31, 32, 33, 34,35) uma 

arte que do ponto de vista de Seligmann-Silva (2005) ao mesmo tempo é fruto da violência da 

técnica e a desafia. Esses artistas acreditavam que a dor tinha um efeito purificador.  

 

Figura 31- Gina Pane, Psyche, 1974 

 
Fonte: http://www.richardsaltoun.com/artists/70-Gina-PANE/works/ 

 

 

Figura 32 – Günter Brus, Automutilação III – 1965.             Figura 33 – Otto Muehl, Action: Military Training,                                                               

photo, photographer Ludwig Hoffenreich   

                                  
Fonte: http://www.tumblr.com/tagged/gunter-brus                          Fonte: http://www.tumblr.com/ 

                                                                                                           tagged/otto-muehl 

 

                                                 
6
 O Acionismo Vienense enquanto um grupo dogmático e, de certo modo, fechado, se desenvolveu em Viena em 

1965, sendo protagonizado pelos artistas austríacos Herman Nitsch, Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler e 

Günter Brus, e pelos escritores Gerhard Rühm e Oswald Wiener. Como um predecessor da body art, o 

acionismo vienense se comparado com outros movimentos como os happenings, performances e fluxus, 

caracterizou-se como a forma mais violenta e agressiva de tratar o corpo no âmbito artístico de seu tempo. Para 

mais detalhes ver: Pianowski, 2013. 

http://www.tumblr.com/tagged/gunter-brus
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Figura34–Hermann Nitsch, Aktion 130, s/d.                Figura 35 - Rudolf Schwarzkogler, Action, 1965 

      
Fonte: http://www.museonitsch.org/media/gallery          Fonte: www.tate.org.uk/art/artworks/schwarzkogler                    

 

O corpo no mundo contemporâneo assume características e significações muito 

amplas e complexas. De acordo com Cocchiarale e Matesco, ―[...] os artistas passaram a 

explorar sua temporalidade, contingência e instabilidade e a compreender sua importância na 

busca de novas formas de liberdade e no questionamento de convenções artísticas e sociais‖ 

(2005, p.13). 

Ainda conforme Cocchiarale e Matesco (2005), a arte considerada corporal nasce em 

torno dos anos 1960, transformando o corpo do artista em um novo lugar de expressão, um 

meio novo, um lugar de transformação. As ações, os happenings e as performances das 

décadas de 1960 e 1970, unidas a uma ideologia libertária, abriram caminho para a exposição 

de um corpo pautado na experiência física e no cotidiano. Segundo Matesco, o termo bodyart 

―[...] ganha popularidade quando a performance se desloca da exploração das capacidades do 

corpo para a ideia do corpo do artista como suporte de arte.‖ (2009, p. 45). 

Como afirma Pianowski, 

 

 
[...] a liberdade que se quer conquistar é, acima de tudo, a liberdade do próprio 

corpo, a liberdade de ser-corpo. Esse desejo vai ser logo assumido por aqueles que 

andam na vanguarda da história, ou seja, os intelectuais e artistas que nas suas 

produções vão evidenciar essa busca. Nesse sentido, surgirão os movimentos 

artísticos que passam a colocar o corpo e todos as suas secreções como zona 

artística, território da ação, dos fenômenos, dos processos e da própria obra de arte 

como é o caso do acionismo vienense, da performance e da body-art. (2013, p. 2) 

 

http://www.museonitsch.org/media/gallery-130-aktion
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Outra questão a ser considerada nas artes em que o corpo é o elemento central é a 

encenação. É por meio dela que se faz possível criar novas estratégias de representação do 

corpo.  

Para Jeudy (2002), o corpo enquanto gerador de modos de expressão e de trocas 

simbólicas nas sociedades contemporâneas é convidado a substituir o status de sujeito pelo de 

objeto, ou seja, a compreensão do corpo como ―máquina perfeita da natureza‖ dá lugar ao 

sentido de ―objeto a ser exibido‖.  

Para Lippard (1976), quando as mulheres começaram a usar seus rostos e corpos em 

trabalhos com fotografia, em performances, vídeo arte, era inevitável que a arte do corpo iria 

adquirir um tom diferente. Segundo a autora, ―[...] desde 1970, quando o movimento das 

mulheres atingiu o mundo da arte, suas questões não são somente de forma e conteúdo, mas 

de contexto e clima político.‖ (1976, p.252). Lippard acredita que existem diferenças de 

atitude na arte corporal de homens e mulheres, que levariam a acreditar que as abordagens por 

parte das mulheres envolvem usos sexuais e de gênero relacionados ao corpo. 

Segundo Nascimento,  

 

o corpo desvelado pelo artista abriu a perspectiva de um corpo como possibilidade 

de engajamento político. A partir do entendimento de que ―o pessoal é político‖ e de 

que o corpo é o lugar onde o público encontra o particular e onde a dimensão social 

é negociada, produzida e dotada de sentido. (2011, p.33) 

 

Mas, ainda conforme Nascimento (2011), podemos perceber que não é possível 

abordar o corpo e uma determinada prática artística pautados somente na sua postura de 

contestação e no seu contexto de ordem política: 

[...] as performances de artistas que se utilizam da premissa do ―corpo como 

político‖ não são afirmações de suas posturas políticas feitas por meio da arte. São 

negociações corporificadas entre as posturas políticas e aquilo que pré existe 

enquanto constituição dos seus próprios corpos, por meio de uma composição 

estética que materializa uma nova forma no mundo, existindo por si e para além do 

artista, mesmo nas práticas efêmeras e vinculadas diretamente ao corpo que as cria. 

A arte não terá uma dimensão política somente quando abordar temáticas 

explicitamente políticas, mas quando operar politicamente pela articulação de seus 

discursos corporificados, sensoriais e afetivos. (2011, p. 35). 

 

 

2.2. A fotografia como dispositivo para a dor 

 

Segundo Rouillé (2009), a partir dos anos 1980 os artistas começam a dominar 

perfeitamente a fotografia produzindo imagens de grande qualidade técnica e algumas vezes 
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de tamanhos monumentais, ganhando importância que até a década anterior não possuía, 

transformando-se em material da arte.  

Os anos 1980 também trouxeram no final da década o debate sobre a necessidade de 

estabelecer critérios em torno da fotografia no sentido do que Picazo (2004) trata como 

necessidade de ―[...] diferenciar a arte da fotografia e a fotografia utilizada como meio, como 

uma ‗técnica artística‘ qualquer a serviço de um pensamento estético determinado [...]‖ (2004, 

p. 249). A autora analisa o uso da fotografia como meio de auto-representação e como via de 

conhecimento das relações que se pode estabelecer entre o ―eu‖, os demais e a relatividade 

espaço-temporal. Além disso, Picazo aborda a análise da existência humana como fenômeno 

estético e considera que a fotografia é um dos meios que possibilitaram levar a cabo essa 

reflexão. Assim, a fotografia teria sido usada por muitos artistas da arte conceitual, da landart 

e da bodyart com a necessidade por parte de determinados artistas por exemplo, como simples 

instrumento de trabalho. Segundo Picazo, 

 

[...] ela [a fotografia] lhes permitia distanciar-se sensivelmente das disciplinas 

artísticas tradicionais, pois sua inclinação pela fotografia não se devia tanto ao seu 

valor como uma das belas artes, e sim pelo seu caráter imediato, sua facilidade de 

manejo, e seu caráter popular distante do ―culto‖ artístico que combatiam. Além 

disso lhes permitia um deslizamento do objeto do desejo para o sujeito do desejo, 

questionando-se em consequência o valor da obra de arte, e como não, sua própria 

existência e sua relação com o contexto sociopolítico. (2004, p. 251). 

 

 

Outro aspecto explorado por Picazo é a insistência nos processos autorreflexivos e de 

autoconhecimento por parte de numerosos artistas, retomando o próprio corpo para 

desenvolver uma proposta artística. 

Rouillé (2009) chama atenção para uma evidência: ―[...] a arte contemporânea volta-se 

para o cotidiano, para o corriqueiro, no momento em que a fotografia se torna um dos 

principais materiais dessa arte [...]‖ e afirma: ―[...] na virada dos anos 1980, os grandes relatos 

cedem lugar na arte, à proliferação de pequenos relatos e ao emprego crescente da fotografia 

para lhes dar corpo e forma.‖ (2009, p.355-356). Essa fotografia íntima ou intimista dos 

pequenos relatos cotidianos, dos quais trata Rouillé, coincide em certo sentido com essa 

possibilidade de autoexperimentação, autorreflexão e auto apresentação, de que trata Doswald 

(2004), que considera o uso da fotografia e do vídeo, por serem meios imediatos e 

democráticos, concomitante a esses processos. No entanto, a relação entre aparato fotográfico 

e ―objeto‖ humano seguiu sendo uma relação tensa. 

Para Picazo (2004), processos que se impõem como uma afirmação da existência 

humana frente à complexidade escorregadia do exterior são foco na arte dos anos 1970. No 
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entanto, na década seguinte se conjugam com maior frequência elementos e processos 

introspectivos, com um olhar sobre o próprio eu e em consequência refletindo sobre a 

condição humana em si mesma, com uma preocupação mais distanciada do contexto social. 

Considerando que nesta época há um desejo de se referir à ―própria exploração‖ e uma 

necessidade de elucidar dificuldades e ansiedades, e ainda que a fotografia se converteu em 

um procedimento ideal para relatar tais inquietudes, a autora afirma que ―[...] o desencanto e a 

crise surgidos nos finais da década de 80 parecem ter-nos devolvido a necessidade de que o 

artista imprima uma marca autobiográfica em sua obra.‖ (PICAZO, 2004, p.254). 

Essas mudanças que vão ocorrendo com relação à autorrepresentação constituem um 

ponto de grande interesse nessa pesquisa, principalmente no que diz respeito ao uso da 

fotografia como linguagem/meio de documentação e apresentação, sobretudo o autorretrato. 

Todas as mudanças com relação às reflexões envolvendo os processos introspectivos, íntimos, 

e de preocupação com as questões do ser humano mais do que com o contexto social são 

significativas para pensar as condições de produção e contexto das obras selecionadas para 

análise nessa pesquisa. 

A fotografia se tornou para os artistas um meio do qual eles se apropriam para 

alimentar a criatividade e a experimentação. Rouillé (2009) afirma que os artistas apreciam a 

capacidade descritiva da fotografia, que possibilita tornar visível qualquer coisa que não seja 

dessa ordem. 

A partir de uma pesquisa exploratória constatamos que um grande número de 

projetos artísticos envolvendo a dor são realizados por mulheres, que trabalham sobretudo 

com fotografia, mais especificamente o autorretrato como meio de expressão. Desse modo, 

destacamos nesse tópico os trabalhos de artistas que se apropriam da dor, concentrando-nos 

em produções que utilizam a fotografia como meio. Acreditamos que os trabalhos 

selecionados dialogam com as obras de Jo Spence e Hannah Wilke. 

Essas artistas aqui apresentadas, assim como Spence e Wilke, têm em comum o 

registro que vai sendo construído durante um tempo longo, da vivência do trauma, das 

experiências da dor. Uma espécie de acumulação da imagem fotográfica, uma forma de 

narrativa ou de uma espécie de diário. A exposição subjetiva, a atmosfera intimista e as 

marcas deixadas pela dor são fatores evidentes nesses trabalhos.  

Outras condições além das citadas acima também motivaram a escolha dessas 

artistas, no intuito de identificar possíveis diálogos e semelhanças entre suas produções e as 

obras de Hannah Wilke e Jo Spence. Na maioria dos trabalhos escolhidos identificamos uma 

proximidade estética, a atmosfera de intimidade que envolve suas fotografias, e a forma 
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imediata com que as artistas afrontam sua dor, e o processo de exposição do seu sofrimento. 

Em certo sentido todas elas falam de aspectos relacionados ao corpo em confronto com suas 

memórias e acontecimentos, que remetem à sexualidade, às suas relações íntimas, às relações 

de poder e controle, à fragilidade e transitoriedade do corpo. 

Sendo assim, esses projetos podem dar a conhecer as experiências, ideias e valores 

de cada uma, mas por outro lado nos provocam a voltar o olhar para nós mesmos, como 

humanos, para além do que está colocado diante de nós. O artista toca em algo que parte de 

sua própria dor, mas pode com isso alcançar uma inquietação que é também do outro. 

Segundo Susanne Langer  

 

[...] o artista formula esse aspecto esquivo da realidade que comumente é 

considerado amorfo e caótico; quer dizer, objetiva a esfera subjetiva. O que expressa 

não são, por conseguinte, seus próprios sentimentos reais, e sim o que ele sabe sobre 

o sentimento humano. Uma vez que está de posse de um rico simbolismo, esse 

conhecimento pode ultrapassar, de fato, toda a sua experiência pessoal. (1966, p. 34, 

apud ARAUJO, 2005, p.21).  

 

 

Nessas imagens a violência do encontro com o corpo do outro é a própria fonte de 

uma estética da percepção dos corpos. Nas palavras de Jeudy, ―[...] a experiência estética da 

relação com o corpo do outro me conduz, ora a experimentar uma experiência irredutível, ora 

a sentir minha própria duplicação.‖ (2002, p. 105). 

Por meio da fotografia essas artistas adentram o seu próprio mundo, o material de 

seus trabalhos é originado daí, dos medos, dos desejos, de suas relações pessoais, 

transformando esse material em uma via de enfrentamento de suas realidades. De um modo 

geral, seus trabalhos giram em torno delas mesmas, da família, dos amigos, e da sua relação 

com a sociedade, cada uma em seu contexto.  

A fotografia sempre possuiu desde seu surgimento uma carga documental muito 

forte, como discutiremos no próximo capítulo. Mas o fator que se faz relevante é que muitos 

artistas têm utilizado a fotografia para narrar, como meio expressivo que possui uma carga 

narrativa. Para Olivares  

 

[...] a fotografia é, sem dúvida, uma das linguagens mais apropriadas para contar 

hoje em dia certas histórias. E é a linguagem eleita por uma série de artistas que a 

converteram em uma via de comunicação que junta suas aspirações estéticas e 

artísticas com outras mais sociais ou documentais de uma época. Mas quando falo 

de ―documentar uma época‖ não é já como em momentos anteriores através de 

acontecimentos públicos, eventos sociais de alto significado, e sim a partir de 

sentimentos individuais, de experiências concretas, dos efeitos que a sociedade 

provoca no indivíduo. (2004, p. 262). 
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A seguir, destacamos os trabalhos de três artistas, cujo território é o corpo, vitimado 

por dores de diferentes procedências, quer sejam físicas ou morais: Nazareth Pacheco, Nan 

Goldin e Cristina Nuñez.  

A artista brasileira Nazareth Pacheco (1961-), faz parte de uma geração de artistas 

surgida no final dos anos 1980 e início de 1990, caracterizada por uma produção de ―[...] 

tradição minimalista com elementos simbólicos, alguns remetendo a fatos autobiográficos.‖ 

(SANT‘ANNA, 2001, s/p). Suas obras começaram a ganhar visibilidade a partir de sua 

primeira exposição individual realizada em 1988, onde expôs esculturas alongadas e finas 

produzidas em borracha ou latão incorporadas com pinos pontiagudos (figura 36). Segundo 

Sant‘anna, essas esculturas ―[...] remetiam incontestavelmente a instrumentos de dor.‖ (2001, 

s/p). Pacheco ficou conhecida por criar objetos a partir de instrumentos hospitalares usados 

em intervenções cirúrgicas. Submetida a diversas cirurgias ao longo dos seus primeiros 18 

anos de vida por conta de problemas congênitos, realizou uma investigação intensa sobre sua 

história e construiu parte de sua obra ancorada na sua memória, marcada por tratamentos 

médicos e estéticos que foram realizados para reconstrução do seu corpo desde seu 

nascimento.  

 

Figura 36– Nazareth Pacheco, Sem título (1989), Borracha 400cm. Coleção Jaime 

Roviralta 

 
Fonte: 

http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazareth_pacheco.htm 

 

 

Exames, laudos, prescrições, radiografias etc, foram guardados durante muito tempo 

e todos esses elementos se tornariam parte constituinte da série Objetos aprisionados e de sua 

http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazareth_pacheco.htm
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exposição realizada na Galeria de Arte Raquel Arnaud em 1993, intitulada O corpo como 

destino. A artista colocou esse material e outros objetos (como seringas, frascos de 

medicamento, fotografias, máscaras, molde da arcada dentária, mechas de cabelo etc), em 

caixas de madeira com fundo de chumbo fechadas por um vidro. Sant‘anna (2001) denomina 

esses trabalhos de ―vitrines-arquivos de objetos autobiográficos‖. Para Mesquita, ―estas caixas 

falam ao medo recalcado em todos nós das transformações físicas, da mortalidade, do 

sofrimento e, ao mesmo tempo, do desejo intelectual de conhecer intimamente a dor 

agonizante à qual a carne é suscetível.‖ (1993, s/p).  

Pacheco divide as caixas em dois grupos que fazem referência às etapas dos 

tratamentos aos quais foi submetida. Os de reparação dos problemas congênitos (correção do 

lábio leporino, transplante de córnea, cirurgia nas mãos, pés, nariz e boca) e os de estética 

(tratamento da pele do rosto, aparelho nos dentes, depilação, limpeza de pele etc). No texto 

produzido para a exposição, Milliet afirma que: 

 

[...] o que se anunciava em suas obras feitas com borracha e metal, seguidas por 

instalações – entendido por alguns como de extração pós-minimalista – evidencia-se 

nesta apresentação austera como reflexão sobre a identidade fundada na história do 

corpo [...] Objetual ou documental, a obra de Nazareth resulta de experiências 

vividas na intimidade corporal; daí retirando a intensidade capaz de tocar o 

espectador. É, portanto, um trabalho do desejo [...] a artista cria um corpo histórico. 

O processo que podemos chamar de ―bricolage‖ organiza um discurso que ―fala por 

meio das coisas‖ (L. Strauss) produzindo a reativação dos signos – receitas, bulas 

diagnósticos, fotografias, medicamentos, seringa, máscara, mecha de cabelos, etc. – 

não para reproduzir situações mas para re-velá-las. (MILLIET, 1993, s/p). 

 

Das caixas da série Objetos aprisionados, quatro contêm imagens fotográficas.  Em 

uma das caixas, duas fotografias da artista com poucos meses de idade, antes e após uma 

cirurgia de lábio leporino e entre elas um texto médico explicando as especificidades 

científicas da anomalia (figura 37). Em outra, pode-se ver uma radiografia das mãos da artista 

feita aos dois anos de idade, colocada na caixa juntamente a uma análise clínica sobre sua 

deficiência nos ossos (figura 38). Essa série é o único trabalho em que Nazareth Pacheco 

utiliza imagens fotográficas, De acordo com Botti: 

 

[...] a artista serviu-se delas [as fotografias] como um recurso para resgatar sua 

memória e fazer uma retrospectiva de sua vida. Esses registros não apenas 

acompanharam sua trajetória, mas têm correspondência direta em seu corpo, como 

uma escrita — lei — incapaz de se descolar de sua existência. Sua obra compõe uma 

espécie de mapa corporal, mostrando a aquisição de um saber, percurso bastante 

íntimo e doloroso, ritual de tortura que no corpo sempre encontra lugar. (2005, 

p.67). 
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Figura 37 – Nazareth Pacheco, Sem-título, 1993. Foto, texto e chumbo.27 x 33,5 x 

8 cm. Coleção da artista 

 
Fonte: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385496 

 

 

Figura 38 - Nazareth Pacheco, Sem-título, 1993. Foto de radiografia, relatório e 

chumbo. 44 x 56 x 8 cm. Coleção da artista. 

 
Fonte: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385496 

 

Tadeu Chiarelli (1997) caracterizou a produção de Nazareth Pacheco como sendo de 

―cunho catártico, quase terapêutico‖, uma documentação autobiográfica. Observando as obras 

da artista podemos perceber os processos nos quais a dor sempre reaparece, a questão do 

corpo persiste, e a ele acrescenta-se mais do mundo feminino, conforme observa Botti: 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385496
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385496
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[...] o simbolismo que a obra de Nazareth Pacheco traz vai muito além da história 

pessoal da artista. Nos fala das relações de perigo, de prazer e violência; do erotismo 

da dor, sofrimento e aprisionamento; daquilo que de alguma forma nos toca, nos 

aterroriza, nos domina, nos faz desejar; e que na fragilidade do corpo sempre 

encontra refúgio contra o esquecimento. (CHIARELLI, 2005, p.69). 

 

 Para Chiarelli (1997), sintomaticamente, nas séries seguintes às caixas, Pacheco 

começa a usar instrumentos médicos e cirúrgicos, perfurantes, cortantes, relacionados 

sobretudo à manipulação do corpo da mulher. Espéculos, saca miomas, dius, etc. (figura39). 

O autor afirma que: 

 

usando com ironia e espírito subversivo uma receita formal de origem minimalista – 

um módulo atrás do outro, metaforizando a produção industrial de massa, Nazareth 

contrapunha à aparente leveza e quase imaterialidade (visual e conceitual) dos 

espéculos em acrílico a brutalidade ascética do mesmo instrumento em metal. Assim 

procedendo, parecia perguntar: é possível observar tais aparelhos apenas na beleza 

fria do design anatômico, sem esquecer a função a que estão destinados, tão próxima 

de outros instrumentos de tortura? (CHIARELLI, 1997, s/p). 

 

 

Figura 39– Instalação – Espéculos, 1994 – Coleção Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. 

 
Fonte: 

http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazar

eth_pacheco.htm 

 

Chnaiderman (2003), afirma que Pacheco constrói um ―[...] imaginário do 

dilaceramento, a referência a suplícios de tortura [...]‖ que acompanha todo o seu trabalho. 
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Para a autora ao mesmo tempo a artista nos confronta com nosso próprio corpo por meio dos 

materiais que utiliza: 

 

Nazareth Pacheco instala em uma sala espéculos transparentes sendo apenas um de 

aço. Um único espéculo de aço e gelado. No desejo, a imaginação erótica atravessa 

os corpos, torna-os transparentes; ou os aniquila.  E, numa bacia de alumínio, 

cem dius. O diu destrói o que o espermatozóide cria. O espéculo no lugar da vagina 

exposta, somos todos, homens e mulheres penetrados por espéculos, transparentes 

e/ou de aço. Transparência sugerindo um invisível presente em nosso mundo 

moldado para ocultar aquilo que permanentemente nos fere. (CHNAIDERMAN, 
2003, s/p). 

 

 

Chnaiderman ressalta que a imagem do corpo nesses trabalhos não é aquela do corpo 

explícito, costurado, remontado. É um corpo ausente, invisível, que ―[...] torna-se um corpo 

carregado de órgãos e vísceras com ruídos e odores [...] o corpo ausente, fala do mais 

recôndito do desejo.‖ (2003, s/p). 

Ainda que a obra de Nazareth Pacheco não seja predominantemente fotográfica, 

pode-se perceber em seu trabalho aspectos que a une às propostas das demais artistas 

apresentadas aqui. Identificam-se traços de conteúdo autobiográfico explicitados por meio da 

estreita relação com suas histórias pessoais. 

O tema da dor é uma constante nesses projetos apresentados aqui, embora tomada de 

sentidos diferentes, ora relacionado à violência e às peculiaridades dos relacionamentos 

íntimos como no caso de Nan Goldin, ora ligado a problemas existenciais e psicológicos 

como em Cristina Nuñez. O corpo é o território marcado por uma série de acontecimentos que 

se apresentam, violentos, terríveis e belos ao mesmo tempo.  

O corpo considerado ―ausente‖ na obra de Pacheco se mostra explícito nas 

fotografias de Nan Goldin. 

NanGoldin (1953-), fotógrafa norte-americana, ficou conhecida pelas fotografias que 

revelam as cenas cotidianas e profundamente íntimas da sua vida privada e do seu círculo de 

amigos, especialmente as do seu trabalho The ballad of sexual dependency, publicada em 

1986. A partir da exposição das fotografias desta série, Nan Goldin passa a protagonizar a 

cena na qual se busca a ―focalização no infraordinário‖ nas palavras de Rouillé (2009). Para 

esse autor ―fotografar um universo circunscrito na vida cotidiana, nos gestos diários, nos 

lugares familiares, nos objetos usuais, invisíveis de tanto serem vistos, vai opor-se às 

concepções modernistas [...] em busca desenfreada do inédito.‖ (2009, p. 358). 
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Segundo Olivares (2010), Nan Goldin ―[...] desde o próprio título nos apresenta o 

que quer nos contar, da mesma forma direta e sem ambiguidades que seus retratos trabalham 

sobre nosso olhar e sobre nossos sentimentos.‖ (2010, p. 267). 

Charlotte Cotton (2010) trata desses relatos da vida privada, das narrativas de vida 

íntima, como uma linguagem que tende a ser tecnicamente imperfeita, mas que no entanto se 

faz um recurso por meio do qual a vivência privada é transmitida ao espectador. Nan Goldin 

se tornou uma das referências desse tipo de imagem, dentro de uma reorientação temática que 

fez com que a fotografia doméstica dos instantâneos de família, fossem inseridas no âmbito da 

arte. Para Cotton: 

 

Goldin estava deliberadamente sequenciando suas fotos em temas que conduziam o 

pensamento do espectador para além dos dados específicos da vida daquelas 

pessoas, atingindo as narrativas mais gerais da experiência universal. The Ballad of 

Sexual Dependency, por exemplo, era uma contemplação personalizada da natureza 

dos modelos, seus relacionamentos sexuais, o isolamento social dos homens, a 

violência doméstica, o abuso de drogas. (2010, p. 139). 

 

 

Nas fotografias abaixo (figuras 40 e 41), Goldin aparece com as marcas da violência 

causadas depois de ter apanhado de seu namorado.  

 

Figura 40 – Nan one month after being battered. 

 
Fonte: http://www.matthewmarks.com/new-york/artists/nan-goldin/selected-

works/#/images 
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Figura 41– All by Myself, 1993. 

 
Fonte: http://www.matthewmarks.com/new-york/artists/nan-goldin/selected-

works/#/images 

 

Para Rouillé (2009), Nan Goldin é uma dessas artistas que rompe com os grandes 

relatos adotados pelos artistas do período modernista para realizar o registro da sua vida 

íntima. Segundo o autor,  

 
[...] nunca um artista, ainda mais uma mulher, havia colocado a fotografia tão perto 

de sua vida amorosa e sexual para demonstrar publicamente os sofrimentos, 

errâncias e afins. Os clichês aparentemente espontâneos, de conteúdo, 

enquadramento e iluminação muitas vezes precários, expõem a pequena história de 

uma mulher magoada [...] a vivência íntima irrompe na arte, graças à fotografia, 

como uma inversão romântica do modernismo. (ROUILLÉ, 2009, p.359) 

 

 

Na perspectiva de Seligman-Silva (2003), Nan Goldin registra com a sua câmera não 

apenas a esfera do seu cotidiano, tentando assim criar a ―sua família‖ via álbum de 

fotografias, mas também seus amigos doentes soropositivos, sendo que as fotos tornam-se 

atos e gestos de despedida (figura 42). Além da própria dor, Goldin retrata uma ―[...] história 

emocionante e dramática, mas tristemente banal, em que se misturam, no cotidiano, o amor, a 

paixão, o sexo, a droga, a Aids, a morte e [...] os golpes.‖ (ROUILLÉ, 2005, p.359). 

Bousso (2003) afirma que The ballad of sexual dependency traduz passagens 

relacionadas com a autobiografia de Goldin. Segundo a autora,  

 

interdependência, continuidade, amor e afeto norteiam essa obra [...] Funcionando 

como um diário, como um lugar de captura de memórias pessoais, não assegura a 

presença, mas, ao contrário, evidencia a perda dos que já morreram, dos amores que 

se foram. Nessa série, segundo a própria artista, ―a cama transforma-se num lugar de 

batalhas e relações difusas ou intensificadas. Laços sexuais intensos tornam-se 
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desgastantes e autoperpetuantes. Na dependência sexual o prazer torna-se a 

motivação, mas a satisfação real é romântica. (2003, p. 16). 

 

 

Ainda segundo a autora, Goldin nos coloca diante de fatores psicológicos da 

existência contemporânea e toca em aspectos do individual e coletivo, público e privado. Não 

é difícil perceber. Ela nos mostra personagens de uma sociedade em crise, personagens da 

vida real. Uma narrativa despudorada e corajosa, que se abstém de uma estética sofisticada e 

lança mão das cores supersaturadas, para documentar os sentimentos e o contato intenso e 

íntimo que tem com eles.  

Olivares (2010) aborda um aspecto da obra de Nan Goldin, que em seu ponto de 

vista é marcada pela estética do imediato. A autora chama atenção para a questão do 

escândalo, que é definido  

 

[...] como um produto social abstrato. Não existe em si mesmo, senão em sua 

apreciação. O escândalo é uma violação das regras e dos limites. Uma transgressão 

ética levada a cabo por uma personalidade marcada ou pública. Mas o escândalo 

semrpe tem sua origem no círculo privado, mais precisamente pode-se dizer que se 

origina a partir de tudo que se relaciona com o sexo e sua representação e também 

com aquelas esferas da aparência, da moral e do que é eticamente conceituado como 

positivo pela sociedade [...] o que define o escândalo é uma sociedade em crise, um 

ambiente problematizado e com grandes defeitos estruturais que dá margem e 

liberdade ao falso estupor, ao espanto excitante. (OLIVARES, 2010, p. 269). 

 

 
Figura 42 – Nan Goldin, Gotscho kissing Gilles, Paris, 1993. 

 
Fonte: http://www.artnet.com/artists/nan-goldin/gilles-and-gotscho-in-4-parts-

9BazMWVqszEC3Hd79tiaBg2 
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Assim, o sexo, a violência, a morte, a vida privada, a doença, as relações íntimas 

estariam no centro do escândalo, mas ele não se produz pelo fato em si mesmo e sim pelo 

juízo exterior.  

Para Rouillé, The Ballad of Sexual Dependency, confere à intimidade uma atualidade 

artística,  

 

[...] desloca os tabus e contesta as práticas corporais e sexuais dominantes – por isso 

ela é política [...] o prazer não tem outra finalidade que não o próprio prazer, 

conjurar a ausência de futuro, recusar a ordem dominante através de práticas 

transgressivas do corpo – cujo resultado será, muitas vezes, a aids e a morte. 

(ROUILLÉ, 2009, p. 418). 

 

O universo de Goldin vai sendo construído diante da dor que a cerca, diante da sua 

própria dor. Nesse universo arte e vida se misturam na exposição dos cotidianos individuais, 

das relações, dos dramas da vida. A história, os dramas, os conflitos, a relação familiar, as 

drogas, também aparecem na obra de Cristina Nuñez. No entanto, usando de uma estética às 

vezes mais rebuscada e do recurso do vídeo. A família é inserida em sua obra por meio dos 

arquivos pessoais, de imagens de antepassados, combinados aos seus autorretratos realizados 

de maneira quase compulsiva. 

Cristina Nuñez (1962-), fotógrafa espanhola que após uma adolescência conturbada, 

marcada pelas drogas, principalmente pela heroína, vem realizando autorretratos, explorando 

sua identidade pessoal e criativa. Ela usa o autorretrato como forma de converter experiências 

difíceis em arte. A dor no trabalho de Cristina Nuñez é de outra ordem. É uma dor que surge 

primeiro das suas condições morais. A artista diz que tinha uma dor existencial muito forte e 

uma autoestima baixíssima e que para aliviá-la recorria à heroína (CUÉLLAR, 2010). 

Passados cinco anos de dependência da heroína, e envolvida com prostituição, pediu ajuda a 

sua família e foi internada em diversos centros de reabilitação. Em entrevista a artista, que se 

caracteriza como uma exibicionista, relata:  

 

estive em vários centros, me mandavam de um para outro, era uma rebelde, tinha um 

comportamento alucinante. Nestes centros, te maltratam: em uma ocasião me 

bateram até me deixar inconsciente, em outra me amarraram pelos pés e me 

mergulharam na fossa séptica. Eu, literalmente, nadei na merda. Não existem regras, 

são centros administrados por ex-viciados. Bater era o de menos. Acabei escapando 

e voltei à casa de minha mãe, querendo me reconstruir, comecei terapia. (NUÑES, 

2013, s/p).  

 

Depois de internações e sessões de psicoterapia, casou-se com um fotógrafo italiano, 

aproximando-se da fotografia e começando a se autorretratar.  
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Para Nuñez, fotografar a si mesma tinha muito poder, a fazia sentir-se melhor cada 

vez que se desesperava e tomava um autorretrato; era como se revivesse. Isso a motivou a dar 

cursos de autorretrato, nos quais, segundo a artista, se iniciaram com dois objetivos: estimular 

a criatividade e trabalhar a força pessoal. 

Nuñez começou a fazer autorretratos em 1988, para superar seus problemas de 

autoestima. Em Someone to Love, sua exposição itinerante, reuniu pela primeira vez uma série 

de fotografias tiradas entre 1988 e 2011, grande parte delas autorretratos. A exposição 

consiste em uma série de imagens de grande formato e mais de cem fotografias de pequeno 

formato. Essa exposição é considerada uma narrativa cronológica, que forma uma espécie de 

linha da vida, e da sua relação com a dor existencial por meio da autorrepresentação. Com 

suas fotos ela também expõe fotos de seus antepassados e retratos de seus familiares, por 

meio das quais ela investiga suas relações com eles e entre eles, e busca compreender a 

própria identidade. (Figuras 43, 44 e 45). 

 

Figura 43 – Cristina Nuñez e sua mãe. Sem título. 

 
Fonte: http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-

experience/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-experience/
http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-experience/
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Figura 44 – Cristina Nuñez - Sem título 

 
Fonte: http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-experience/ 

 

Figura 45 – Cristina Nuñez - Sem título. 

 
Fonte: http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-

experience/ 

 

Além das fotografias da exposição Someone to love, a artista também expõe dois 

vídeos, um deles é uma apresentação das fotografias com a voz da artista narrando sua 

história. O outro intitulado The Higher Self - The philosophy, a artista explica em que consiste 

sua abordagem e o seu método, The Self-Portrait Experience baseado na visão da arte como 

uma poderosa ferramenta social. A artista afirma que The Higher Self - The philosophy é uma 

filosofia neo-humanista.  

Desde 2005, ela ensina autorretrato. Cristina Nuñez trabalha para estender a técnica 

de uso do autorretrato, ensinando suas bases teóricas e práticas em presídios e centros de 

http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-experience/
http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-experience/
http://hangar.org/es/news/taller-complet-de-autorretrat-the-self-portrait-experience/
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desintoxicação de drogados, empresas, museus, universidades, e mais recentemente 

disponibiliza um workshop on-line. Assim visa ajudar o outro a lidar com a própria dor, 

atuando segundo afirma a artista como facilitadora do autorretrato terapêutico. (Figuras 46 e 

47).  

 

Figura 46 – Petri.                                                            Figura 47 - Laura. 

  
Fonte: http://cristinanunez.com/higher-selfproject/       Fonte: http://cristinanunez.com/higher-selfproject/ 

 

O projeto intitulado The Self-Portrait Experience
7
, tem sido investigado em uma 

parceria de Nuñez com a Universidade Católica de Milão, para identificar os efeitos do 

método sobre as pessoas. 

Mas o ponto chave das oficinas ministradas por Nuñez é ensinar as pessoas a 

converter suas próprias dores e suas emoções em arte. Para a artista,  

 

[...] no autorretrato nos convertemos em porta-vozes, encarnamos iconografias 

universais onde os demais podem se refletir. Adquirimos um papel social 

importante, o do artista que expressa e comunica as necessidades mais profundas 

(presentes e futuras) do ser humano.
8
 (SUAREZ, 2002). (Figura 48). 

 

 

Vejamos um trecho da entrevista em que Cristina Nuñez narra como se dá o processo 

com as pessoas que procuram seus workshops. 

 

A pessoa entra em meu estúdio, e lhe aconselho que fique nua se quiser, para deixar 

que o corpo também expresse a emoção, porque é muito mais liberador. Fazer algo 

que te torne mais vulnerável, também te faz mais poderoso. Creio que há que se 

criar imagens de corpos que expressam emoções, para contrastar com as milhares de 

imagens de corpos vazios da humanidade. Coloco a pessoa, faço o enquadramento, 

controlo a luz e dou a ela as seguintes instruções, antes de deixá-la sozinha para 

fotografar-se com o disparador. Lhe digo: ―faça fotos seguindo todo o processo que 

agora vou lhe explicar. Escolha uma emoção, entre a raiva, o desespero e o terror. 

Atue, encene essa emoção, mas não para a câmera, e sim pra você mesmo, para 

                                                 
7
 O vídeo The Higher Self - The philosophy, está disponível em: http://vimeo.com/46807213. Nele a artista 

explica como funciona The Self-Portrait Experience. 
8
SUAREZ, Josina. Autorretratos terapêuticos. El País Cultura. Ano, 2012.  Fonte: 

http://issuu.com/cristinanunez3/docs/dossier_press_eng_274f097d763ddd 

http://cristinanunez.com/higher-selfproject/
http://vimeo.com/46807213
http://issuu.com/cristinanunez3/docs/dossier_press_eng_274f097d763ddd
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sentir quando se torna real. Não olhe para a câmera, escute a todo momento como se 

sente. Quando notar que a emoção está se fez real, tente exprimir-se completamente 

com um grito silencioso, com o corpo na máxima tensão, empurrando com a barriga 

para respirar a última gota de ar emocional. Então você estará feito pó. Essa é a 

primeira etapa. (CUÉLLAR, 2010, s/p).  

 

Há uma questão no trabalho de Nuñez no que diz respeito aos seus autorretratos, que 

permeia os projetos artísticos das demais artistas apresentadas nessa pesquisa. As 

características narrativas e documentais e o caráter autobiográfico. Tanto em Nazareth 

Pacheco, quanto em Nan Goldin, Jo Spence e Hannah Wilke, traça-se uma espécie de linha da 

vida, de autobiografia, autorretratos que narram parte de suas histórias, mesmo que isso não 

compreenda o total de suas obras. 

 

Figura 48 – Cristina Nuñez, Higher-self Project  

 
Fonte: http://cristinanunez.com/links/ 

 

No próximo capítulo, trataremos do autorretrato fotográfico, como possibilidade de 

inscrição do artista como sujeito ativo enquanto objeto de suas produções. Observando as 

características documentais e narrativas presentes nas obras de Jo Spence e Hannah Wilke. 

  

 

 

 

 

 

http://cristinanunez.com/links/
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3. JO SPENCE E HANNAH WILKE – NARRATIVAS DA DOR 

 

3.1. O autorretrato fotográfico 

 

Autorretratos são comumente entendidos como o retrato feito do sujeito por ele 

mesmo, em cuja imagem o próprio fotografado é objeto e sujeito. Todavia essa concepção se 

mostra um tanto quanto limitada, considerando que muitos artistas se utilizam da própria 

imagem, sem, no entanto, que ela seja tomada pelo próprio artista, tratando-se 

especificamente da fotografia, contando assim com o auxílio de colaboradores que o façam. 

Sendo assim, a ideia de autorretrato se altera já que ele não é mais feito somente pela mão do 

artista, e independentemente de ter sido feito por ele ou não, o artista se coloca na imagem 

como objeto e tem sobre ela o domínio que rege a pose e orienta quem fotografa, utilizando 

por vezes uma atitude performática. 

Fabris (2004) afirma que a identidade é uma questão central na relação do indivíduo 

com a própria imagem. Para a autora, ―a fotografia confronta o modelo com a precariedade da 

identidade humana em sua individualidade biológica, psicológica e social, situando-a na 

esfera do reflexo.‖ (FABRIS, 2004, p.51). Quando se trata, por exemplo, da encenação 

característica do autorretrato, pode-se afirmar que o sujeito retratado pré-fabrica sua própria 

imagem já pelo fato de se colocar em pose. 

Um dos sentidos para pose, segundo Didi-Huberman, parte de ―[...] pausa (do grego 

pausis), a parada, o cessar, a pausa. Quer dizer a detenção, sim, a detenção mediante a qual se 

constitui a pose fotográfica, como retenção de um ritmo.‖ (2007, p. 145)
9
. 

A respeito da pose, Fabris afirma que: 

 

[...] graças a ela o sujeito torna-se um modelo; deixa-se captar como uma forma 

entre outras formas ao interagir com um cenário que lhe confere uma identidade 

retórica quando não fictícia, fruto de uma ideia de composição plástica e social a um 

só tempo. (FABRIS, 2004, p.58). 

 

 

 Segundo Fabris (2004), a pose é sempre uma atitude teatral e colocar-se em 

pose significa inscrever-se em um sistema simbólico. 

Entendemos a pose como parte constituinte da construção da imagem tanto na obra de 

Jo Spence quanto na de Hannah Wilke. A pose, no caso dos projetos dessas duas artistas, está 

diretamente ligada ao ato performático característico da obra de ambas. Dentro dessa 

perspectiva, Fabris ainda afirma que ―a identidade do retrato fotográfico é uma identidade 

                                                 
9
 Todas as traduções contidas no texto são de minha autoria. 
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construída de acordo com normas sociais precisas. Nela se assenta a configuração de um eu 

precário e ficcional – mesmo em seus usos mais normalizados [...].‖ (2004, p. 55).  

Em seu livro A Identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (2006) destaca 

três concepções de identidade em diferentes períodos da história e os tipos de sujeito, dentre 

os quais nos interessa o sujeito pós-moderno, integrante das sociedades da modernidade 

tardia. 

Para Hall, 

[...] o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse 

processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma ―celebração 

móvel‖ (...) O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ―eu‖ coerente. (HALL, 2006, 

p.13). 

 

 

A ideia de Hall (2006) de que o sujeito pós-moderno não possui uma identidade 

unificada pode coincidir com a do sujeito precário e ficcional mencionado por Fabris (2004). 

Se observarmos que a fragmentação do sujeito contemporâneo está relacionada até certo 

ponto às normas sociais que regem a construção das identidades, é possível que esses fatores 

tenham influência sobre os modos de construção e apresentação do autorretrato na 

contemporaneidade. 

Fabris (2004) aborda os questionamentos sobre a construção da identidade a partir da 

personagem de ―Vitangelo Moscarda‖, protagonista do livro Uno, nessuno e centomila (Um, 

nenhum e cem mil), de Luigi Pirandello (1926). Segundo a autora, as reflexões dessa 

personagem sobre o próprio corpo estão entre os melhores escritos sobre a noção de 

identidade produzidos pelo século XX.  O espelho tem nesse processo um papel importante na 

percepção do personagem sobre o próprio corpo. 

Por meio da descoberta de alguns defeitos no seu corpo, Vitangelo Moscarda entra em 

crise e começa a se questionar sobre o que era para os outros, suspeitando de não ser para eles 

o que acreditava ser dentro de si. Ao posicionar-se diante de um espelho para ver o próprio 

corpo ―[...] percebe não apenas a extrema variabilidade daquilo que pretendia captar como 

essência de si e seu caráter fictício (por encenado), mas igualmente a impossibilidade de ver-

se como os outros o veriam.‖ (FABRIS, 2004, p. 154).  Tendo como ponto de partida a reação 

do personagem diante da percepção de inter-relação do eu com o outro, e seus 

questionamentos perante a diferença de sentido da representação de sua própria imagem e a 

realidade da mesma, Fabris observa que: 
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enquanto reprodução da exterioridade de um ser, o retrato fotográfico suscita em 

Moscarda novas reflexões sobre a impossibilidade de conhecer-se e conhecer o que 

os outros vêem num corpo. Tal como o espelho, o retrato fotográfico devolve ao 

indivíduo uma imagem morta, criada por uma suspensão temporal. A única 

possibilidade de ter uma imagem viva de si reside na fotografia instantânea que, em 

geral, é rejeitada pelo individuo que a ela prefere a estátua recorrente da pose. 

Fotografia e espelho compartilham o mesmo mecanismo de auto-revelação. 

(FABRIS, 2004, p.155). 

 

Na leitura que faz do personagem de Pirandelo, Fabris (2004) observa que este não 

aceita a confusão entre ser e aparência, a contraposição entre exterioridade e interioridade. 

Para a autora, ―[...] as interrogações que Moscarda se dirige (e nos dirige) atingem 

diretamente a identidade social.‖ (2004, p. 156). Ele nega o corpo como parte da produção da 

subjetividade, enquanto produto social, ―[...] o corpo não delimita uma identidade estável, 

mas um conjunto de identidades sucessivas e contraditórias, determinadas pelos olhares dos 

outros.‖ (MOSCARDA, 2004, p.157). Outro fator importante é que as operações artísticas 

contemporâneas vão justamente no caminho oposto a essa negação do corpo como primeira 

marca de identidade em Moscarda.  

Diante das obras de Jo Spence e Hannah Wilke consideramos que a fotografia é o 

recurso que permite a ambas se inscreverem como sujeito ativo e objeto de suas produções. 

Por meio da encenação é que se faz possível criar estratégias de representação do corpo 

medicalizado. 

T.J. Clark argumenta que ―[...] faz parte do gênero do autorretrato nunca nos dar 

certezas; talvez o efeito do espelho, seja o de deixar o olhar ocupar-se com as aparências.‖ 

(2006, p. 203). 

Não raro observamos autores tratarem da relação que se estabelece entre a fotografia e 

o espelho. Dubois (1993) utiliza duas histórias mitológicas para interpretar o autorretrato, 

Narciso e Medusa. Por esses dois mitos ele introduz a problemática do espelho e da 

representação. 

Para Dubois, ―[...] o narcisismo é o índice, o princípio de uma aderência real do sujeito 

a si mesmo como representação, em que o sujeito só pode se perder, naufragar – exceto se 

justamente sair do índice [...].‖ (1993, p.146). Medusa por sua vez, trata do que fundamenta a 

fotografia ―[...] essencialmente: o autorretrato fotográfico, ou a fotografia voltando a ela 

mesma [...].‖ Medusa, portanto, ―[...] tornada absolutamente inacessível – aquela que não é 

possível olhar sem morrer, sem ser petrificado em estátua, transformado em objeto de 

representação [...].‖ (1993, p. 147-148). 
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Jeudy (2002) aborda a questão do espelho e da representação partindo de uma outra 

questão retomada por Gilles Deleuze (1968) em seus estudos sobre Spinoza e o problema da 

expressão. ―que pode o corpo?‖ questão que o autor considera sem resposta possível. 

 Segundo Jeudy,  

 

[...] existe na aventura do corpo exibido uma surpreendente ―raiva do espelho‖. O 

corpo, como poder infinito dos possíveis, não tem necessidade de se submeter à 

regra do especular; sua aventura consiste justamente em quebrar o espelho ou passar 

para o outro lado. (JEUDY, 2002, p. 110). 

 

Desse modo o autor observa que a exibição estética do corpo rompe com o que 

determina os limites entre a arte e a vida cotidiana e é justamente ―[...] a ilusão de ultrapassar 

a dimensão do especular que dá vida à exibição, mas pelo princípio de sua excessividade, esta 

só faz consagrar a generalização do espetáculo à própria vida quotidiana.‖ (JEUDY, 2002, p. 

111) 

Com relação às performances artísticas, por exemplo, Jeudy afirma que estas sofrem o 

que o autor chama de um ―efeito de saturação‖, ou seja, ―[...] o desafio é de mostrar não 

somente do que o corpo é capaz, mas, sobretudo, o que ele ainda pode, para além das 

exibições já realizadas.‖ (2002, p. 111). Para o autor, é provável que a questão do que pode o 

corpo ―não deixará de girar em torno da relação especular, buscando um aquém, um além, um 

através [...] do espelho.‖ (2002, p. 112). O espelho para Jeudy é o ―elemento constitutivo da 

relação especular; [...] a experiência originária da entrada na ordem simbólica.‖ (2002, p. 

120). 

 

 

3.2. Narrativas fotográficas 

  

Nos autorretratos de Jo Spence e Hannah Wilke identificamos uma espécie ―narrativa 

fotográfica‖, definida por Bell ―[...] como uma sequência de eventos ordenados que estão 

ligados de uma forma significativa para um determinado público, a fim de dar sentido ao 

mundo e/ou às experiências das pessoas nele.‖ (2002, p. 6).
 
 

Ainda, segundo Bell, 

 

[...] através das narrativas, as pessoas criam ordem, coerência e conexão entre os 

eventos que não estão, obviamente, ligados um ao outro e, assim, criam importantes 

pontos de referência na interface entre o eu e a sociedade. Quando a vida de uma 

pessoa é interrompida por uma doença, a narrativa oferece uma oportunidade de unir 

pontas duplas de tempo, para construir um novo contexto e para se ajustar à 
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perturbação causada pela doença, dentro de uma estrutura temporal. Além 

representar a ligação entre eventos no tempo, as narrativas também constroem 

significados sobre a doença evocando e entrelaçando imagens sensoriais, fotografias 

e símbolos. Narrativas de doença recorrem a imagens culturalmente compartilhadas 

e convenções para apresentar e interpretar a experiência, bem como para desenhar 

conexões entre o indivíduo e a sociedade. (BELL, 2002, p. 7)
10

. 

 

 

Podemos ainda constatar que os projetos fotográficos de Jo Spence e Hannah Wilke 

possuem uma função documental, como observa Bell (2002). Tal função não consiste em 

somente documentar, registrar as imagens que vão sendo tomadas durante o processo de 

vivência e tratamento do câncer. Nem tampouco essas imagens estão focadas na suposta 

transparência da fotografia documental, considerando aqui o conceito de fotografia 

documental (bem como suas funções) proposto por Rouillé (2009).  

Pelo emprego da pose e do ato performático, por exemplo, é possível perceber que 

Spence e Wilke problematizam uma ―realidade‖ ao invés de representar um real.  

Em um momento em que se repensa o valor intrinsecamente documental que 

acompanha a fotografia desde o seu surgimento e se discute o seu caráter ontológico, André 

Rouillé chama atenção para a sua entrada no campo da arte como ―[...] material de captura 

mimética e tecnológica.‖ (2009, p.338). Para Rouillé, 

 

[...] os artistas livram a fotografia das sujeições funcionais e a liberam das coerções 

da transparência documental; ou, ainda, adotam essa transparência como uma 

característica artisticamente pertinente; ou por fim, eles a questionam [...] enquanto 

material de registro, material inscritível e razão maquínica, isto é, enquanto material 

de captura mimética e tecnológica – adquire um lugar importante na arte, por razões 

ligadas à profundas evoluções da fotografia, da arte e do mundo. (ROILLÉ, 2009, 

p.339). 

 

 

Conforme Rouillé, os artistas não recusam a representação, aceitando o mimetismo 

como uma manifestação, tendo por traço característico a mudança do status de documento em 

que a ―[...] representação produzida é abolida na apresentação dada.‖ (2009, p. 342). O autor 

                                                 
10

 Esta abordagem assume, colocando de forma simples, que ‗a vida em si tem uma narrativa implícita‘ 

(Hinchman e Hinchman de 1997: xx). No entanto, há uma outra corrente de pensamento sobre a relação entre o 

que poderia ser chamado de ‗dado bruto ‗e narrativa: a de que estes dados ‗não são inerentemente sequenciais, 

de desenvolvimento, ou significativo‘ (Hinchman e Hinchman de 1997: xx). Assim, a narrativa impõe ordem e 

significado no caótico, material recalcitrante. Estas duas correntes de pensamento representam dificuldades 

filosóficas não resolvidas sobre a relação entre eventos e representações para os estudiosos da narrativa: ‗auto- 

narrativa nada mais é, do que uma elaborada criação, totalmente contingente do eu, ou ele manifesta o caráter 

subjacente do objeto (experiência humana como temporalidade), que se esforça para abranger ' (Hinchman e 

Hinchman de 1997: xx)? Está além do escopo deste artigo explorar detalhadamente as potenciais 

consequências destas dificuldades da análise narrativa de experiências da doença. Para saber mais sobre este 

tema em geral, consultar Riessman (1993), Mishler (1995), e Hinchman e Hinchman (1997). (NOTA DA 

AUTORA). 
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demonstra que a aliança arte-fotografia está inserida em uma dinâmica em que há uma 

relativização do objeto de arte no processo criativo e o advento da fotografia na arte, que se 

opõe aos objetos artísticos canônicos.  

Rouillé (2009) observa que o momento em que a fotografia se torna um dos principais 

materiais da arte coincide com o momento em que a arte contemporânea se volta para o 

cotidiano.  Para o autor ―sabe-se de fato que, dos anos 1920, até o final da guerra do Vietnã, a 

fotografia ilustrou zelosa e eficazmente os grandes relatos históricos da modernidade.‖ 

(ROUILLÉ, 2009, p. 355). Rouillé ainda aponta para o fracasso do grande relato da arte 

modernista cedendo lugar aos pequenos relatos: 

 

[...] fotografar um universo circunscrito na vida cotidiana, nos gestos diários, nos 

lugares familiares, nos objetos usuais, invisíveis de tanto serem vistos, vai opor-se às 

concepções modernistas, para as quais a criação consistia em um processo 

ininterrupto de mudança, de ruptura, de negação, em busca desenfreada do inédito. 

(ROUILLÉ, 2009, p. 358). 

 

As obras de Jo Spence e Hannah Wilke situam-se nesse limiar do privado, dos 

pequenos gestos cotidianos e da vivência íntima aliados à narrativa fotográfica.  

Bell afirma que ―[...] como nas narrativas verbais, essa narrativa fotográfica também 

tem uma função documental. Nelas, Spence documenta o câncer e constrói um relato.‖ (2002, 

p. 23). Para a autora, o trabalho de Jo Spence demonstra como fotografias contam histórias e 

como elas podem refletir e subverter narrativas culturais dominantes.  

O drama, a dor, as lutas contra o câncer empreendidas por ambas artistas se mesclam 

nesse universo particular, compondo suas narrativas. Tanto em Spence quanto em Wilke 

pode-se perceber essa subversão mencionada por Bell.  

 

 

3.3. As obras de Jo Spence e Hannah Wilke em contexto 

 

Como informamos na introdução desse trabalho, da produção de Jo Spence, nos 

detemos em duas séries: The Picture of Health? (1982-1986) e Narratives of Disease (1990), 

realizadas pouco depois do diagnóstico de câncer, documentando o tratamento e 

desenvolvendo um projeto em parceria com Terry Dennet seu colaborador ao longo da vida, 

uma espécie de diário autobiográfico, ou mesmo um modelo terapêutico baseado em um 

projeto sobre a própria imagem, como observa Dennet (2005). 
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Da obra de Hannah Wilke, escolhemos as fotografias da série Intra-Vênus (1992-

1993), realizada no seu último ano de vida, um registro fotográfico que mostra a 

transformação física ocasionada pelos processos de tratamento em função do câncer. Antes 

dessa série, Wilke já tinha passado por uma experiência envolvendo o câncer, tendo realizado 

fotografias de sua mãe no período em que esta foi vítima de um câncer de mama. Desta 

experiência resultaram um díptico Portrait of the Artist with her Mother, Selma Butter (1978-

81)
11

; Seura Chaya (1978-89) #1, #2, #3 e #4, fotografias em preto e branco acompanhadas de 

desenhos em aquarela (figuras 49-50) e In Memoriam: Selma Butter (Mommy)(1979-83)
12

 um 

tríptico fotográfico exposto juntamente com três esculturas em cerâmica após a morte de 

Selma.  

 

Figuras 49 e 50   – À esquerda Seura Chaya #1, à direita Seura Chaya #4 (1978-89) Black-and-

white photograph with watercolors. 

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p.102. 

 

As obras de Spence e Wilke revelam-se potentes instrumentos de enfrentamento da 

própria dor, e da condição do corpo diante do câncer, uma enfermidade que transforma o 

doente em um indivíduo estigmatizado, uma doença com concepção de ―[...] intratável e 

caprichosa.‖ (SONTAG, 1984, p. 9). Além disso, constituem possíveis meios de 

questionamento do corpo medicalizado. De acordo com Sontag, uma época em que ―[...] a 

premissa básica da medicina é a de que todas as doenças podem ser curadas.‖ (1984, p.9) 

 Ambas as artistas posicionavam-se contra a pressão imposta pela sociedade para 

esconder a desfiguração ocasionada pela doença. De acordo com Moulin (2008), o século XX 

é marcado por um paradoxo: 

 

                                                 
11

 Ver figura 77 página 101.  
12

 Ver figura 76 página 101. 
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[...] o exibicionismo da doença não é mais admissível, reduzido pelo ideal de 

decência. O corpo é o lugar onde a pessoa deve esforçar-se para parecer que vai bem 

de saúde. Em compensação, toda a arte da medicina, em particular da medicina 

preventiva, consiste em perturbar essa calma e em denunciar, em cada um de nós, 

uma desordem secreta. Inventa os exames periódicos, os check-up em intervalos 

regulares, cujo ritmo se acelera em casos de antecedentes familiares. (MOULIN, 

2008, p.18). 

 

 

Como observou Sontag (1984), o câncer é ―[...] uma doença largamente considerada 

como sinônimo de morte [e] é tida como algo que se deve esconder.‖ (1984, p. 12). 

Para Oliva, 

 

[...] mediante diversas estratégias que vão desde a fototerapia à militância crítica, 

estas artistas usam o autorretrato para confrontar tanto o silêncio e a ocultação como 

a difamação e a comiseração que a sociedade ocidental exerce sobre os corpos 

enfermos e em especial sobre o das mulheres com câncer. (OLIVA, 2013, p. 86). 

 

 

Outro ponto relevante é o modo como essas artistas se apropriam do próprio corpo, 

construindo sua imagem sob uma perspectiva contrária à do corpo feminino como um objeto 

fruto da visão de um sujeito masculino.  

Embora os projetos artísticos de Hannah Wilke e Jo Spence se desenvolvam a partir de 

propostas diferentes, e não se direcionem em princípio para públicos e questões em comum, 

cada uma a sua maneira se expõe e se arrisca na aventura mórbida de dar a ver a imagem de 

uma doença carregada de preconceitos. Tanto uma quanto outra afrontam as ―sinistras 

metáforas‖, nos dizeres de Sontag (1984), pelas quais o câncer está impregnado. O contexto 

privado da dor é recriado no espaço público da obra artística, colocando em xeque essas 

metáforas. 

As duas artistas tomam posse do próprio corpo para problematizar os modos de 

representação do corpo feminino na sociedade ocidental, e entram nesse debate através do 

ambiente que envolvia o movimento feminista da década de 1970.  

Segundo Ribalta,  

 

[...] o trabalho de Jo Spence não foi feito em primeira instância para um público e 

um contexto artísticos. E este é um aspecto fundamental [...] a atividade de Jo 

Spence busca a construção de públicos minoritários, novos e específicos, e se 

oferece como modelo ou método de trabalho para ser apropriado de maneira 

informal por tais públicos, não identificados a priori com os públicos artísticos – aos 

que tampouco pretende excluir – mas sim com coletivos tais como grupos 

feministas, grupos de terapia, estudantes, organizações sindicais e de trabalhadores, 

oficinas fotográficas, associações de bairro, etc. (RIBALTA, 2005, p. 10). 
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De acordo com o Ribalta (2005), o processo de Spence seguia uma lógica crítica no 

que dizia respeito a uma arte feita estritamente para ser exposta e publicada e à exposição 

como um dispositivo central de visibilidade da obra.  

A obra de Hannah Wilke, se desenvolve no centro das reivindicações sobre o corpo 

empreendidas por artistas feministas em meados dos anos 1970 nos Estados Unidos. 

Enquanto muitas mulheres se apropriavam do debate sobre a condição da mulher, ―[...] 

algumas das principais questões levantadas por artistas feministas desse período diziam 

respeito ao desejo de se apropriarem do próprio corpo e de sua representação, mas também ao 

olhar das pessoas por ele.‖ (BAJAC, 2013, p.72). 

Nesse sentido, Lavigne considera que,  

 

[...] muitas artistas se deixaram atrair pelo potencial visual e semântico da arte 

performática como campo de experimentação, um campo que não se submetia aos 

protocolos do mundo da arte e seus limites institucionais e comerciais. Essas artistas 

colocaram em evidência o poder político do corpo, que se tornou um espaço para o 

discurso, uma arena privilegiada onde tabus e estereótipos ligados à representação 

das mulheres em uma sociedade patriarcal foram questionados. (LAVIGNE, 2013, 

p. 82). 

 

 

É justamente durante a década de 1980, contexto em que começam a ser produzidas as 

séries analisadas nessa pesquisa, que, segundo Bajac ―[...] muitas mulheres questionavam os 

valores estéticos vigentes de forma irônica e imparcial.‖ (2013, p. 73). Além do mais, essas 

artistas tornam-se protagonistas de suas obras e unem muitas vezes questões sobre público e 

privado, individual e coletivo, assim como abordagens autobiográficas.  

Nas obras de Jo Spence e Hannah Wilke o corpo torna-se em algum momento a 

questão central mediada pelo autorretrato. Seja no questionamento das convenções do corpo 

feminino ou dos códigos de representação do corpo da mulher e das questões de identidade. 

Entre os pontos comuns nas obras de Spence e Wilke ainda pode-se ressaltar, por 

exemplo, o uso da performance, ao que no caso de Spence se acrescenta, de acordo com 

Ribalta (2005), a utilização de técnicas de encenação dramatizadas inspiradas em Bertolt 

Brecht e no teatro do oprimido de Augusto Boal. Hannah Wilke, por sua vez, tinha como 

romances favoritos os escritos por Goethe, era admiradora de Duchamp e De Kooning, o que 

segundo Princethal (2010), parece ter influenciado muitas de suas obras. 

 

3.3.1. Jo Spence  

 

Jo Spence ficou conhecida por seus projetos colaborativos e por sua abordagem 

politizada da fotografia. (figuras 51 e 52) Nessas imagens podemos perceber como Spence 
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abordava a situação das mulheres com relação ao trabalho e ao cuidado com os filhos. 

Juntamente com Terry Dennett, também fotógrafo, fundou o Photography Workshop em 

1974, uma plataforma itinerante criada com o intuito de oferecer um espaço de debate para 

―[...] discutir-se a fotografia e sua relevância social e investigar o radicalismo fotográfico e 

cultural do passado [...] em seguida desenvolver projetos em grupo sobre assuntos de interesse 

social.‖ (DENNETT, 2005, p. 18).
13

 Era um projeto independente dedicado à educação, 

investigação e publicação. 

Terry Dennet afirma que: 

 

[...] as incisivas explorações autobiográficas sobre o sujeito, a classe e a família que 

Jo Spence realizou pode-se considerar parte do ambiente feminista que surgiu nos 

anos 70. Spence se identificava plenamente com as atividades destinadas a 

conscientizar as pessoas com a ordem ideológica desse ambiente (...) foi no marco 

do feminismo e de seus interesses culturais em geral onde Jo Spence começou a 

formular sua obra. (DENNET, 2005, p. 18). 

 

 

Figuras 51 e 52   - À esquerda, cartaz produzido com fotografias documentais do grupo Hackney 

Flashers, à direita Capa da publicação gerada a partir projeto Photography Workshop, 1980. 

                 

Fonte: RIBALTA, Jorge. DENNETT, Terry, 2005, p. 33/148 

 

                                                 
13

 O Photography workshop também envolvia um programa de educação comunitária que funcionava a princípio 

em uma ambulância velha transformada em laboratório fotográfico móvel, que tinha uma rota regular e 

visitava centros comunitários, parques, escolas livres etc.... Depois de um tempo houve uma parceria com A 

Half Moon Gallery no Reino Unido e a produção da revista Camerawork. Depois a parceria foi desfeita 

iniciaram uma publicação anual com o nome de Photography/Politics: One com ensaios sobre fotografia, 

historia e política no Reino Unido.O Photography workshop deu origem a mais uma série de projetos 

comunitários entre os quais oficinas para fabricação de câmeras caseiras. O projeto teve suas atividades 

finalizadas em 1992. 
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Além do Photography Workshop, Jo Spence criou o grupo Hackney Flashers (1973-

77) um coletivo de mulheres que realizou uma documentação fotográfica extensa em torno do 

papel da mulher no trabalho. O nome do grupo faz referência ao bairro em que se localizava o 

projeto em Londres, o distrito de Hackney, uma zona pobre de classe operária, onde se 

localizava uma indústria têxtil. 

Em seguida, na universidade Polythecnic of Central London formou um grupo 

chamado Poly Snappers (1976-82) (figuras 53 e 54) com suas colegas de universidade. 

 

Figura 53 - Painéis produzidos pelas Poly Snappers (Mary A. Kennedy, Jane Munro, 

Charlotte Pembrey, Jo Spence) para a exposição intitulada Family, Fantasy, 

Photography, Cockpit Gallery, UK 1982. 

 
Fonte: RIBALTA, Jorge. DENNETT, Terry, 2005, p. 23 

 

 

Figura 54 – Grupo Faces, 1976. 

 
Fonte: RIBALTA, Jorge. DENNETT, Terry, 2005, p. 22. 

 

 

No que diz respeito ao trabalho autoral, Spence se dedicou inteiramente à fotografia, 

através da qual buscou estratégias de autorrepresentação que eram opostas aos padrões 

dominantes e aos códigos de comportamento que uma mulher deveria seguir na sociedade nos 

anos 1970.  
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Só em 1979 foi convidada pela primeira vez para produzir um trabalho para galeria. 

Paralelamente à sua prática fotográfica manteve uma carreira como educadora e escritora.
14

   

Segundo Ribalta, a partir de 1982 o trabalho de Spence também ―[...] centralizou-se 

em questões em torno da representação da saúde em relação aos estereótipos de gênero e 

classe, assim como nos processos de fototerapia.‖ (2005, p.13). De acordo com Spence ―[...] a 

fototerapia literalmente significa usar a fotografia para curar-nos.‖ (2005, p. 267). 

Jo Spence realizou em 1984, em companhia de Rosi Martin, uma colega de terapia, o 

projeto Phototherapy, baseado na fototerapia de colaboração, no qual as pessoas eram tanto 

fotógrafos quanto sujeitos fotografados. Conforme Dennett ―se historicamente o sujeito tinha 

pouco controle sobre sua própria representação, a foto terapia muda essa dinâmica.‖ (2005, p. 

25) 

Além de questionar como seria direcionado seu tratamento, sendo convencional ou 

alternativo, Dennet considera que Jo Spence se preocupou ―[...] também a respeito de uma 

forma de incorporar a fotografia ao seu intenso plano de sobrevivência ao câncer.‖ (2005, p. 

24) 

Jo Spence escrevia regularmente em revistas como Ten. 8, Cameraworks e a revista 

feminista Spare Rib. Para esta última Spence escreveu em 1986, dois de três artigos que 

seriam publicados em uma série especial sobre câncer. Neles descrevia a forma como 

enfrentava o câncer de mama que havia sido diagnosticado quatro anos antes. 

Em suas narrativas fotográficas utilizou muitas vezes a montagem e a ação 

performativa de seu trauma pessoal, documentando e reencenando algumas situações que 

remetiam à sua condição durante o tratamento do câncer.
15

 É então que surgem as séries 

Cancer Shock (1982) (figura 55), A Picture of health? (1982-1986) e Narratives of disease 

(1990). (Figuras 63 a69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Entre as principais publicações de Spence estão: Putting Myself in the Picture (1986) uma publicação 

autobiográfica, e Cultural Sniping (1995), publicação póstuma.  
15

 Informações disponíveis em: http://www.jospence.org/biography.html. 

http://www.jospence.org/biography.html
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Figura 55 - Cancer Shock, photonovel, 1982. 

 
Fonte: RIBALTA, Jorge. DENNETT, Terry, 2005, p. 307 

 

Jo Spence conseguiu superar o câncer de mama depois da retirada de parte do seio e 

dos tratamentos alternativos, mas em 1990 foi diagnosticada com leucemia e morreu em 1992. 

Segundo Dennett (2005),  

 

[...] seu câncer de mama havia estabilizado e ela havia começado a dar aulas 

novamente e a receber estudantes, mas foi advertida de que não era aconselhável que 

trabalhasse em excesso. [...] recebeu um convite para uma turnê internacional 

apresentando sua obra pela Austrália, Canadá e Estados Unidos. [...] Três meses 

depois, no seu retorno, começou a notar-se constantemente cansada, e pouco mais 

tarde diagnosticaram leucemia. (2005, p. 27). 

 

 

Depois do diagnóstico de leucemia, no seu último ano de vida, ainda empreendeu a 

realização de The Final Project, (figuras 56 e 57), em que pretendia adotar um enfoque 

fantástico, baseado em investigações sobre o realismo mágico que ―[...] expressasse melhor a 

sensação de irrealidade que produzia nela a possibilidade da morte e a não existência. Se 
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fixou na relação dialética entre a fantasia e o realismo [...].‖ (DENNETT, 2005, p.28). 

Segundo Dennett, o projeto permaneceu inacabado. 

 

   Figuras 56 e 57 - Jo Spence and Terry Dennett, The final Project, 1992. 

        
Fonte: http://www.jospence.org/final_project/final_project_thumbs.html 

 

 

3.3.2. Hannah Wilke  

 

Ao longo de sua carreira, Hannah Wilke foi uma professora ativa, trabalhou de 1972 a 

1991 na Escola de Belas Artes de Nova York. Trabalhou com desenho (figura 58), escultura 

(figura 59), pintura, além da fotografia, performance, instalação e vídeo.  

Hannah Wilke começou expondo xilogravuras na década de 1960, na exposição 

Annual Graphics Show, no Philadelphia Print Club. Trabalhou intensamente com esculturas 

em cerâmica, que foram exibidas pela primeira vez em 1971, e, posteriormente, em meados 

da mesma década, iniciou seus trabalhos em performance, de onde resultaram a maioria de 

seus trabalhos em fotografia e vídeo.
16

 

 

 

                                                 
16

  Ver figura 61 pagina 92. 
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Figura 58 - Untitled, (1962-66). Graphite, charcoal, paint, 

crayon, and colored pencil on paper.  

 
Fonte: PRINCENTAL, 2005, p.126. 

 

Figura 59 - Sweet Sixteen, 1979. 

 
Fonte: PRINCENTAL, 2005, p.29 

 

Entre seus trabalhos mais conhecidos está S.O.S Starification Objects Series- an Adult 

Game of Mastication (1974-1975), uma série fotográfica criada a partir de suas performances. 

(figura 60) Nessa performance ela realiza um repertório de posturas sexy de modelos 

publicitárias depois de cobrir partes do corpo com pequenas esculturas em forma de vagina 

feitas com goma de mascar. Segundo Bajac (2013), a partir dessas performances, 

 

Wilke desafiou os estereótipos relacionados a visões masculinas sobre o corpo 

feminino. Suas esculturas vaginais feitas com gomas de mascar usadas pelo público 

e que eram diretamente grudadas em sua pele, elucidaram a questão da objetificação 

da mulher, enquanto também funcionavam, em nível visual, como cicatrizes ou 

estigmas. (BAJAC, 2013, p. 73). 

 



93 

 

De acordo com Bajac (2013), esse foi um dos trabalhos de Wilke que incentivou uma 

série de reações reivindicando um lugar mais importante para as mulheres dentro do campo 

artístico e cultural. 

 

Figura 60 – Hannah Wilke, S.O.S. Starification Objects Series (1974-1975). 

 
Fonte: http://www.hannahwilke.com/id23.html 

 

Para Oliva, S.O.S. Starification Series  

 

[...] joga de forma ambivalente entre a glorificação da mulher na cultura popular e a 

crítica do peso opressor que a sociedade patriarcal exerce sobre as mulheres 

simplesmente por ter nascido com uma determinada marca de diferença sexual. 

(2013, p. 86). 

 

 

Em 1987, com o diagnóstico de um linfoma e sendo submetida a um tratamento 

intenso que incluiu um transplante de medula óssea, realizou uma série de autorretratos em 

aquarela. Logo em seguida produziu a série de fotografias e vídeos (figura 61) em 

colaboração com seu marido Donald Goddard, intituladas Intra Vênus.
17

 

 

 

 

                                                 
17

 Informações disponíveis em: http://www.hannahwilke.com/id10.html 

http://www.hannahwilke.com/id10.html
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Figura 61 - Intra-Venus tapes, 1990-93. Video Instalação, 117 min.

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2005, p.118 

 

3.4. Jo Spence - The Picture of Health? (1982-1986) e Narratives of Disease     

(1990) 
 

 

 

Quando soube que tinha um câncer de mama senti que haviam me atacado e 

marcado de uma maneira que me separava da experiência dos demais. A etiqueta da 

doença era equivalente a uma maldição. Fui para casa e me coloquei à espera da 

morte. (SPENCE, 2005, p. 262). 

 

O trecho acima pertence ao relato escrito por Jo Spence para a revista feminista Spare 

Rib em 1986, em uma edição especial sobre câncer. No entanto, a passividade ante a doença 

não durou muito, mas antes que se posicionasse sobre o assunto precisou travar uma luta, 

questionando os tratamentos da medicina ocidental tradicional. 

Em um primeiro momento Spence relata que se submeteu à cirurgia como muitas 

outras mulheres antes dela. Optou por um tipo de cirurgia que é conhecida atualmente como 

cirurgia conservadora
18

 (fig.62), contrariamente à opinião médica na época. Spence descreve: 

 

                                                 
18

A cirurgia conservadora consiste em duas técnicas clássicas de retirada do tumor mamário, a quadrantectomia 

que retira toda a parte da mama que corresponde ao tumor incluindo pele e músculo e a lumpectomia que 

consiste na retirada do tumor mais uma área de tecido que esteja livre de neoplasia (tumores- forma de 

crescimento não controlada). Para mais detalhes ver TIEZZI, 2007. 
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[...] estava no hospital com o resultado da biopsia, esperando que o médico 

atendesse, quando me ocorreu que eu tinha alguns direitos sobre o assunto. Que 

poderia me vestir e ir para casa. Recusar seu tratamento. Isto é, até que começaram a 

incrível falta de sensibilidade, as mentiras, as evasivas e a indiferença. [...] depois de 

discussões de último minuto com ―meu médico‖, consegui me negar à mastectomia 

ao que finalmente ele concordou em retirar só o tumor [...]. (SPENCER, 2005, p. 

263). 

   

 

Figura 62 - Técnica de quadrantectomia para o tratamento cirúrgico do câncer de mama. (a) 

Planejamento da incisão cirúrgica para lesões do quadrante súpero-lateral e (b) aspecto intra-

operatório da ressecção completa do quadrante súpero-lateral incluindo a pele sobrejacente ao 

tumor e a fáscia do músculo peitoral maior subjacente. 

 
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v29n8/a08v29n8.pdf 

 

 
Figura 63 e 64 - Jo Spence and Terry Dennett – The Picture of Health? (1982-1986) 

                
Fonte: RIBALTA e DENNETT, 2005, p. 270/274 

 

Nas fotografias acima podemos perceber que ao escrever sobre o próprio corpo Jo 

Spence encontra uma maneira de questionar os tratamentos e cirurgias impostos ao paciente 
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com câncer. A pergunta escrita sobre a mama ―Property of Jo Spence?‖ ao mesmo tempo 

indica sua reivindicação, de ser dona do próprio corpo e de ter direitos sobre ele. Assim, 

Spence também manifesta sua crença no direito de recusar determinados tratamentos e optar 

por outros. Da mesma forma questiona sobre o momento de assumir a responsabilidade sobre 

o próprio corpo, escrevendo sobre ele palavras da mesma maneira que o seio é marcado com 

caneta pelos médicos antes do tumor ser removido (figura 64). 

Em seus estudos culturais sobre a doença, Sontag (1984) escreve motivada pela sua 

própria experiência com o câncer, a respeito dos significados que a doença adquire mediante o 

uso da metáfora. A autora afirma entre outras coisas que o câncer sempre esteve envolto em 

uma rede de mentiras, na qual a tendência era esconder do doente e de seus parentes a 

natureza da doença, resultando em um paternalismo médico. Segundo Sontag,  

 

[...] enquanto uma doença for tratada como uma maldição, e considerada um 

destruidor invencível, e não simplesmente uma doença, os cancerosos, em sua 

maioria, se sentirão de fato duramente discriminados ao saber de que enfermidade 

são portadores. A solução não está em sonegar a verdade aos cancerosos, mas em 

retificar a concepção da doença, em desmistificá-la. (SONTAG, 1984, p. 11). 

 

Essa questão exposta por Sontag se confirma quando se observa, por exemplo, a 

experiência relatada por Jo Spence. Sendo assim, é possível afirmar que a situação criada pela 

medicina ortodoxa
19

 descrita por Spence foi um dos fatores preponderantes que influenciaram 

sua produção artística. A artista afirma:  

 

As sensações que me produziram as circunstâncias que cercaram esse fato foram tão 

completamente negativas que senti que, passasse o que passasse, tinha que sair da 

cadeia de produção criada pela ortodoxia médica. (SPENCE, 2005, p. 263). 

 

 

Sontag aborda também o preconceito e o isolamento pelos quais passam as pessoas 

com câncer, assim ―[...] pessoas acometidas de câncer, em número surpreendentemente 

elevado veem-se afastadas por parentes e amigos [...].‖ (1984, p. 10). A própria Jo Spence 

relata: 

 

[...] a enfermidade me afetou como artista de forma desastrosa. Quando adoeci de 

câncer de mama já tinha uma boa reputação como trabalhadora cultural [...] como 

artista, havia usado meu próprio corpo para fazer uma afirmação sobre a história do 

nu. Mas foi algo completamente diferente: o corpo que eu havia colocado na parede 

não estava doente nem mostrava cicatrizes. Aqueles nus anteriores tratavam de 

questões ideológicas. O câncer por outro lado era minha própria história. Quando 

coloquei as fotografias da minha doença em exposição, fui na inauguração e 

                                                 
19

 O termo medicina ―ortodoxa‖ é usado por Jo Spence para se referir ao sistema dominante de medicina que se 

praticava no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido na época de seu tratamento. 
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ninguém falou das minhas fotografias a noite toda [...] Mais tarde tive a impressão 

de que havia entrado no pior dos pântanos de silencio [...]. (2005, p. 411-412). 

 

 

A produção de Jo Spence em sua última década de vida esteve focada basicamente em 

torno da sua saúde, da representação da doença e sua relação com os estereótipos do corpo 

feminino, e também com a adoção da fotografia como terapia. Por meio dessas imagens 

Spence buscou falar do câncer, um tema pouco tratado em sua época, ―[...] realizando uma 

dura crítica tanto da representação social da doença como das visões do corpo são e desejável 

da mulher, assim como da instituição médica.‖ (OLIVA, 2013, p.88).  

Segundo Ribalta The Picture of Health?, 

 

[...] é uma série que documenta sua experiência como doente e o processo de sua 

primeira cirurgia, e que se prolonga durante quase uma década através de várias 

reelaborações. A série narra e critica os processos de infantilização, vitimização e 

despersonalização que experimenta o enfermo, assim como a vida cotidiana com a 

doença e a busca de novos hábitos e terapias alternativas. (RIBALTA, 2005, p.13). 

 

Mais do que isso, como afirma Evans Jo Spence ―[...] se apropria do hospital como 

lugar para explicar uma história desde o ponto de vista do paciente.‖ (2005, p. 47) Dessa 

maneira percebe-se que a artista critica a infantilização de ser ―sujeito-paciente‖ como 

observa de Evans, para quem  

 

[...] fazer fotos é entrar em relação imediata com uma localização concreta, é 

encenar uma interação com um meio que se altera durante o processo. Assim, o 

sistema hospitalar deixa de ser despersonalizado e coisificado como um sistema 

abstrato, que compara e classifica corpos [...] e mais, Spence ―des-idealiza‖ as 

figuras de autoridade como os médicos, a quem cedemos toda a responsabilidade 

sobre a nossa saúde. (SPENCE, 2005, p. 48). 

 

O olhar e a figura do médico, têm uma forte influência no trabalho de Spence. A forma 

com a qual os médicos tratam seus pacientes é questionada por meio da apropriação que 

Spence faz do ambiente hospitalar, da imagem do médico, e dos enfermeiros. (figura 65).  

Além disso, a artista utiliza imagens dos procedimentos médicos, como a mamografia 

e a marca feita com caneta no seio canceroso (figuras 66 e 67), para recriar a própria imagem 

de sujeito da sua obra e desenvolver um repertório do ponto de vista do paciente como sujeito 

ativo, que tem domínio sobre seu corpo e sobre a imagem que se constrói dele.  
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Figura 65 - The Picture of Health? (1982-1986) – The patient’s revenge...  

 
Fonte: RIBALTA E DENNETT, 2005, p.276 

 

 

Figuras 66 e 67 - Jo Spence and Terry Dennett – The Picture of Health? (1982-1986). 

              
Fonte: http://www.jospence.org/picture_of_health/p_o_h_4.html 
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Figuras 68 e 69 - Jo Spence and Terry Dennett – The Picture of Health? (1982-1986) 

              
Fonte: http://www.jospence.org/picture_of_health/p_o_h_4.html 

 

Na imagem em que Jo Spence aparece com o torso nu usando um capacete (figura 68), 

podemos notar a cicatriz no seio, resultado da cirurgia para remoção do tumor. Ao mesmo 

tempo em que Spence expõe o seio com a cicatriz a artista usa um capacete, acessório usado 

para dar proteção em caso de acidentes. Seria o capacete como uma máscara, uma forma 

irônica de bater de frente com a pressão imposta pela sociedade para se esconder a 

desfiguração causada pelo câncer? 

De frente ao espelho executa um exercício, que é parte do tratamento da medicina 

tradicional chinesa (figura 69), pelo qual Jo Spence optou para tratar o câncer. Já não há 

máscara, o embate é consigo mesma diante do espelho, numa postura firme. 

Nas fotografias da série Narratives of Diseases (1990) por meio da encenação de 

algumas situações Spence deixa ainda mais clara a crítica aos processos de infantilização. As 

fotografias são realizadas em estúdio e não mais no ambiente hospitalar ou doméstico. 

Observa-se por meio de objetos, como os bichos de pelúcia e os chocolates (figuras 70, 71 e 

72), além da expressão facial de Spence, que ora está chorando e ora se lambuza e se distrai 

com os chocolates, como a artista alude a essa questão da infantilização encontrando 

metáforas para se referir à vulnerabilidade a que o paciente está exposto. Segundo Evans 

(2005), 
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os pacientes são particularmente vulneráveis à infantilização, precisamente porque o 

terror que lhes produz a doença e suas associações culturais de dependência e morte 

diminui com a projeção de infalibilidade sobre os profissionais da medicina e da 

enfermaria. (EVANS, 2005, p.49). 

 

 

Figuras 70 e 71 - Jo Spence and Dr. Tim Sheard, Narratives of Disease  (1990) 

               
Fonte: http://www.jospence.org/narratives_of_disease/narratives_of_disease_thumbs.html 

 

 

 

Na figura 73 Spence escreve a palavra “monster” (monstro) sobre o peito cheio de 

cicatrizes. O rosto que aparece pela metade é coberto em parte por uma máscara, recurso 

muito usado pelo grupo do qual participou o Poly Snappers. No entanto, a palavra monstro 

sobre o peito desfigurado lembra que esse corpo já não se encaixa no propósito de um corpo 

feminino considerado de aparência saudável. O corpo recém-mutilado (monstruoso) se revela 

a uma cultura que estigmatiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jospence.org/narratives_of_disease/narratives_of_disease_thumbs.html
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Figuras 72 e 73 - Jo Spence and Dr. Tim Sheard, Narratives of Disease  (1990) 

       

Fonte: http://www.jospence.org/narratives_of_disease/narratives_of_disease_thumbs.html 
 

Figuras 74 e75 - Jo Spence and Dr. Tim Sheard, Narratives of Disease (1990). 

               
Fonte: http://www.jospence.org/narratives_of_disease/narratives_of_disease_thumbs.html 

http://www.jospence.org/narratives_of_disease/narratives_of_disease_thumbs.html
http://www.jospence.org/narratives_of_disease/narratives_of_disease_thumbs.html
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Além de parodiar um corpo doente como prêmio (figuras 74 e 75) mostra 

ostensivamente a cicatriz no peito. Nessa imagem (figura 75) Spence aparece com a cabeça 

cortada, provavelmente uma forma de se referir à perda de humanização durante o tratamento 

do câncer. 

 

3.5. Hannah Wilke – Intra-Vênus 

 

Tornei-me objeto para idealizar as mulheres da mesma forma que os homens 

frequentemente o faziam, para devolver a elas seu corpo. Apropriei-me do meu 

próprio corpo em vez de dá-lo a alguém para ‗criar‘. (WILKE apud MONTANO, 

2000, p.138). 

 

Antes de sua própria vivência com o câncer, Hannah Wilke já tinha presenciado o 

sofrimento da mãe com a doença. ―No meu aniversário de 30 anos, minha mãe fez uma 

mastectomia.‖ (PRINCENTHAL apud HANNAH, 2010, p.99) Segundo Princenthal (2010), 

Wilke ficou muito envolvida nos cuidados com a mãe e disse ter se afastado por um período 

da arte, mas a descrição que ela faz sobre a situação em uma entrevista é um pouco diferente: 

 

Eu seduzi (minha mãe) a me permitir estar com ela durante sua batalha contra o 

câncer. Minha ida para o hospital e sentada com ela nove horas por dia a fez se 

sentir culpada. Portanto, a fim de absolver a si mesma, ela me deixou fotografá-la, 

porque, então, de alguma maneira, eu ainda estava fazendo a minha arte. [...] Eu 

tomei milhares de fotos dela ao longo dos próximos quatro anos, esperando que as 

imagens dela fossem mantê-la viva. Eu tinha tomado milhares de fotografias com 

Claes também, mas estas foram perdidas para mim, quando ele se casou em 1977. 

As imagens que fiz de mim e de minha mãe me mantiveram viva. Arte é uma 

distração, assim é a vida. (PRINCENTHAL apud HANNAH, 2010, p.99). 

 

Com as fotografias de sua mãe, Hannah Wilke compôs In Memoriam: Selma Butter 

(mommy)1979-83 (figura 76) composta por três molduras grandes, cada uma com seis 

fotografias de Selma Butter em vários estágios da doença. 

Mas o trabalho mais marcante de Wilke com sua mãe é um díptico, Portrait of the 

Artist with her mother Selma Butter (1978-81) (figura 77), com fotografias em cores em que a 

mãe de Wilke à direita expõe a cicatriz da mastectomia enquanto a artista aparece maquiada 

exibindo os seios perfeitos. Wilke usa pequenos objetos de metal em seu corpo e sua pele 

jovem, enquanto sua mãe aparece com o corpo desfigurado pela mastectomia. Além de 

compartilhar a dor da mãe, Wilke coloca em questão as formas de representação do corpo 

feminino. 

 

 

 



103 

 

 

 

Figura 76 – HannhWilke. In Memoriam: Selma Butter (mommy) 1979-83. 

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p.101 

 

 

Figura 77 - Portrait of the Artist with her mother Selma Butter (1978-81). 

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p. 106-107 
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Vemos em Selma Butter (figura 77. dir.), uma enorme cicatriz, assim como podemos 

observar a cicatriz em Jo Spence. Segundo Jeudy,  

 

[...] a cicatriz pode ser um elemento de horror ou uma marca de honra [...] É o olhar 

do outro que tira sua monstruosidade aparente [...] é uma marca súbita, uma marca 

do destino que parece anular o idealismo da beleza baseado na integridade do corpo, 

representada pela superfície lisa da pele. (JEUDY, 2002, p. 85). 

 

 

Para Fonseca (2010), nessa obra com a imagem de Hannah Wilke e sua mãe ―[...] 

temos uma Pietá às avessas. A figura de Jesus é substituída pela figura de uma mulher; a 

figura de Maria aquela que conforta o corpo do filho morto, é substituída pela figura da mãe 

que está em processo de decomposição‖ (2010, p. 35). 

Depois do diagnóstico de leucemia, segundo Princenthal (2010), o câncer de Hannah 

Wilke progrediu lentamente durante os primeiros quatro anos e foi tratado com uma forma 

simples de quimioterapia. Em seguida o câncer tornou-se mais agressivo. Os resultados da 

doença e do tratamento recebido deram origem à série Intra-Vênus (1992-1993). 

De acordo com Oliva ―[...] o título Intra-Venus faz alusão por um lado à deusa da 

beleza e do amor na mitologia e na arte ocidental e por outro à medicação e alimentação 

intravenosa à qual se submeteu no hospital.‖ (2013, p.87).  

Nessas imagens da serie Intra Vênus, Wilke continua mantendo a mesma atitude de 

quem tem controle sobre a própria imagem. (Figuras 78 e 79). No entanto, já não tem mais o 

controle sobre a doença e sobre o próprio corpo, que se torna gradualmente mais debilitado. 

Suas poses ainda estão conectadas à crítica aos estereótipos de representação do corpo 

feminino, ironizando as convenções estéticas de mulher bela, na qual ela mesma se encaixava. 
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Figura 78 e 79 -  Intra-Venus #1, June 15, 1992/January 30, 1992. 

    
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p. 109 

 

Para Oliva, 

[...] prescindindo de todos os complementos da máscara feminina. Sem nenhum 

pudor e rompendo tabus aparece sem maquiar-se, com o corpo inchado e sobre tudo 

(em grande parte delas) sem cabelo, colocando em cena atos, poses e gestos de uma 

feminilidade exagerada. (2013, p. 88). 

 

 

 Mas ao mesmo tempo, pode-se observar que em muitos momentos Wilke abre mão 

dessa feminilidade exagerada para dar lugar ao martírio do próprio corpo, dando a ver todos 

os resultados dos tratamentos aos quais se submeteu. (Figuras 80 e 81). 

Segundo Jones ―Intra-Venus habilmente entrelaça o corpo/medicalizado objetivado da 

doença (com suas invasões ‗intra-venosas‘) com o corpo/objetivado da mulher sexualizada 

(representado como ‗Venus‘, o objeto sexual por excelência do Renascimento à pintura 

moderna).‖ (1998, p. 187). 
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Figura 80 e 81 - Intra-Venus #5, June 10, 1992/May 5, 1992. 

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p. 108. 

 

 

Observamos por exemplo Intra-Venus triptych (Marilyn Monroe) (figura 82) em que 

Wilke está deitada em uma cama ainda com os curativos de uma cirurgia reproduzindo poses 

sensuais. O título por sua vez traz o nome da atriz de cinema, ícone de beleza e sensualidade. 

No entanto, o olhar que objetifica o corpo é negado diante do corpo doente.  

Para Jones,  

 

A medicalização do corpo de Wilke e sua brutalização pela doença transformaram-

na de objeto sexual (do próprio prazer e dos prazeres dos outros) para objeto 

científico e enquanto os regimes de trabalho da medicina contribuem para despir a 

identidade individual, o senso de humor e a compulsão de Wilke para performar, 

mais uma vez transforma uma prática de objetivação em uma oportunidade de auto-

expressão. (JONES, 1998, p.191). 
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Figura 82 - Intra-Venus triptych (Marilyn Monroe) 

1992-93. 

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p.110. 

 

 

 

Em Intra-Venus #4, diptych, (figura 83) na imagem da direita Wilke aparece coberta 

com uma manta de cor azul do hospital, remetendo à Virgem Maria.  

Segundo Jones (1998), a série Intra-Venus força o espectador a confrontar suas 

expectativas sobre a aparência do corpo feminino na representação visual e da relação entre 

este aspecto e a compreensão do sujeito feminino. 
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Figura 83 - Intra-Venus #4, diptych, July 26 and February 19, 1992. 

 
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p. 108-109  

 

 

Figura 84 e 85 - Intra-Venus #3, august 17/February 15, 1992. 

          
Fonte: PRINCENTHAL, 2010, p.110-111 

 

Wilke exibe a degeneração do seu corpo (figuras 84, 85),  
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[...] a doença a obrigou a distanciar-se de sua própria beleza [...] mulheres com 

câncer, têm que enfrentar não somente a deterioração física, mas também a pressão 

da perda dos significantes fundamentais da feminilidade como os seios e os cabelos. 

(OLIVA, 2013, p.88). 

 

 Jeudy trata da representação do corpo e da representação da presença da morte 

antes da morte e nos lembra o significado da Vanitas. Segundo o autor, ―[...] a certeza da 

decomposição torna-se inerente à fascinação pela beleza presente [...] Vanitas: o que quer que 

você faça com seu corpo, o destino de sua decomposição é imutável.‖ (2002, p.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Considerações Finais 

Essa pesquisa partiu de um interesse pessoal em relação à fragilidade do corpo 

humano e sua impotência perante a dor, a doença e à vulnerabilidade do fio tênue que é a vida 

diante da morte. A isso soma-se o interesse pela fotografia enquanto meio do qual os artistas 

apropriam-se como dispositivo para a dor. 

A proposta de investigar a representação do corpo e da dor na arte contemporânea 

teve como foco duas séries fotográficas de Jo Spence (1934-1992) The Picture of Health? 

(1982-1986) e Narratives of Disease (1990), e a série Intra-Vênus (1992-1993) de Hannah 

Wilke (1940-1993). Duas artistas que entre as décadas de 1980 e 1990 afrontaram o medo e 

introduziram em suas obras as suas experiências com o câncer por meio de autorretratos. 

Nessas obras, presenciamos a degeneração do corpo, ao mesmo tempo que percebemos que a 

fotografia é o dispositivo que permite a ambas se inscreverem como objeto e sujeito ativo em 

suas imagens. 

Cultural e socialmente, o câncer tem sido um tabu, uma doença que estigmatiza e é 

silenciada, como Sontag (1984) analisa em seus estudos culturais sobre a doença, para quem 

tal silenciamento tem suas origens entre os próprios médicos que durante muito tempo 

seguiram convenções para encobrir o câncer, fazendo segredo da doença, o que 

consequentemente fazia com que o doente se sentisse duramente discriminado. Observando 

por esse ângulo, as obras de Jo Spence e Hannah Wilke rompem com as metáforas 

estigmatizadoras que rondam o câncer; elas quebram o silêncio e renegam a ocultação se 

apropriando da dor e da deterioração do próprio corpo para produzir seu trabalho artístico. 

O primeiro capítulo possibilitou compreender de que forma os saberes científicos 

construídos pela medicina e em certo grau influenciados pela fotografia e pelas técnicas de 

visualização do corpo (como aparelhos fotográficos, cinematográficos, dispositivos de vídeo, 

de exploração interna do corpo, como o raio X, por exemplo) foram (re)significados e 

apropriados pelos artistas. As técnicas de visualização contribuíram para que se modificasse o 

olhar sobre o corpo e se abrissem novas formas de representação.   

Os artistas passam a se apropriar das diversas possibilidades da visualização interna 

do corpo, como foi possível observar nas obras de Laura Ferguson, nas quais são incorporadas 

imagens dos seus exames médicos regulares, e Cris Bierrenbach, que se utitliza de 

radiografias, configurando o seu trabalho final em ampliação fotográfica digital de 

radiografia. No trabalho de ambas são exploradas imagens do interior de seus corpos – 

doentes ou não - por meio de procedimentos médicos. 
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No caso de Jo Spence e Hannah Wilke, os exames embora não apareçam de forma 

literal, eles são parte da visualização da própria dor por essas artistas, já que em função da 

doença, os exames eram parte de suas rotinas. 

Vimos que a dor nas experiências fotográficas realizadas para os estudos da doença, 

como, por exemplo, nas experiências de Jean-Martin Charcot, é um fator secundário, já que, 

segundo Didi-Huberman (2007), essas experiências nunca ofereceram soluções aos doentes, 

especialmente às histéricas, que eram exploradas ao máximo tendo sua dor ignorada enquanto 

se produzia uma figuração do real. Diferentemente nas obras de Jo Spence e Hannah Wilke, 

nas quais a dor não é ignorada por essas artistas em suas representações; ao contrário, em seus 

autorretratos a dor é um fator que pode ser acessado através da problematização das suas 

realidades. 

Pensando nas conexões entre arte e dor, observamos no segundo capítulo que a 

representação da dor na arte tem sido repetidamente explorada em diversas épocas. Desde a 

mitologia clássica e a tragédia grega, da arte cristã ao romantismo. Em Goya, temos a 

representação da dor em sua série Desastres de la Guerra (1810-1820), gravuras em que o 

artista representa o que retira dos acontecimentos reais, do que viveu naquele período, a 

destruição, a dor, o desespero e a morte, ocasionados pela violência da Guerra da 

Independência na Espanha. É por meio dessas obras que, segundo Sontag (2003) se tem um 

outro padrão de representatividade da dor e de receptividade dos sofrimentos.  

No que diz respeito à autorrepresentação, nos aproximamos mais das propostas de Jo 

Spence e Hannah Wilke por meio da obra de Frida Kahlo, que produz seus autorretratos não 

só a partir de suas dores e problemas físicos, como também de suas dores de cunho emocional 

e psicológico. Percebemos que em um certo nível suas relações e vínculos com os médicos e 

seu acesso aos documentos da medicina relativos à sua trajetória foram fatores preponderantes 

na construção de sua imagem. 

Em produções mais recentes observamos que em diversas formas de representação 

da dor a fotografia foi o dispositivo eleito por muitos artistas nas décadas e 1980 e 1990 para 

dar voz ao seu cotidiano e ao seu universo íntimo, como observado por André Rouillé (2009), 

abrindo espaço para autoexperimentação e autorreflexão, tornando-se o procedimento ideal 

para que os artistas relatassem suas inquietudes, dando abertura a uma série de obras de cunho 

autobiográfico. É nesse sentido que encontramos diálogo entre as obras de Nazareth Pacheco 

(1961-), Nan Goldin (1953-) e Cristina Nuñez (1962-) e as obras das artistas objetos de estudo 

dessa pesquisa. Nas obras dessas artistas identificamos um caráter intimista e autobiográfico, 

introspectivo, cujo território é o corpo, vitimado por dores de diferentes procedências, e que 
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em certo nível apesar de partir da própria dor do artista, pode alcançar uma inquietação que é 

também do outro. 

No terceiro capítulo, no qual focamos especificamente nas séries fotográficas 

escolhidas para estudo, compreendemos que assim como as artistas citadas anteriormente, Jo 

Spence e Hannah Wilke utilizam a fotografia como meio de expressão e por meio do 

autorretrato documentam e narram suas dores e se apropriam do corpo doente e da própria dor 

para construírem suas obras. O estudo do conceito de fotografia-documento proposto por 

Rouillé (2009) num sentido ampliado, que não está dissociada do seu aspecto de expressão, e 

do conceito de narrativa fotográfica, adotado por Susan E. Bell como um recurso para 

construir um novo contexto e para se ajustar à perturbação causada pela doença, 

possibilitaram entender melhor como essas artistas constroem seus relatos.  

Por meio das obras de Jo Spence e Hannah Wilke é possível perceber que suas 

imagens vão sendo estruturadas como um questionamento da imagem do corpo e de uma 

visualidade que já é construída social e culturalmente da imagem feminina e ainda no caso de 

Jo Spence, do sujeito como objeto nas mãos dos médicos.  

Quando Jo Spence diz decidir e optar por tratamentos da medicina alternativa, ela 

busca por meio desse tratamento e das imagens constituídas a partir de sua doença construir 

uma visualidade que é a de um sujeito que tem domínio sobre seu próprio corpo e sobre sua 

imagem. 

No caso de Hannah Wilke, observa-se a contraposição existente entre a pose que faz 

uma referência à beleza e à sensualidade à medida que o corpo vai se deteriorando, um corpo 

que se modifica tornando-se debilitado, o corpo saudável que vai dando lugar ao corpo 

doente, mas que ao mesmo tempo se impõe enquanto imagem. 

 Além disso, por meio de suas imagens Spence e Wilke promovem reflexão em torno 

da mortalidade e da tomada de consciência perante o próprio corpo, onde está em jogo a 

própria feminilidade, se apropriando do corpo mutilado pela doença e pelos tratamentos 

extremamente agressivos aos quais ambas se submeteram. Entendemos que as imagens 

fotográficas produzidas por Jo Spence e Hannah Wilke se configuram como narrativas 

fotográficas levando em conta o processo no qual foram produzidas, diante de uma situação 

ocasionada pela doença, bem como o conceito de narrativa abordado no desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

Por meio da narrativa fotográfica que se expressa nas fotografias, percebemos a 

tomada de consciência do próprio corpo e da condição de artistas enquanto sujeitos que se 

posicionam criticamente num determinado contexto social.  
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Em seu livro O que vemos, o que nos olha (1998), Didi-Huberman nos apresenta 

uma discussão envolvendo a experiência visual, distanciando-se da história tradicional 

(iconológica e formalista) que tenta submeter o visível ao legível. O autor propõe um outro 

olhar para a obra, convidando a experimentar aquilo que não vemos. Segundo Didi-Huberman 

―o ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois‖ (1998, p.29); e prossegue afirmando que  

 

não há que escolher entre o que vemos (com sua conseqüência exclusiva  num 

discurso que o fixa, a saber: a tautologia) e o que nos olha (com seu embargo 

exclusivo no discurso que o fixa, a saber: a crença). Há apenas que se inquietar com 

o entre. (1998, p. 77) 

 

 

É importante olhar para além do visível, ―a ausência dá conteúdo ao objeto‖ (DIDI-

HUBERMAN, p. 96). 

É nesse contexto que pensamos tanto a obra de Jo Spence quanto de Hannah Wilke, 

já que não é possível ver tudo pelo que a imagem nos mostra, pode-se admitir que existe um 

sentimento oculto ali? O que existe por trás da pose, da encenação e da representação além 

dos vestígios visíveis da doença, além desse primeiro impacto que a obra nos causa pela 

agressividade visível do corpo doente, frágil? Muitas coisas nos escapam, não se pode atribuir 

um sentido único a essas imagens. 

Por mais que o corpo decadente, e todos os sinais da fragilidade estejam visíveis na 

fotografia, e que essas imagens possam atestar uma tomada de consciência e um 

posicionamento artístico dentro de um determinado contexto histórico e social, há uma dor 

nessas obras que não podemos mensurar, uma dor que vai muito além da superfície visível, do 

posicionamento crítico dessas artistas e da desfiguração causada pela doença apresentada 

nessas imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

REFERÊNCIAS: 

 

ARAÚJO, Olívio Tavares de. Intensificar esses mistérios. In: ARAÚJO, Olívio T.; NOSEK, 

Leopold. (Orgs.). Dor, forma, beleza: A representação criadora da experiência traumática. 

São Paulo: Estação Pinacoteca. 2005, p. 19-27. (Catálogo de exposição). 

 

AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane. Massacres – O corpo e a guerra. In: CORBIN, A; 

COURTINE, J.; VIGARELLO, G. (Orgs.). História do corpo: as mutações do olhar: O século 

XX. Tradução Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, v. 3, 2008, p. 541-565. 

 

BAJAC, Quentin. Pânico Genital: Atire à vontade. In: ELLES: Mulheres artistas na coleção 

do Centro Pompidou. Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Centro cultural Banco do 

Brasil/arte3/BEI Editora, 2013. p. 71-73. (Catálogo de exposição). 

 

BARBOSA, Eduardo Romero Lopes. O corpo representado na arte contemporânea: O 

simbolismo do corpo como meio de expressão artística. In: ENCONTRO DA ANPAP, 19., 

2010, Cachoeira, Anais... Cachoeira, Bahia: UFBA, 2010. p. 1.198-1.209. Disponível em: 

<http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/eduardo_romero_lopes_barbosa.pdf>. Acesso 

em: 20 jun. 2013. 

 

BASTOS, Marli. A sublimação, o trauma e o corpo de Frida Khalo.  Dissertação (Mestrado). 

2008. Mestrado profissional em Psicanálise, Saúde e Sociedade/ Universidade Veiga de 

Almeida. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 

<http://www.uva.br/mestrado/dissertacoes_psicanalise/2_MARLI_BASTOS_DISSERTACA

O_A_SUBLIMACAO_O_TRAUMA_E_O_CORPO_FRIDA_KAHLO_Inteira.pdf>. Acesso 

em: 08 out. 2013. 

 

BELL, Susan E. Photo images: Jo Spence‘s narratives of living with illness. Health: An 

Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, v. 6, n. 1, p. 5–

30, jan. 2002. Disponível em: <http://hea.sagepub.com/content/6/1/5.short>. Acesso em: 30 

nov. 2012. 

 

BERBARA, Maria. Desequilíbrio de afetos: Arte e dor. Conccinitas: arte cultura e 

pensamento. p. 9.  UERJ, Ed. Jorge Luiz Cruz, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<http://issuu.com/websicons4u/docs/revista16/31?e=0>. Acesso em: 30 setembro 2013. 

 

BOTTI, Mariana Meloni Vieira. Espelho, espelho meu? Auto-retratos fotográficos de artistas 

brasileiras na contemporaneidade. Dissertação (Mestrado). Instituto de Artes/ UNICAMP. 

Campinas, 2005. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385496>. Acesso em: 07 

mai. 2012. 

 

BOUSSO, Vitoria Daniela. Metacorpos. In: Metacorpos. São Paulo: Paço das Artes. 2003. p. 

11-19. (Catálogo de exposição).  

 

CANTON, Kátia. Corpo, Identidade e Erotismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Coleção 

Temas da Arte Contemporânea). 

 

______. Tempo e memória. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Coleção Temas da Arte 

Contemporânea). 

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/eduardo_romero_lopes_barbosa.pdf
http://www.uva.br/mestrado/dissertacoes_psicanalise/2_MARLI_BASTOS_DISSERTACAO_A_SUBLIMACAO_O_TRAUMA_E_O_CORPO_FRIDA_KAHLO_Inteira.pdf
http://www.uva.br/mestrado/dissertacoes_psicanalise/2_MARLI_BASTOS_DISSERTACAO_A_SUBLIMACAO_O_TRAUMA_E_O_CORPO_FRIDA_KAHLO_Inteira.pdf
http://issuu.com/websicons4u/docs/revista16/31?e=0
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385496


115 

 

CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea: uma introdução. Tradução Rejane Janowitzer. 

São Paulo: Martins, 2005. 

 

CHNAIDERMAN, Miriam. Inventando corpos e/ou desvelando o erótico em inquietante 

devassidão: o encantamento dolorido. In: ESTADOS GERAIS DA PSICANÁLISE: 

ENCONTRO MUNDIAL, 2., 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2003.  Disponível 

em: <www.estadosgerais.org/mundial_rj/download/4b_Chnaiderm_121151003_port.pdf>. 

Acesso em: 24 nov. 2013. 

 

CLARK, T. J. Grotesco David com a bochecha inchada: um ensaio sobre o auto-retrato. 

In:______. Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte. São Paulo: Cosac 

Naif, 2007, p. 159-280 

 

COCCHIARALE, Fernando; MATESCO, Viviane. Corpo e 

contemporaneidade. In: Corpo. São Paulo: Itaú Cultural, 2005, p. 10-17. (Catálogo de 

exposição). 

 

COTTON, Charlotte. A fotografia como arte contemporânea. São Paulo: WMF  

Martins Fontes, 2010. 

 

CUÉLLAR, Manuel. Matar la heroína disparándose a sí misma. El País. Madrid. 16 dezembro 2010. El 

País Cultura. Disponível em: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2010/12/16/actualidad/1292454005_850215.html>. Acesso 

em: 09 nov. 2012. 

 

DENNETT, Terry. Jo Spence. Fotografia autobiográfica: sujeto, clase y familia. In: 

RIBALTA, Jorge; DENNETT, Terry (Orgs.). Más allá de la imagen perfecta. Fotografía, 

Subjetividad y antagonismo. Tradução Patricia Nunes. Barcelona: Museu d‘Art Contemporani de 

Barcelona, 2005, p. 18-31  

 

______.; SPENCE, Jo. Diez años del Photography workshop. In: RIBALTA, Jorge; DENNETT, 

Terry (Orgs.). Más allá de la imagen perfecta. Fotografía, Subjetividad y antagonismo. 

Tradução Patricia Nunes. Barcelona: Museu d‘Art Contemporani de Barcelona, 2005, p. 106-133.  

 

DIDI-HUBERMAN, Georges. La invención de la histeria: Charcot y la iconografia 

fotográfica de la Salpêtrière. Tradução Tania Arias e Rafael Jackson. Madrid: Ediciones 

Cátedra, 2007. 

 

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 

2010. 

 

DOSWALD, Christoph. Missing Link – Close the Gap! In: Pérez, David (ed.). La certeza 

vulnerable: cuerpo y fotografia en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 2010 

 

DUBOIS, Philippe. O Ato fotográfico e outros ensaios. Tradução Marina Appenzeller. 

Campinas/SP: Papirus, 1993. 

 

EVANS, Jessica. Contra el decoro! Jo Spence: uma voz al margen. In: RIBALTA, Jorge; 

DENNETT, Terry (Orgs.). Más allá de la imagen perfecta. Fotografía, Subjetividad y 

http://cultura.elpais.com/cultura/2010/12/16/actualidad/1292454005_850215.html


116 

 

antagonismo. Tradução Patricia Nunes. Barcelona: Museu d‘Art Contemporani de Barcelona, 2005.  p. 

34-63. 

 

FABRIS, Annateresa. Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico.  Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2004, p. 21-73. 

 

______. Discutindo a Imagem Fotográfica. Disponível em: 

<http://www.fotografiacontemporanea.com.br/artigo.php?id=17>. Acesso em: 15 abr. 2012. 

 

FIGUEIREDO, Lucy. Imagens Polifônicas: Corpo e Fotografia. São Paulo: Annablume/ 

Fapesp, 2007.  

 

FONSECA, Rafael. Martírios do corpo feminino: Orlan e Hannah Wilke. Conccinitas: arte 

cultura e pensamento. Rio de Janeiro: UERJ, Ed. Jorge Luiz Cruz, ano 11, v. 1, n. 16, p. 29-

37, 2010. Disponível em: <http://issuu.com/websicons4u/docs/revista16/31?e=0> Acesso em: 

30 set. 2013. 

 

GOLDBERG, RoseLee. A arte da performance: do futurismo ao presente. Tradução Jefferson 

Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Toamz Tadeu da Silva e 

Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  

 

JEUDY, Henry Pierre. O corpo como objeto de arte. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. 

 

JONES, Amelia. The Body turned inside out: câncer and narcisismo. In: ______. Body 

Art/Performing the subject. United States of America: University of Minnesota Press. 1998. 

P. 185-193 

 

JUNIOR. Rafael Alves Pinto. A invenção da histeria. Revista Historia Ciencia Saude – 

Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 16 n. 3, p. 819-822, 2009. (Resenha). Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n3/18.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2013. 

 

LAVIGNE, Emma. O corpo como espetáculo: o corpo slogan. In: ELLES: Mulheres artistas 

na coleção do Centro Pompidou. Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Centro cultural Banco do 

Brasil/arte3/BEI Editora, 2013, p. 81-83. (Catálogo de exposição). 

 

LICHT, Ira. Bodyworks. In: WARR, Tracey (Org.). The artist’s body: themes and 

movements. London: Phaidon Press, 2000, p. 251-252. 

 

LIPPARD, Lucy. R. The Pains and pleasures of Rebirth: women‘s body art. In: WARR, 

Tracey (Org.) The artist’s body: themes and movements. London: Phaidon Press, 2000, p. 

252-253. 

 

MATESCO, Viviane. Corpo, imagem e representação.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2009.  

 

MATILLA, J. M. Los Desastres de La Guerra de Francisco de Goya. Una mirada 

independiente. Madrid – España: Cooperación Cultural Exterior, 2008, p. 39-45. Disponível 

em: <http://www.museodelprado.es/goya-en-el-

prado/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27>. Acesso em: 15 out. 2013. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n3/18.pdf
http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27
http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27


117 

 

 

MESQUITA, Ivo. O corpo em construção. Museu Virtual de Artes Plásticas. Disponível em: 

<http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazareth_pacheco.htm>. 

Acesso em: 28 nov. 2013. 

 

MICHAUD, Yves. O corpo e as artes visuais.  In: CORBIN, A.; COURTINE, J.; 

VIGARELLO, G. (Orgs.). História do corpo: as mutações do olhar: O século XX.Vol.3 

Tradução Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 541-565. 

 

MILLIET, Maria Alice. O corpo como destino. Museu Virtual de Artes Plásticas. Disponível 

em: <http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazareth_pacheco.htm>. 

Acesso em: 28 nov. 2013. 

 

MONTEIRO, Rosana Horio. Da medicina para arte. Um estudo do circuito social das imagens 

médicas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA 

TECNOLOGIA, 13., 2012, São Paulo, Anais eletrônicos... São Paulo: USP, 2012. Disponível 

em:<http://www.sbhc.org.br/resources/anais/10/1342642307_ARQUIVO_rosanahoriomonteir

o-textocompleto.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

 

MOULIN, Anne Marie. O corpo diante da medicina. In: CORBIN, A.; COURTINE, J.; 

VIGARELLO, G. (Orgs.). História do corpo: as mutações do olhar: O século XX. Tradução 

Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, v. 3. 2008, p. 15-105. 

 

NASCIMENTO, Ana Reis. Performance. Corpo. Contexto: trajetos entre arte e desejo.  

Dissertação (Mestrado) Instituto de Artes/Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

2011. Disponível em: 

<http://www.ppga.iarte.ufu.br/sites/iarte.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/disserta%C3%A7%C

3%A3oanareis_pg12a147.pdf>. Acesso em: 08 dez 2013. 

 

OLIVA, Jesús Martinez. Mirando frente al espejo Monográfico mètode, v. 77, p. 85-91. 

Universitat de València, 2013. Disponível em: <http://metode.cat/es/revista/62-la-linea-roja>. 

Acesso em: 18 mai. 2013. 

 

OLIVARES, Rosa. En cuerpo y alma. In: Pérez, David (ed.). La certeza vulnerable: cuerpo y 

fotografia en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 2010, p. 138-150. 

 

______. Faltas públicas, obsesiones privadas. In: Pérez, David (ed.). La certeza vulnerable: 

cuerpo y fotografia en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 2010, p. 260-281. 

 

ORTEGA, Francisco. O corpo transparente: para uma história cultural da visualização médica 

do corpo. In: ______. O corpo incerto. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p.69-184 

 

ORTIZ, Mauricio. O Corpo Dilacerado. In: MONASTERIO, Pablo Ortiz (Org.) Frida Kahlo: 

suas fotos. Tradução Gênese Andrade e Otacílio Nunes. São Paulo: Cosac Naify, 2010, p. 

189-195. 

 

PIANOWSKI, Fabiane. O corpo como arte: Günter Brus e o acionismo vienense. 

Observaciones filosóficas. 2013. Disponível em: 

<http://www.observacionesfilosoficas.net/ocorpocomoarte.html>. Acesso em: 13 dez 2013. 

http://www.sbhc.org.br/resources/anais/10/1342642307_ARQUIVO_rosanahoriomonteiro-textocompleto.pdf
http://www.sbhc.org.br/resources/anais/10/1342642307_ARQUIVO_rosanahoriomonteiro-textocompleto.pdf
http://www.observacionesfilosoficas.net/ocorpocomoarte.html


118 

 

PICAZO, Gloria. Estrategias de la representación: el sujeto, el objeto. In: La certeza 

vulnerable: cuerpo y fotografia en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 2010, p. 249-

259. 

 

POWER, Kevin. De quién es este cuerpo? In Pérez, David (ed.). La certeza vulnerable: 

cuerpo y fotografia en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 2010, p. 178-197. 

 

PRINCENTHAL, Nancy. Hannah Wilke. New York: Prestel, 2010. 

 

RIBALTA, Jorge. Jo Spence. In: RIBALTA, Jorge; DENNETT, Terry (Orgs.). Más allá de la imagen 

perfecta. Fotografia, subjetividad y antagonismo. Tradução Patricia Nunes. Barcelona: Museu d‘Art 

Contemporani de Barcelona, 2005. p. 6-15. 

 

ROUILLÉ, André.  A fotografia: entre documento e arte contemporânea. Tradução 

Constancia Egrejas. São Paulo: Senac São Paulo, 2009. 

SACCÁ, Lucilla. Corpo como experimento: Frida Kahlo, Ana Mendieta, Lygia Clark. In: 

Nossa América: revista do memorial da América Latina, s/p. São Paulo. Disponível em:    

<http://memorial.org.br/revistaNossaAmerica/23/port/26-Corpo_como_experiencia.htm>. 

Acesso em: 22 set. 2013. 

SANT‘ANNA, Denise Bernuzzi de. Corpos de Passagem: ensaios sobre a subjetividade 

contemporânea. 2 ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2005.  

SANT‘ANNA, Margarida. O Elogio do Feminino. Museu Virtual de Artes Plásticas. 

Disponível em: 

<http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazareth_pacheco.htm>. 

Acesso em: 28 nov. 2013. 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Arte, dor e Kátharsis. Ou variações sobre a arte de pintar o 

grito. In: ______. O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São 

Paulo: Editora 34, 2005. p. 45-56. 

SICARD, Monique. A fábrica do olhar: imagens de ciência e aparelhos de visão (século XV-

XX).  Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa. Edições 70, 2006. 

SILVA, James Roberto. Doença, fotografia e representação: revistas médicas em São Paulo e 

Paris, 1869-1925. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. Disponível 

em: <http://www.teses.usp.br/teses/.../8/.../TESE_JAMES_ROBERTO_SILVA.pdf >. Acesso 

em: 08 jan. 2013. 

 

SONTAG, Susan. A doença como metáfora. Tradução Marcio Ramalho. Rio de Janeiro: 

Graal, 2002. 

 

______. Diante da dor dos outros. Tradução Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003. 

 

 

SPENCE, Jo. La viva imagen de la salud? In: RIBALTA, Jorge; DENNETT, Terry (Orgs.). Jo 

Spence: Más allá de la imagen perfecta. Fotografia, subjetividad y antagonismo. Tradução Patricia Nunes. 

Barcelona: Museu d‘Art Contemporani de Barcelona, 2005, p. 262-304. 

 

http://memorial.org.br/revistaNossaAmerica/23/port/26-Corpo_como_experiencia.htm


119 

 

______.; GROVER, Jan Zita. El artista y la enfermedad. Desgaste cultural/curacíon holística! 

In: RIBALTA, Jorge; DENNETT, Terry (Orgs.).  Jo Spence:   allá de la imagen perfecta. Fotografia, 

subjetividad y antagonismo. Introducción. Tradução Patricia Nunes. Barcelona: Museu d‘Art 

Contemporani de Barcelona, 2005, p. 262-304. 

 

SUAREZ, Josina. Autorretratos terapêuticos. El País. Madrid. 23 jul. 2012. El País Cultura. Disponível 

em: <http://issuu.com/cristinanunez3/docs/dossier_press_eng_274f097d763ddd>. Acesso em: 

22 abr. 2013. 

 

TIEZZI, Daniel Guimarães. Cirurgia Conservadora no Câncer de Mama. Revista Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia. Ribeirão Preto/SP, 2007. p. 428-434 Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v29n8/a08v29n8.pdf Acesso em: 15 mar 2014 

 

VILLAÇA, Nízia; GÓES, Fred. Breve Histórico da representação social do corpo – Século 

XX. In: PIRES, Beatriz Ferreira. (Org). O corpo como suporte da arte: piercing, implante, 

escarificação, tatuagem. São Paulo: Senac, 2005, p. 59-99. 

 

______. Fábulas Corporais. In: ______. Em nome do corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 

23-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/cristinanunez3/docs/dossier_press_eng_274f097d763ddd
http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v29n8/a08v29n8.pdf

