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RESUMO 

 

SILVA, Golda Meir Gonçalves da. Os Lugares Sociais dos Negros do Brasil nas Imagens 

Fotográficas de Militão Augusto de Azevedo (1865-1885). 2017. (440 f). Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de História - FH. Programa de Pós-Graduação em História - PPGH. 

Universidade Federal de Goiás – UFG. Goiânia-Go, 2017. 

  

Esta pesquisa problematiza a imagem do ser negro na fotografia do intérprete Militão 

Augusto de Azevedo, gerada entre 1865 e 1885, questionando o lugar social desses 

sujeitos interpretados em sua produção imagética. Toma como interpretante a temática 

marginal do sistema escravista no Brasil, em diálogo com as teorias semióticas de 

Umberto Eco em seu Tratado Geral de Semiótica (1980). A análise busca compreender as 

imagens fotográficas que registraram a presença e ausência dos negros nas várias 

dimensões socioculturais, no contexto de modernização técnica e tecnológica da produção 

imagética fotográfica. Mas, também no contexto de mudanças nos padrões de 

comportamento da sociedade, influenciados pela legislação imperial, políticas e práticas 

cotidianas registradas de diferentes modos e perspectivas e manifestadas no exercício das 

condições impostas, a africanos e descendentes escravizados, libertos e livres, pelo sistema 

escravista brasileiro no período recortado. Discute-se, na produção imagética do fotógrafo 

selecionado os temas, as formas e a composição fotográfica em sua estrutura estética e 

política, em que se constituem as imagens do ser negro no Brasil voluntária e 

involuntariamente. Refletindo sobre os lugares sociais, o universo do trabalho e as 

identidades e identificações fluidas dos seres apresentados e representados nessas imagens. 

Parte-se dos estudos da cultura visual, para se pensar as imagens fotográficas como uma 

possibilidade de leitura do mundo visível e não-visível, dos seus processos e dos seus 

problemas, analisa-se as séries imagéticas como um código sígnico que vela e desvela os 

percursos históricos em que se exclui e se insere o ser negro. 

 

Palavras-Chave: História e Semiótica; Imagem Fotográfica; Militão Augusto de 

Azevedo; O Ser Negro; Brasil; Cultura Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Golda Meir Gonçalves da. Os Lugares Sociais dos Negros do Brasil nas Imagens 

Fotográficas de Militão Augusto de Azevedo (1865-1885). 2017. (440 f). Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de História - FH. Programa de Pós-Graduação em História - PPGH. 

Universidade Federal de Goiás – UFG. Goiânia-Go, 2017. 

  

This research problematizes the image of the being black in the photograph of the 

interpreter Militão Augusto de Azevedo, generated between 1865 and 1885, questioning 

the social place of these interpreted subjects in their imagery production. It´s took as an 

interpreter the marginal theme of the slave system in Brazil, starting in dialogue with the 

semiotic theories of Umberto Eco in his General Treaty of Semiotics (1980). The analysis 

seeks to understand the photographic images that recorded the presence and absence of 

blacks in the various sociocultural dimensions, in the context of technical and 

technological modernization of photographic imagery production. However also in the 

context of changes in the behavior patterns of society, influenced by imperial legislation, 

everyday policies and practices registered in different ways and perspectives and 

manifested in the exercise of imposed conditions, to enslaved, free and freed Africans and 

descendants by the slave system in the analyzed period. The themes, forms and 

photographic composition are discussed in the aesthetic and political structure of the 

photographic production of the selected photographers, in which the images of the black 

being in Brazil are voluntarily and involuntarily constituted. Reflecting on social places, 

the universe of work and the identity and fluid identifications of the beings presented and 

represented in these images. Part of the studies of visual culture, in order to think of 

photographic images as a possibility of reading the visible and non-visible world, its 

processes and its problems, we analyze the imagery series as a sign code that watches and 

reveals The historical paths in which the black being is excluded and inserted. 

Key-Word: History e Semiothic; Image and Photography; Militão Augusto de Azevedo; 

Being Black; Brasil; Visual Culture 
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 INTRODUÇÃO  

 

Embora, por muito tempo a História, como campo de saber, tenha ignorado as 

fontes visuais, o impacto da cultura visual nas sociedades contemporâneas tornou-se uma 

inquietação para os estudiosos da história. Assim a partir dos anos 90, desenvolveram-se os 

chamados Estudos Visuais, cujas pesquisas são multidisciplinares e procuram 

problematizar a centralidade das imagens. Esta vertente propõe uma perspectiva de estudo 

das sociedades que abrange políticas e práticas cotidianas além das diferentes experiências 

humanas ao longo da sua história a partir da perspectiva visual, posto que as imagens 

acompanhem a vida e a organização social desde os tempos antigos. Presença que pode ser 

entendida como uma tentativa de prolongamento da experiência vivida, ou mesmo, como 

uma possibilidade de confrontar a finitude do ser humano e de sua memória conforme a 

compreensão de Paulo Knauss, na obra “O Desafio de Fazer História com Imagens” 

(KNAUSS, 2006, 97-115).  

A historiografia atual admite ser possível a utilização de uma diversidade de 

documentos e a exploração de suas variadas linguagens1. Essa diversidade aponta para 

inúmeras abordagens que enriquecem e ampliam a compreensão dos processos 

constitutivos da história, no sentido de oferecer novas perspectivas analíticas, suscitar 

novos problemas e favorecer reflexões mais complexas que exijam maior interação da 

História com outras disciplinas e campos de saber. E que possibilitem acessar as 

especificidades dos novos documentos e objetos de estudo a disposição dos historiadores, 

tais como as imagens fotográficas objeto dessa pesquisa. O fato é que a cada novo 

problema que se apresenta à História, seus feitores buscaram em meio ao emaranhado de 

indagações e ordens teórico-metodológicas disponíveis encontrar novas respostas, elaborar 

novas reflexões, realizar reformulações naquilo que se apresenta, aparentemente, como 

resolvido.  

                                                 
1 De acordo com a compreensão de Lucia Santaella as formas visuais são conservadoras de conteúdos 

sempre revolucionários. Ao entender na fotografia a sua linguagem visual pressupõe-se que as imagens nela 

reproduzidas são uma representação que comunica uma ideia. Toma-se nela os elementos imagéticos como 

representações conceituais de um contexto espaço temporalmente demarcados, para percebê-los como sinais 

das variações quantitativas e qualitativas do espaço tempo que referem ou em que são referidos. 

Considerando a linguagem fotográfica de uma perspectiva pictórica entende-se que sua imagética pretende 

reproduzir a aparência de uma realidade dada ou pretendida através do visual. Esta perspectiva está 

relacionada com um gênero da pintura manifesto no século XVI, que valorizava as qualidades morais no 

retrato, expressando-as através da disposição do corpo, da sua postura, da luz incidente nele, dos cenários 

que o envolvem, entre outros elementos, com o objetivo de destacar o status social, para fins públicos ou 

privados, por meio de cenas que contextualizam os sujeitos numa realidade dada ou idealizada 

(SANTAELLA, 2001, 203s). 
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A partir desses novos estudos, explicitam-se os elementos constitutivos, as 

interações visuais. O que concorre para a materialidade da iconografia2 e a circunscrição 

do contexto do registro. Produz-se uma vasta bibliografia sobre as possibilidades de 

abordagens teórico-metodológicas do visual como fonte e documento histórico. O tema 

visual é invocado por diferentes enfoques, tais como o filosófico, o linguístico, o 

psicanalítico, o artístico entre outros. Princípios que se fazem presentes ao longo dessa 

pesquisa para tratar das múltiplas relações entre o documento fotográfico, como 

documento imagético, e o contexto histórico, cujo fim é refletir sobre o visível e o não-

visível que nele se acham circunscrito. 

Por meio dos recursos tecnológicos ofertados em meados de 1800, possibilitou-

se a constituição de uma vasta documentação visual, cujas enunciações velam as dinâmicas 

do cotidiano de vários grupos sociais em suas relações também interativas e não apenas 

unilaterais. Suas realidades, nos documentos fotográficos, nos espaços da experiência e nos 

espaços reais se separam, se hibridizam, se confrontam e se harmonizam de forma pacífica 

e/ou tensa, o que pode ser visto, analisado e transformado em história com o auxílio dos 

recursos visuais sob perspectiva. Assim derivam das fotografias selecionadas inúmeras 

possibilidades imagéticas investigativas algumas das quais se intenta assumir nesta leitura.  

A fotografia é hoje considerada uma riquíssima fonte histórica, portanto um 

documento que guarda informações valiosas sobre a época de sua feitura. Configura-se 

como um processo dinâmico que se constituiu em outros tempos e lugares, mas que 

continua a se realizar no presente. Como fonte de fragmentos visuais da realidade, possui 

um potencial informativo inalcançável no seu todo. A fotografia se oferece aos 

historiadores como fonte e objeto, como documento e monumento de acordo com Ana 

Maria Mauad, em seu texto “Fotografia e História – possibilidades de análise” 

(ANDRADE, 2004, 19-36). O que possibilita o resgate de sua própria procedência, a 

determinação e problematização de seus elementos constituintes e constitutivos. Está apta, 

como fonte, à detecção das informações que nela se vela e desvela. E que podem ser 

                                                 
2 A iconografia é pensada nesta análise segundo os pressupostos de Erwin Panofsky em sua obra 

“Significados nas Artes Visuais”, para o qual este “é o ramo da história da arte que trata do tema ou 

mensagem das obras de arte em contraposição à sua forma.” Podendo ser entendida como uma leitura 

intelegível e não sensível por pensar os dados conferidos conscientemente a ação prática, nesse caso, do 

gesto fotográfico realizado por Militão. No processo de análise iconográfica dessa perspectiva se identifica 

as formas, as configurações representativas do objeto, as composições, os dados intrínsecos ao conteúdo. A 

análise iconográfica, segundo o autor pressupõe a familiaridade com os objetos imagéticos, adquirida pela 

experiência prática, portanto a compreensão iconográfica da imagem dos negros de Militão implica 

familiaridade com a realidade contextual dos negros na segunda metade do século XIX (PANOFSKY, 1976, 

45-60).  
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abordadas por meio de uma investigação tanto iconográfica3 quanto iconológica4. Pode 

também ser tomado como objeto histórico, em si mesmo, como artefato que guarda em si o 

passado, tanto na sua materialidade quanto na sua imagética. Além de trazer em si 

fragmentos da sua própria história, traz também fragmentos da história dos homens e 

mulheres que habitaram o tempo e o lugar de sua constituição. É um espaço por excelência 

de alteridade. Sua carne é a experiência, restituída visualmente, como traço, resto, 

fragmento de uma realidade que já não é.  

A fotografia, como fonte imagética, favorece uma troca simbólica que enfrenta 

a destruição causada pela passagem do tempo, tanto como referência a uma ausência, 

quanto como a materialidade de uma presença5. É um meio de produção sígnica relevante, 

que pode ser considerado como apresentação e representação6 espaço temporal, como 

pulsão e perda 7 por meio dos seus sentidos e significações. Na segunda metade do século 

XIX, durante o II Império, a fotografia teve grande importância e espaço no Brasil, graças 

ao apreço e interesse do Imperador D. Pedro II por esta arte. O que culminou em um rico 

acervo de imagens e, consequentemente, de possíveis objetos e fontes históricas sobre as 

diversas realidades que se articulavam no contexto escravista do período recortado.  

Tomando na fotografia a imagem como ato estético e político, comunicativo e 

significativo, como um registro estático, mas não passivo, compreende-se, considerando o 

impressionante arquivo documental fotográfico composto pelo acervo imagético do artista 

Militão Augusto de Azevedo, selecionado para esta pesquisa, que é seu tempo e espaço, 

sob as diversas perspectivas das realidades sociais que se apresentaram em suas 

composições e nelas, acidental ou incidentalmente, as experiências dos africanos e seus 

                                                 
3 Que se dedica a identificar, localizar e descrever os elementos que a constituem como tal. 
4 Voltada para a interpretação dos conteúdos evidentes e ausentes. 
5 Em acordo com as compreensões de Didi-Huberman, ausência e presença é uma experiência visual, que se 

fundamenta na ambiguidade entre o explícito e o inexprimível numa obra de arte. É o momento em que se 

produz formas em formações para reconstitui-las criticamente ao visível como transparência. A ausência é o 

momento crítico de produção dessa sintonia caótica, é o instante do choque do inexprimível através do 

explícito (DIDI-HUBERMAN, 1998, 173-260).  
6 Representação em Chartier pode ser entendida de várias perspectivas, é uma vontade mimética que produz 

o resultado de uma prática que ao fazer as vezes de uma realidade evoca uma ausência e quando torna 

visível uma realidade sugere uma presença. Mas também é a instituição de um representante, fruto de uma 

prática simbólica que traduz uma realidade exterior percebida ou outra forma de existência da realidade 

histórica que envolve um sentido além do aparente que se mescla a uma realidade sem se desviar da 

finalidade primeira em curso. É o representado ausente ou aquilo que torna ele presente, ou seja, a sua 

demonstração. Mas, representação também pode ser significante de dignidade, de autoridade. Além de 

referir também a representatividade. É, portanto, tanto o objeto quanto a sua operacionalização 

(CHARTIER, 2011, p. 15-29). 
7 Em Didi-Huberman pulsão é a antítese entre o desejo e a negação do objeto e a perda seria a dialética entre 

o aparecer e o desaparecer, seria o ausentar-se para alcançar o outro (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 180-

183). 
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descendentes no território brasileiro. Entende-se, a partir da análise, que as imagens 

fornecem restos da realidade que dão conta, ainda que parcialmente, das condições e 

modos de vida a que foram submetidos esses sujeitos em seu contexto. Além, é claro, de 

suas manifestações econômico-comerciais, sociais e culturais perceptíveis na composição 

dessas manifestações iconográficas concretizadas espaço-temporalmente através da 

linguagem fotográfica. E nos seus enunciados imagéticos, que registram indiretamente as 

transições do regime escravista brasileiro que passa por mudanças significativas, tanto 

jurídica quanto política e socioculturalmente naquele contexto social dos anos de 1865 a 

1885, período de produção das fontes recorte desta pesquisa8.  

As fotografias, fontes primordiais desta pesquisa, no que se refere às imagens 

dos negros, que nelas se produziram e reproduziram, são o objeto dessa investigação. Esses 

registros iconográficos são textos visuais criados como produções de estúdio, para atender 

a uma esfera íntima que nutre diversos interesses. Portanto, as fotografias são tomadas 

como registro e espaço de construção de memória nesta leitura. Nas quais são atos 

comunicativos e significativos, que se colocam como possibilidade de elevação do status 

social, dos envolvidos em seus processos de constituição. Possibilidade baseada na 

realidade ou na invenção, podendo ser observada tanto como uma expressão de 

autoafirmação da classe dominante, a elite branca9, quanto como uma expressão artística e 

política do próprio fotógrafo ou como conteúdo privado dos interpretados. E, ainda, como 

um vestígio do contexto negro marginal e resistente presente. Contexto comunicado, 

embora, sob regime de silêncio, nas imagens do período. 

A obra do fotógrafo selecionado para esta pesquisa é fundamental para que se 

possa refletir sobre as razões que conduziram o processo de produção, reprodução e 

utilização dos recursos imagéticos como possíveis mantenedores e difusores dos valores 

escravistas em voga na segunda metade do século XIX. Mas, também como contestadores 

desse sistema ainda que de forma indireta. Problematizar a produção sígnica criada, 

                                                 
8 Período marcado pela Libertação dos escravos nos Estados Unidos em 1865; criação do Partido 

Republicano em 1870, o fim da Guerra do Paraguai nesse mesmo ano; o estabelecimento da Lei do Ventre 

Livre em 1871; os avanços tecnológicos, tais como a iluminação a gás no Rio de Janeiro em 1874, a união 

por telégrafo do norte com a corte, a comercialização da máquina de escrever; a fundação da Associação 

industrial; da Sociedade Brasileira contra a escravidão, a Associação Central Emancipadora, a Associação 

Central Abolicionista; a Reforma Saraiva com o estabelecimento do “voto universal” em 1881; a Lei dos 

Sexagenários em 1885 entre outras processos de transformação socioculturais. 
9 A Elite branca era composta na segunda metade do século XIX por sujeitos letrados com alto poder 

aquisitivo e detentores dos meios de produção. Tais como a classe senhorial escravista, os políticos, o setor 

jurídico e militar, grandes produtores latifundiários, que viam a escravidão como um “mal necessário”. E, 

evidentemente, os membros da nobreza e parcela significativa dos intelectuais brasileiros (ALENCASTRO, 

1997. p.20s). 



17 

 

valorada e veiculada nessas imagens, e o poder simbólico que nutre as representações 

individuais e coletivas da sociedade, por meio de um sistema de ideias e valores 

disponíveis no momento de sua constituição, é um esforço por estabelecer a relação entre 

essas imagens e a memória histórica de que elas são carregadas confrontando as 

temporalidades envolvidas na fotografia como fonte desta pesquisa e na imagem como 

objeto da mesma. Acentua-se ainda, nas imagens de negros de Militão, que as 

“marginalidades” históricas podem se configurar como “centralidades” numa discussão 

sobre o lugar dos sujeitos num determinado contexto histórico. E dos papeis que lhes são 

atribuídos na representação desses espaços que ocupam ou a que são condicionados por 

determinações políticas, econômicas, sociais e culturais próprias ou alheias. Papeis estes 

afetos a africanos e descendentes no contexto em foco, cuja importância relaciona-se 

também com as narrativas que se constroem a partir das leituras desses determinantes nos 

documentos imagéticos, que se produzem e são produzidos nos contextos sociais empírica 

e discursivamente, ainda que esse discurso seja visual e não verbal.  

Ao explorar, os vestígios de memórias de uma alteridade, muito discutida, mas 

ainda desconhecida, através das imagens, dos sinais e marcas dos lugares sociais, do 

universo do trabalho, dos modelos comportamentais e físicos, das singularidades 

identidades e identificações10, considera-se que os pressupostos semióticos podem 

contribuir para desvelar as representações do conjunto social, de uma dada época. Assim 

como os elementos que constituem sua configuração e entre eles a arte, a técnica e a 

tecnologia empregadas na produção fotográfica que desenha imagens de um presente já 

sido para um presente que ainda não o é, seja por meio de um flagrante ou de uma 

composição de estúdio pensada para fins múltiplos ou mesmo, inicialmente, para um fim 

específico. As fotografias, analisadas, trazem imagens a partir das quais se trata o ser 

negro, seja ele escravizado ou não, localizado nos espaços sociais urbanos, demarcando 

detalhes que nos dizem muito sobre o lugar social, o trabalho, as identidades e 

                                                 
10 Suely Rolnik e Félix Guatarri consideram identidade como o que se tem em comum, o ponto em que se 

cimentam as pessoas como identificação recíproca, refletida. Enquanto numa concepção moderna, era o elo 

entre o sujeito e os mundos culturais, responsável por “assegurar nossa conformidade subjetiva com as 

necessidades objetivas da cultura”. A identidade estabiliza o sujeito em seu território, conferindo-lhe pontos 

de apoio e de justificação claros e seguros (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p.22-54). A identificação se dá em 

relação a algo dado, pré-existente, é o que resta de tudo aquilo que foi anulado para que se possa estabelecer 

uma relação com o outro. Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganha ou perdida. Ela tornou-se 

politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de 

identidade (de classe) para uma política de diferença (HALL, 2005, p.12-21). E os processos de 

singularização são a forma principal de resistência dentro de um paradigma (GUATTARI; ROLNIK, 2010, 

p.22-54). 
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identificações impostas e assimiladas por africanos e descendentes no Brasil nesse período, 

na Província de São Paulo. Assim como nos mostram, por meio do não-visível, a 

naturalidade da escravidão para a sociedade da época, como mensagem imagética 

enunciada nos elementos visíveis e silenciada pela ausência desses elementos comuns às 

realidades escravistas. As representações coletivas e individuais do feminino, do masculino 

e da infância nesses documentos também são questionadas. Discute-se, parcialmente, a 

íntima relação econômica e política que forma a teia que liga o sistema escravista, as 

questões comerciais e sociais com a produção artístico-cultural do período.  

Esse olhar às imagens é uma oportunidade de aprofundar e, quiçá, ampliar as 

percepções que se tem do passado do qual nos cercamos nesta pesquisa. Porque na 

aparente inércia das composições fotográficas, nos olha um passado que exige o nosso 

olhar, mais atento e crítico, com o objetivo de recuperar nos sinais, nas marcas, nos 

vestígios de um tempo, de um espaço, o que ele perdeu de si. As imagens, nas fotografias 

são o objeto desta pesquisa, que parte tanto de uma perspectiva iconográfica, quanto 

iconológica. Ao revisitar o acervo imagético de Militão, o esforço dispendido é para ouvir 

as vozes que emergem das mensagens imagéticas construídas no contexto escravista em 

recorte, vozes que no passado foram silenciadas por interesses culturais ideológicos ligados 

ao trabalho e a economia, propostos por uma elite dominante branca e valorizados social, 

jurídica e politicamente. Está em foco como se relacionam os elementos de cena na 

fotografia, que traz várias representações da sua própria contemporaneidade, a partir da 

observação crítica das imagens produzidas, que registraram ou não as características e 

condições impostas pelo sistema escravista as populações de africanos e descendentes do 

Brasil imperial, na Província de São Paulo. Representações que são, ao mesmo tempo, o 

registro dos silêncios relacionados com aquilo que exibem. Analisa-se as características da 

condição do negro apresentado nas imagens, considerando sua existência numa realidade 

sociocultural que é escravista no contexto dessa produção imagética, como um exercício 

que pode apurar o olhar para o visível, ou seja, os detalhes, objetos, gestos, marcas e sinais 

materiais que podem ser observados e descritos nas imagens. Mas, também para o não-

visível, caracterizado pelos padrões e modelos de comportamento em voga, pelas ausências 

de certos modos e objetos, pelas condições culturais e econômicas do negro para além da 

cor da pele, para além da violência, para além da submissão do negro ao universo do 

trabalho entre outros. Além da reflexão sobre como se constituíram as identidades e 

identificações dos negros e nos negros no território imagético de Militão. Esta análise 



19 

 

reflete sobre como o sistema escravista brasileiro e a realidade social do momento histórico 

recortado, interna ao objeto e externa a ele, influenciaram a seleção do fotógrafo nas suas 

capturas desses fragmentos de realidades, definido nelas certos lugares sociais. 

Ao considerar que o texto visual fala e cala simultaneamente sobre o contexto 

de sua produção. Dialoga-se com o momento histórico de sua constituição, para se pensar 

como este interferiu nas dinâmicas sociais dais quais resultou o acervo fotográfico de 

Militão, que traz em suas representações fotográficas o tempo da escravidão, dos escravos, 

dos libertos e dos livres, da segunda metade do século XIX e seu contexto para o nosso 

tempo. Lança-se os olhos sobre suas produções imagéticas para ver como retribuem a esse 

olhar no dinamismo histórico processual. Para atender a tais pretensões reúnem-se 

conjuntos de imagens que recuperam os sinais, as marcas, os vestígios do ser negro 

naquele espaço e tempo, com o fim de contextualiza-lo para reconhecer o “querer dizer” da 

produção fotográfica e dos fotografados.  

O empenho nesta pesquisa é ler e interpretar as imagens de Militão, que 

constituem um acervo histórico memorial, decompondo-as e reconstruindo-as através do 

texto historiográfico, com o objetivo compreender as condições que as geraram e que 

foram geradas por elas. Colocando em discussão se a fotografia estava apenas a serviço da 

auto representação da elite branca dominante, como recurso rápido e supostamente fiel 

para construir a imagem de uma sociedade una, disciplinadora das massas, para que estas 

se auto identificassem com as regras de conduta e os modelos de comportamento 

opressores impostos jurídica, política, econômica, social e culturalmente ou se esses 

documentos visuais revelam para além da visível, dominação branca a não-visível 

manifestação de interações sociais entre o grupo representado em diversos níveis de 

atuação e articulação como forma, até, de resistência negra ao sistema escravista e à 

escravidão. Intenta-se perceber se os sujeitos representados se projetam de forma a 

possibilitar novas leituras e reelaboração das dinâmicas socioculturais que se efetivavam 

no contexto escravista da segunda metade do século XIX, recortado de acordo com o 

período de produção de Militão analisado, que se estende de 1865 a 1885. 

Esta análise se presta a decompor os elementos expressivos, contidos na cena 

fotográfica de Militão. E aqueles que escapam dela, tais como o contexto em que se 

inserem os representados, salientando os interesses do intérprete, de sua clientela, da 

ordem político-econômica e do momento sociocultural, interno e externo, que favoreceram 

os desenvolvimentos culturais, técnicos e tecnológicos no setor da produção e reprodução 
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de imagens. Imagens que estandartizaram os sujeitos e não o fato de o serem, 

transformando-os e as suas experiências em monumentos expressivos, traduzindo-os como 

simulacros de uma realidade. Quando se volta esse nosso olhar para esses sujeitos do 

passado, os acessando por meio dessas suas construções visuais, percebe-se que eles se 

comunicam conosco, os alienígenas, os ausentes de seu tempo, através dos vestígios 

materializados na linguagem fotográfica, por meio da mensagem visual que enuncia a sua 

imagem real, ou pretendida, ou aquela que lhe fora construída, para remeter ao 

comportamento, a postura, as ações empíricas, discursivas e sígnicas de interesse do seu 

tempo nas cenas que se montaram em torno deles. 

Nesta pesquisa se realiza uma leitura dos negros, que considera sua prática de 

retratar-se, como reprodutora sígnica das suas ações cotidianas. Prática que fez deles uma 

imagem, composta de pluralidades que foram influenciadas e influenciaram todo um 

contexto. Para conhecer melhor e talvez repensar o momento histórico recortado, já 

bastante explorado pela historiografia. Por exemplo, da perspectiva clássica, que foi 

influenciada pelas ideias de um cativeiro brando e de relações sociais harmoniosas, que 

enfatizava um caráter não violento da escravidão negra brasileira, sustentada na linha de 

Gilberto Freyre, em “Casa-grande e senzala” (FREYRE, 1963, p. 393), onde este autor 

compara a escravidão brasileira a outros modelos escravistas, de outros países Americanos, 

considerados por ele como mais cruéis. Essa perspectiva celebrava a mestiçagem, no início 

da década de 1930, o que favoreceu o mito da harmonia das raças e a crença em um 

modelo escravista ameno, tolerante e sincrético. Na interpretação clássica, marcada pelo 

paternalismo, as relações seriam mediadas pelo Estado e pela Igreja, essa leitura expressa 

uma suposta indolência e passividade dos negros escravizados em relação a sua condição e 

a família patriarcal, essa perspectiva fora considerada generalista e criticada pelos 

revisionistas.  

A partir de 1950 surgiu uma perspectiva revisionista das ideias clássicas sobre 

a escravidão negra no Brasil. E entre 1960 e 1970, a chamada “escola paulista” tratou das 

ideias sobre a coisificação dos negros escravizados11. Enfatizou-se também a violenta e 

                                                 
11 “A teoria da chamada “coisificação do escravo”, bastante difundida na produção historiográfica, passou a 

defender a idéia de que as condições extremamente duras da vida na escravidão teriam destituído os 

escravos da possibilidade de pensar o mundo a partir de categorias e significados sociais próprios, 

comprometendo, inclusive, a capacidade de forjarem os laços básicos dos seres humanos – os laços 

familiares. Nesse sentido, por exemplo, reproduziam as representações e valores senhoriais sobre os 

procedimentos de alforria: introjetavam valores e visões de mundo de seus senhores, o que implicava em sua 

despersonalização, comprometendo suas organizações sociais, suas vontades, assim como a constituição de 
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heroica resistência dos escravizados aos terrores da escravidão, considerando esse modelo 

de resistência como forma exclusiva de luta contra o escravismo, desconsiderando as 

possibilidades dos jogos políticos e as relações de poder estabelecidas plurilateralmente no 

convívio social. Porém, perspectivas historiográficas que se manifestam a partir de 1980, 

refletem as possibilidades dos negros enquanto sujeitos que contribuíram para transformar 

suas realidades e a História experimentando, manifestando e remodelando seu modo de ser 

social e culturalmente. Diante disso pode-se, minimamente, compreender a práxis 

fotográfica como possibilidade histórica que incluiu os negros, experimentando no 

procedimento analítico desses documentos visuais, modos de traduzir nas suas diversas 

imagens os elementos que dialogam com suas diversas realidades. E assim interpretar os 

enunciados do objeto imagético em foco, desvelando, algumas informações contidas nessas 

fontes do passado que referem esse passado.  

O período escravista é um campo aberto para diferentes abordagens, 

possibilitadas pelas anteriores que permitem revisitação, continuidades e rupturas. 

Diferentes esforços contribuíram para os processos de liberdade envolvendo o ser negro e 

ambos culminaram na abolição da escravatura como propõe Sidney Chalhoub em “Visões 

da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte”, obra na qual 

aborda as ações populares e as questões culturais destacando o protagonismo negro, na 

cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX, esse autor considera que nesse processo 

africanos e descendentes forjaram sua própria liberdade (CHALHOUB, 1990, p. 250-251).  

Os pressupostos teóricos adotados que norteiam a aplicação metodológica e as 

técnicas de tratamento das fontes desta pesquisa se consubstanciam no campo de análise 

histórica por meio de conceitos e procedimentos semióticos de investigação propostos por 

Umberto Eco, em seu “Tratado Geral de Semiótica” (1980). Tratamento apropriado, com 

vistas a dar conta dos problemas apresentados nesta análise de uma perspectiva 

transdisciplinar. É a inter-relação entre a história e a semiótica que define os caminhos, os 

meios e os instrumentos para a abordagem dos problemas de se construir esta história a 

partir das fontes iconográficas, ou seja, da produção visual de Militão. Esse método é 

também um mecanismo eficiente para problematizar a forma como os diversos tipos de 

imagens de Militão perpassam a vida cotidiana dos negros, relacionando as técnicas de 

produção e circulação das imagens com a forma como são apresentados os diferentes 

                                                                                                                                                   
famílias. Além do que, conformava-se à idéia de que o melhor caminho para a liberdade era a obediência e a 

submissão.” (PROENÇA, 2007, p. 1-10). 
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sujeitos e grupos representados em seus diversos lugares sociais. Confronta-se nessa 

abordagem o real e o sígnico, despertando o olhar para a fragmentação da realidade em tais 

documentos imagéticos sob o pano de fundo da experiência, em sociedade, dos negros na 

província de São Paulo no período escravista em recorte. Revisita-se a historiografia 

específica para analisar as abordagens acerca de como uma imagem pode nos conduzir a 

um entendimento das experiências históricas que envolvem o status imposto pela condição 

do ser negro. Com esse fim investigam-se os sinais e marcas desse ser em sua 

representação no campo da imagem, como signo simbólico12.  

Esforça-se por analisar, na fonte selecionada, os lugares dos sujeitos, se 

sujeitos de si e de sua própria imagem. As condições individuais e coletivas representadas. 

A origem e o destino das imagens dos negros. Os gêneros. As faixas-etárias. As 

identidades. A valorização e a dominação do sujeito escravizado, liberto ou livre. As 

marcas socioculturais do regime escravista visíveis e não-visíveis nas imagens dos negros 

de Militão. O que as imagens velam e revelam sobre o ser como propriedade de outro ser 

no período recortado. A escravidão como um código altamente formalizado e internalizado 

expresso nas imagens produzidas pelo fotógrafo citado. O enunciado imagético e o 

contexto que ele coloca em foco, através da produção sígnica desse mesmo sistema que é 

escravista, mas também abolicionista. 

Esta análise não se pretende como global ou definitiva, mesmo no âmbito 

limitado das fotografias objetos dessa seleção. Ela é parte dos resultados dos anos de 

estudos realizados na graduação e pós-graduação. E se justifica em função de tornar 

perceptível a relação entre a disciplina de história, o campo analítico da semiótica e o 

universo artístico e documental da fotografia. E suas conexões e contribuição na 

construção dos processos históricos, no que tange a imagem dos negros, no recorte espaço-

temporal referido. Quanto à natureza das variáveis, esta pesquisa é exploratória, posto que 

tenha gerado mais questionamentos hipotéticos que respostas. Também se pode nomeá-la 

                                                 
12

 O termo representação da filosofia clássica, no Dicionário de Semiótica, será aqui utilizado para insinuar 

que as linguagens são signos representativos das coisas do mundo. E que estes signos são constituídos de 

investimentos semânticos no seu percurso histórico gerativo. Também assumiremos o termo semiótica 

conforme compreensão de Hjelmslev, como um conjunto de meios que tornam possível o conhecimento 

dessas significações, pensando o conjunto de significantes naturais (que depende do ambiente natural, 

exterior ao homem) e seu contexto (posto que se manifesta por suas qualidades sensíveis seja no nível da 

percepção ou da emissão) historicamente, cujo resultado é uma construção de natureza semântica. 

Tomaremos símbolo como uma grandeza suscetível a várias interpretações e signo como uma unidade 

constituída pela relação de pressuposição recíproca entre grandezas do plano de expressão e conteúdo, que 

pode ser considerado como uma forma de expressão encarregada de traduzir uma ideia ou uma coisa 

investindo-a de uma manifestação expressa de acordo com uma determinada conceituação. 

(GREIMAS/COURTÉS, 1979, 382-423) 
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como descritiva ao considerar como base fundamental a descrição do quando, de onde, do 

como, de quem, do que e do porquê da presença ou ausência dos dados que inserem ou 

excluem os negros nos fenômenos imagéticos de Militão. É plausível ainda considera-la 

como interpretativa, porque busca compreender e refletir os fenômenos que expressam e 

determinam as variáveis, além daqueles que comunicam essas relações.  

No que se refere ao escopo, amplitude e profundidade dessa pesquisa, crê-se 

que pode ser considerado um estudo do comportamento e perfil do intérprete que resulta 

num determinado perfil e comportamento dos seus interpretados. Esse estudo é 

exploratório, o que pode não favorecer a análise profunda de todos os dados da imagética 

em foco, porque o levantamento amostral não é muito sutil, não se restringe a poucas 

fotografias, mas a um único conteúdo, o ser negro na imagética de Militão. Para, a partir 

dos seus retratos, ser possível reconhecer na expressão desses negros algum tipo de 

dignidade e fazer uma reflexão sobre suas identificações e seu modo de vida induzido pela 

ambientação da sua imagem. Considerando a singularidade dos sujeitos em seus diferentes 

aspectos, tanto no que se refere ao coletivo, quanto no que tange os detalhes sígnicos 

materializados nas imagens que objetivam o corpo individual. Mas, que metaforicamente 

podem remeter também ao corpo social.  

Partindo das reflexões de autores como Giorgio Agamben (2009) e Georges 

Didi-Huberman (1998) sobre a política, a estética e dialética presente nas imagens, visitou-

se os negros e uma pequena parte da sua experiência nas obras do intérprete Militão, por 

meio das quais se percebe que a transparência visual produzida substitui o homem por seu 

signo imagético no processo dialético que estabelece a sua presença, ausência e 

experiência em “tempos outros” de acordo com o próprio Agamben, na sua análise em “O 

que é o contemporâneo? E outros Ensaios” (2009). As fotografias produzidas por Militão, 

na segunda metade do século XIX, retratam particularidades dos negros do território da 

província de São Paulo. E de acordo com estudos sobre a fotografia do período recortado, 

esse fotógrafo é, reconhecidamente, uma referência na sua arte no contexto em foco. 

Encontram-se disponíveis em suas fotografias informações de muitas dimensões sociais. 

Esse fotógrafo, como intérprete dos negros, postulava, em suas imagens valores de sua 

própria época e dos lugares sociais que ocupava, de acordo com sua biografia. E seu 

proceder estava, mais ou menos, ligado à ordem vigente.  
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As imagens dos negros13 selecionadas para esta análise foram registradas nas 

fotografias produzidas, em estúdio, por Militão Augusto de Azevedo entre os anos de 1865 

e 1885. A partir delas se dá a identificação de alguns dos lugares sociais a que pertenciam 

ou dos quais se apropriaram negras e negros fotografados, localizados na província de São 

Paulo, na segunda metade do século XIX. Localizam-se nessas imagens os espaços 

dedicados e/ou ocupados, no período em recorte, por homens e mulheres negras de várias 

faixas etárias. Reflete-se sobre a experiência desses sujeitos, citados imageticamente, pelo 

fotógrafo referido, todos em perspectiva enquanto submetidos ao sistema escravista, ou 

seja, livres, libertos e escravizados. Considera-se, nessa imagética, a estética do visual, a 

estruturação composicional para produções em estúdio, como se manifestam e se 

caracterizam a acomodação e a extrapolação dos limites socioculturais impostos, como se 

configuram nos elementos visuais e na ausência de alguns elementos os sujeitos, os seus 

lugares e as hierarquias do contexto representado nas (e através das) suas imagens 

acolhidas pelo ato fotográfico de Militao e apreciados nesta pesquisa. 

As imagens das reproduções fotográficas14, aqui apresentadas, são ferramentas 

uteis para se pensar o funcionamento das posições ocupadas pelos sujeitos que atuam de 

forma polêmica tanto no discurso quanto socialmente. Portanto os lugares constitutivos e 

constituídos pelos sujeitos envolvidos nos processos históricos observados se manifestam 

ideológica e heterogeneamente. Esses sujeitos podem ocupar um ou diferentes lugares ao 

mesmo tempo. Eles são pensados no discurso visual a partir da materialização do saber 

histórico que lhes constitui nessas posições, identificando-os com o que se julga saber, ou 

mesmo como uma marca de contradição entre o que se diz sobre eles, o que eles foram e 

como estão imageticamente configurados.  

Parte-se, nesta análise, de uma representação geral para formar uma ideia dos 

indivíduos retratados. No intuito de obter, da imaginação abstrata disponível e da história 

de sujeitos reais, localizáveis no tempo e no espaço, algo substancial, para além do que se 

compreende como essencial no ser negro, algo que extrapola sua existência real, já 

inalcançável, embora ainda apreciável visualmente, a partir de conclusões já realizadas 

para atribuir-lhes uma diversidade de sentidos e lhes demarcar as diferenças sensíveis que 

lhes identificam num ou noutro lugar fora do comum universo escravista.  

                                                 
13 O termo ‘negro’ aqui é tomado de modo geral já que as informações fornecidas pelas fontes fotográficas 

analisadas não trazem identificação étnica precisa, aliás (quase) nenhuma identificação específica. 
14 Reproduções fotográficas porque não se referem ao artefato em si, mas a uma cópia do seu potencial 

imagético disponibilizado virtual e eletronicamente. 
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Os homens e mulheres, de várias idades, resguardados do tempo, mas não 

isentos dele, nas imagens fotográficas de Militão, apesar do entendimento de que 

substancialmente são todos negros, serão considerados a partir das suas especificidades, 

para se discutir as determinações que os particularizam, apesar do anonimato da maioria. E 

assim tentar perceber suas singularidades a partir dos diferentes tipos sociais representados, 

com a ambição de chegar a uma representação abstrata do que e de quais sejam os seus 

lugares na sociedade de então. 

Os sujeitos negros retratados não são indiferenciados apesar de não se poder 

identificar a todos por nome, apesar da repetição das cenas, dos cenários, dos modelos e até 

mesmo dos gestos. Eles são vivos e dinâmicos. E precisa-se em que condições cada um 

deles se apresenta ou são apresentados nas imagens. As diferenças que os separam entre si 

e as distinções que fazem deles um “ser” específico, o ser negro, que apesar de ser uma 

unidade, não é carente de conteúdo, é sim uma síntese dialética estruturada como 

totalidade orgânica que engendra seus membros e ao mesmo tempo é engendrada por eles. 

O que interessa, fundamentalmente, à História nesta análise é a existência dos sujeitos 

reais, presentificados pelos sujeitos imagéticos. E fazer dialogar suas características 

signicas, especulativas com as naturais e materiais. Assim, engendra-se a partir do ser 

como um lugar intelectivo irreal um ser natural em seus lugares em si e fora de si. Sejam 

esses lugares inventados pelos próprios sujeitos, definidos por suas atividades, construídos 

pela representação que se fez deles ou concebidos como condição interior ou exterior a sua 

vontade.  

O encontro promovido por esta busca é com sujeitos encarnados nas situações 

reais, manifestados imageticamente a partir da realidade arquitetada no estúdio fotográfico 

de Militão. Toma-se as imagens como construção visível da vontade realizada ou 

especulada, tanto do intérprete, quanto dos interpretados ou de seus interpretadores 

influenciados pelo contexto interpretante, pontos a partir dos quais é difícil, mas possível 

captar propriamente os sujeitos negros, membros das sociedades brasileiras, que têm 

estabelecidos seus lugares cultural e juridicamente tanto como coletividade, quanto como 

indivíduos. Lugares estes, definidos empírica e discursivamente, perpassados pelas 

possibilidades de mobilidade dentro dos limites dos status sociais disponíveis, porém 

definidos a priori. Esses espaços de mobilidade estão expressos nas construções visuais 

que são esteticamente políticas e são visíveis nas composições fotográficas por meio da sua 

imagética. Espaços perceptíveis tanto nos elementos em cena, quanto na ausência deles.  
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Como o objetivo é discutir os lugares sociais dos sujeitos negros, representados 

e apresentados nas imagens das fotografias, busca-se, a concepção desses lugares, 

possíveis e impossíveis, produzidos pelos movimentos de identificação e resistência 

articulados nas fronteiras da escravidão e da liberdade como condição. O lugar social como 

categoria de análise nesta pesquisa se materializa na passagem do empírico, para o 

imagético, que gera um entre-lugar, no qual se articulam vários sujeitos, reais e 

imaginados, com suas inúmeras formas de ser e estar no mundo, e os discursos elaborados 

por e sobre eles. O lugar social não significa posição social, embora não a exclua, é espaço 

de diferentes e contraditórias posições que podem ser empíricas, mas não só e, nesse caso, 

enunciar discursos e experiências.  

Ao pensar as imagens como espaço de constituição de discursos, pode-se 

identificar inicialmente quatro lugares inspirados nas reflexões de Umberto Eco em seu 

“Tratado Geral de Semiótica” (1980), sendo o lugar: do intérprete15; do interpretado16; do 

interpretante17; e do interpretador18. A partir desses pontos de vista questiona-se, como 

exercício reflexivo, se é o lugar de fotógrafo (interprete) que vai determinar o lugar dos 

fotografados (interpretados) no discurso imagético. Ou se é, neste caso, a historiadora 

(interpretadora), baseada no contexto, inclusive, fotográfico (interpretante) que constituirá 

um lugar para o ser negro (interpretado). Ou ainda com qual desses lugares os sujeitos 

presentes nas imagens se identificam ou podem ser identificados. 

O primeiro capítulo apresenta o intérprete e trata da sua presença, nas 

construções das imagens dos negros que fotografou. Considera-se no subtítulo I.1, a 

periodicidade das fotografias, a frequência dos negros nas imagens fotográficas, de acordo 

com a data, o tipo de retrato, a faixa etária, o gênero e a origem. Disponibiliza-se 

miniaturas numeradas dessas fotografias, conforme sua ordem de produção anual, 

                                                 
15 Nesse capítulo se trata do lugar do intérprete, do seu papel e do que resultou de seu desempenho no ato da 

composição das imagens dos negros, apresentam-se as imagens produzidas do ponto de vista de quem as 

confeccionou. 
16 Reflete-se nesse ponto sobre como o próprio interpretado se apresenta para ser representado através do ato 

fotográfico de Militão, em como seus gestos, suas escolhas, sua postura diante da câmera fala por si mesma 

ao ser contextualizada. 
17 Nesta reflexão parte-se do ponto de vista do negro inserido no contexto social do qual faz parte, no recorte 

temporal e espacial referidos nesta pesquisa, assim como do contexto imagético produzido no estúdio 

fotográfico de Militão, sob a perspectiva semiótica de interpretação desses códigos desenvolvidos imagética 

e socioculturalmente.   
18 Toda a análise, nesta pesquisa, é fruto de um conjunto de leituras e compreensões, que envolvem os 

estudos e a construção histórica, a produção imagética como produção sígnica, os códigos sociais e 

fotográficos como pano de fundo para se refletir sobre a imagem que Militão construiu do negro como um 

modo de ser semelhante ao modo de ser branco embora diferenciado. Assim o interpretador representa a 

leitura realizada como um todo desse ser negro nas imagens de Militão. 
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especificadas na lista de imagens, sequenciadas por ano, disponível como apenso. 

Apresenta-se as imagens no intuito de discutir seus dados considerando a perspectiva 

qualitativa das relações entre os sujeitos, no que refere os retratos como individuais ou 

coletivos; separados pelo gênero feminino ou masculino; a presença de recém-nascidos, 

crianças, jovens, adultos e idosos; os retratos divididos pelo tipo, se de rosto, busto, meio 

corpo ou corpo inteiro; a presença de negros e brancos; os sujeitos retratados cujos nomes 

são identificados. Ou seja, um plano geral da produção fotográfica, com temática negra, de 

Militão. No subtítulo I.2, é reunida uma série de fotografias, já apresentadas na primeira 

parte, que servem à reflexão sobre a imagem como mensagem histórica, através da relação 

entre indivíduo e coletividade e pensa-se a presentificação do corpo social através da 

presença do corpo físico negro. A partir do subtítulo I.3, questiona-se as representações dos 

negros nos modos de se apresentar dos brancos e o espaço fotográfico como fonte de 

presença e ausência. No contexto do subtítulo I.4, se discute a imagem dos lugares 

ocupados pelos negros e dos lugares esvaziados deles como mensagem aberta do intérprete 

valendo-se de expressões e conteúdos visuais e não-visuais.  

O segundo capítulo trata dos contextos interpretantes, tanto fotográfico e 

imagético, quanto sociocultural. No espaço do subtítulo II.1, se discute o modelo histórico 

e imagético enunciativo dos lugares sociais dos negros tanto na imagem, quanto em 

sociedade. No subtítulo II.2 reflete-se sobre o universo do trabalho dos negros explicitados 

nas fotografias de Militão como um sinal da condição desses sujeitos como escravizados, 

libertos e livres. No subtítulo II.3 se pensa as imagens dos negros como referência ou 

menção ao universo do trabalho. E analisa-se a identificação dos nomes próprios e dos 

ofícios como referência do lugar dos sujeitos negros na imagem e em sociedade. No 

subtítulo II.4 tem-se a identificação dos nomes e dos ofícios como referência ao lugar dos 

sujeitos em sociedade e nas imagens. 

No terceiro capítulo o interpretado é o objeto de análise. No subtítulo III.1, é 

discutida a materialidade das estruturas socioculturais presentes na configuração do ser 

negro na imagética de Militão. No III.2, as crianças negras são pensadas como referenciais 

dos seus próprios lugares e de lugares alheios. E no subtítulo III.3, analisa-se as marcas 

semânticas das imagens de mulheres e homens negros, interpretados por Militão, que 

comunicam a presença e a ausência dos sinais das transições nas estruturas políticas, 

socioculturais e espaço-temporais do contexto.  
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I CAPÍTULO: O INTERPRETE 

 

IMAGEM 1 - Título/legenda: (1-16825-0000-0000)19 

 
Fotografia 30820 - Título/legenda: (1-16825-0000-0000) - 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Denominação: 

FOTOGRAFIA/NEGATIVO DE VIDRO - Técnica: 

VIDRO/COLÓDIO/SAIS DE PRATA - Cor: MONOCROMIA 

- Dimensões: 17,8 x 11,4cm (sem moldura) - Orig.Prod.: SÃO 

PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Século 19 (IMPÉRIO - 2ª METADE) (limite 1862-1890) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA
21 

 

Militão Agusto de Azevedo22, nascera no Rio de Janeiro em 1837. Antes de se 

interessar pela fotografia fora ator de teatro, representou junto a companhia de Joaquim 

Heliodoro em 1858. Em 1862, se muda para São Paulo, onde passa a atuar como fotógrafo,

                                                 
19 Numeração das imagens por ordem numérica conforme disposição no texto. 
20 Numeração conforme identificação disponibilizada na Lista de Imagens, que segue a ordem cronológica 

de produção das fotografias de negros de Militão, apresentadas como recorte dessa pesquisa, pp: 345-382.  
21 Os dados apresentados no título e rodapé das reproduções fotográficas foram fornecidos pelo Museu 

Paulista em seu sítio de pesquisa para acadêmicos, acervo online. Visto em 19/08/2016, às 10h55min - 

http://acervo.mp.usp.br/IconografiaV2.aspx#.  
22 Militão Augusto de Azevedo (Visto em 13/09/14, às 00:23h: Enciclopédia Itaú Cultural – Sitio: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2001/militao-augusto-de-azevedo). 

http://acervo.mp.usp.br/IconografiaV2.aspx
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2001/militao-augusto-de-azevedo
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produzindo nesse período uma série de vistas da capital paulista para a Photographia 

Acadêmica Carneio & Gaspar. Após a morte de Gaspar em 1874, Militão o sucede e a 

Casa passa a ser denominada Photographia Americana.  

Sua clientela abrangia diferentes estratos sociais. Ele controlava as atividades 

cotidianas da Casa e os seus álbuns formam uma organizada documentação visual das 

personagens sociais que registrou, que variam do imperador ao escravo. Organizou o 

“Livro Copiador de Cartas entre 1883-190223. Tornou-se um dos fotógrafos mais 

produtivos da segunda metade do século XIX, realizou comprovadamente mais de 12.500 

retratos ao longo de seus 25 anos de carreira. Atuou como fotógrafo até sua morte em 

1905.24 Se destacou como fotógrafo paisagista por ter inaugurado um modelo de fotografia 

da paisagem urbana com enfoque comparativo e se notabilizou em virtude do “Álbum 

Comparativo da Cidade de São Paulo: 1862-1887”. E fora responsável por importante 

documentação sobre a cidade portuária de Santos-SP, na década de 1870. Ele também 

fornecia aos fotógrafos da província de São Paulo uma enorme variedade de materiais. Em 

1885 liquidou sua firma e dedicou-se a produção avulsa. Sua fotografia atesta, grosso 

modo, o câmbio histórico da São Paulo antiga para a moderna e o salto econômico dos 

derradeiros anos do império de acordo com Boris Kossoy, no seu “Dicionário Histórico-

Fotográfico Brasileiro” (KOSSOY, 2002, 66-71).  

Na tentativa de discutir as questões levantadas pode-se dizer que o fotógrafo 

citado fala a partir de determinados lugares sociais. É um homem, branco, que embora seja 

membro, não se pode afirmar sem dúvidas plausíveis, que pertença25 a classe dominante26. 

Ainda que a represente não se sabe, com certeza, se representa os seus interesses. Mesmo 

porque ele presta seus serviços de fotógrafo da casa real a escravizados. No entanto sabe-se 

o quanto as relações de poder afetam a constituição das sociedades em todas as suas 

dimensões, não seria prudente ignorar essa interferência no que tange os enunciados das 

mensagens imagéticas produzidas por esse interprete. Se considerarmos a interpelação 

                                                 
23 No qual consta, cartas comerciais e pessoais, balanços, recibos e outras referências sobre materiais e 

produtos fotográficos. 
24 O acervo fotográfico de Augusto Militão de Azevedo, segundo informações no sitio do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo – MP-USP, antes pertencera a seu filho Luiz Gonzaga de Azevedo, que depois 

de sua morte em 1928, o passou para os cuidados de sua irmã Maria Luiza Azevedo até a década de 1970, 

quando pouco antes da sua morte, decidiu doa-lo a seu sobrinho Ruy de Azevedo. Com o falecimento de 

Ruy, a guarda dos documentos passou às mãos de sua irmã, Raquel de Azevedo Salles. Em 1996, a família 

vendeu a coleção à fundação Roberto Marinho, que por sua vez, a doou ao Museu Paulista da Universidade 

de São Paulo. 
25 Entendendo pertença como assimilação das ideias e valores apregoados pela classe em referência. 
26 Elite branca detentora dos meios de produção. 
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ideológica em Pêcheux, na obra “Semântica do Discurso”, ou seja, o pré-construído como 

determinante dos lugares sociais de cada sujeito (PÊCHEUX, 1995, 164). Desse ponto de 

vista os sujeitos estão inscritos a priori nessas imagens, através de sentidos cristalizados na 

sociedade de então e experienciados pelo sujeito-fotógrafo ou intérprete em debate. Mas, 

Pêcheux, sob o pseudônimo de Thomas Herbert, no artigo “Observações para uma teoria 

geral das ideologias”, a partir da compreensão lacaniana de significante observa que as 

simetrias e dissimetrias se constituem mutuamente (HERBERT, 1967, 63-89). Do ponto de 

vista de interpretadores da imagem desse homem, não se pode ignorar que esse sujeito 

histórico representado, é constituído ideologicamente, a partir do lugar que ocupa na 

formação social que o constitui. Contudo ele como sujeito histórico também faz parte da 

elaboração e constituição do seu tempo e espaço imagético, empírico e discursivo. Da 

perspectiva analítica de Paul Henry, na sua obra “Ferramenta imperfeita: língua, sujeito e 

discurso”, este homem imagético é também um homem teórico, produzido a partir de uma 

suposta evidência de verdade e objetividade científicas, colhidas da experiência empírica 

(HENRY, 1992, 137).  

O interprete constituído historicamente é desdobrado nesta pesquisa. A 

inscrição de sua imagem nos diferentes lugares que ocupa em sociedade possibilita discutir 

seus entre-lugares, as fronteiras entre o sujeito empírico e o discursivo, partindo da 

formação social onde se inscreve o sujeito real e simbólico, no visual e no não-visual, 

considerando as imagens atribuídas a si, por si mesmo e pelos outros, imagem duplamente 

determinada ideologicamente. Esse sujeito histórico e simbólico, na materialidade dos 

lugares que ocupa conduz em seu percurso, suas resistências, seus agenciamentos, suas 

diferenças. No entanto, os articula nas inter-relações de si com os outros e do seu lugar 

com o lugar dos outros, constituindo outras posições para si e para os outros que se vão 

materializar noutros novos lugares imageticamente construídos ou representados por ele 

dialeticamente, conforme pensado por Eni Puccinelli, na obra “Do Sujeito na História e no 

Simbólico” (ORLANDI, 1999, 17-21). Esses novos lugares são os lugares que o eu-

fotógrafo atribui ao outro-fotografado, àqueles que se diferenciam dele mesmo, mas que 

por ele são colocados como iguais num mesmo lugar que já fora seu. Lugar este que é 

elaboração sua ainda que influenciada por forças exteriores. Ao analisar a Imagem 1, 

acima, pode se inferir que o sujeito social, fotógrafo, não é uno, ele circula e se incorpora 

de diferentes formas aos enunciados que produz sobre si mesmo e sobre os outros, ou seja, 
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pela relação de si com o saber sobre si e sobre os outros, pela identificação do seu modo de 

ser sujeito com determinações exteriores (PÊCHEUX, 1995, 266).  

Na Imagem 1, Fotografia número 308 da lista de imagens, Militão está 

presentificado como interpretado. Mas, o fotógrafo, como um sujeito localizado num 

tempo e espaço específico, é também um interpretante em relação ao interpretado que 

reproduz. Ele é interpretado por si mesmo, mas um si mesmo que é um ser outro. As 

determinações exteriores podem velar ou desvelar a posição do sujeito como forma de ser 

em relação à identificação que se elabora sobre ele, em virtude dos limites de alcance do 

sujeito real enunciado, simbolicamente, na imagem. De acordo com Courtine, em suas 

“Definições e orientações teóricas”, as modalidades particulares de identificação do sujeito 

enunciado, na enunciação imagética devem ser sempre relacionadas com o sujeito 

enunciador e com os objetivos discursivos específicos (COURTINE, 1982, 252). 

Aparentemente, o objetivo do interprete, em referência, é construir a fotografia para que 

esta seja um lugar de memória do fotógrafo, que se metamorfoseia em retrato de busto de 

homem, resultado de um auto fazer como imagem exterior do “eu sou” transformada no 

“eu me faço”.  

O homem evidenciado pela imagem não, necessariamente, faz aparecer quem 

ele é, se é um pai de família, se é solteiro, ou seja, o lugar do ser é um vazio a ser 

explorado pela ação histórica e imaginativa. Nesta análise, conforme sugerido por 

Agamben, em “O que é o contemporâneo? E outros Ensaios”, o sujeito não está pronto e 

acabado na imagem. Ele pode emergir desta, se a entendermos como uma urgência 

estabelecida pela relação dos elementos viventes, dentro e fora da cena e com as 

tecnologias e valores disponibilizados no momento de sua produção, mas suscetíveis de 

movimento graças a uma intervenção racional que orienta ou bloqueia seu potencial, 

inicialmente, no interior da obra e posteriormente num contexto mais amplo dado por 

processos dialéticos de subjetivação (AGAMBEN, 2009, 28-33). Processo que se aproxima 

do que Didi-Huberman chamaria de “desfiguração corporal". Sendo este disparado por 

restos ou ausências visuais. Dessa perspectiva desfigura-se o homem imaginado27 para se 

configurar o homem realizado28. Assim o olhar queda o estatuto estável da Imagem 1, 

possibilitando a partir da mesma o vislumbre do essencial nela, inicialmente, ausente 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, 79-85). Em ambos os autores citados percebe-se que não está 

                                                 
27 O homem formado como imagem. 
28 O homem como ser em ação. 
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na superfície, mas sob e para além dela a experiência política, estética e histórica do que 

vemos expectada nesta análise. Busca-se o lugar dos sujeitos no contexto e em cada 

imagem sua, sua função, seu tempo, que não são completamente visíveis. Se os 

identificamos é por algum vestígio de perda que se dá no nosso olhar e que desperta os 

nossos desejos de saber, de (re)conhecer quem é esse homem ausente da sua própria 

imagem.  

O homem da imagem 1, pode tê-la como horizonte de expectativa, como 

propaganda do que faz, não como concretização do que é, mas do que poderá vir a ser. O 

que, do ponto de vista dele enquanto interpretador é o já sido. Este homem é o homem da 

fotografia, não só daquela que guarda a sua imagem aparente, o é também da fotografia 

como espaço de interpretação dos mundos que o cercam. Evidentemente, essas 

elucubrações só são possíveis considerando o que Ana Maria Mauad, na sua tese de 

doutoramento “Sob o Signo da Imagem” (1990) propõe para uma relação profícua da 

fotografia com a história, um paralelo entre o que está dito e o que é visto. Segundo ela, 

esta relação se estabelece em meio a uma diversidade de orientadores informativos para 

além da fonte fotográfica em si mesma. E as imagens, nesta pesquisa, são pensadas a partir 

dessa perspectiva. 

Nas imagens a ausência abre a possibilidade de presença constituída a partir da 

distorção ou da metamorfose dos elementos visíveis. O que as desestabiliza como meros 

retratos ou elementos de fruição estética e pode estabelecê-las como espaço de experiência 

e como documentos históricos. Portanto, como elementos potencialmente estéticos e 

políticos complexos, capazes de orientar gestos, assegurar discursos e produzir sujeitos, 

ainda que espectrais, considerando as palavras de Agamben, em “O que é o 

contemporâneo? E outros Ensaios”. E isso dependendo, tão somente, das relações que se 

estabeleçam entre sujeitos e objetos no percurso de sua produção, difusão e 

experimentação. Na imagem 1, citada acima, a presença do fotógrafo nos chega como 

dispositivo imagético, como sujeito meramente espectral, de acordo com a compreensão do 

autor supracitado. Se a relação estabelecida com esta presença não for orientada a partir da 

capacidade de subjetivação e des-subjetivação, não resultará dela novos sujeitos, mas 

apenas novos dispositivos, ou seja, transformaremos uma imagem numa outra imagem. 

Para que isso não aconteça, é preciso fazer dialogar a imagem, com o seu referencial no 

tempo e no espaço (AGAMBEN, 2009, 13s).  
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Tanto Agamben quanto Didi-Huberman propõem à análise da imagem a 

“assunção de um ingovernável”, um olhar para o não vivido no que é vivido, enfim um 

desmascaramento do tempo e do lugar do homem estabilizado imageticamente, um olhar 

para o não-visível. Nesse sentido Didi-Huberman convida à desestabilização, solicita do 

interpretador um olhar deslocado e inquieto capaz de perceber a estranheza do lugar 

comum do visível, o seu constante limiar e as constantes ameaças das ausências que lhe 

são inerentes, convite aceito e objetivado nesta pesquisa (DIDI-HUBERMAN, 1998, 231-

255). Ambos os autores apontam para os movimentos de transição entre a imagens visíveis 

e as não-visíveis, ou seja, para suas transparências, para suas dinâmicas existências, na 

aparente estabilidade, neste caso, da imagem fotográfica. Assim ambos concordam a partir 

de lugares de observação diferenciados. Dessas perspectivas o que vemos, homem branco, 

é obra de perda e o que nos olha é obra de um “ato de simbolização primordial”, a imagem 

construída de um homem branco, que traz em si um traço vivo, que oferece uma 

singularidade visual e que tem um poder de alteridade, portanto seus limites são fluidos se 

contextualizados. 

O homem fotografado pode ser olhado, de acordo com as perspectivas 

apontadas, como um lugar-fotógrafo, como referente da sua condição de intérprete do ser 

negro, por exemplo, como branco, como livre, como igual e também como distinto dos 

outros homens e mulheres interpretados na série de imagens subsequentes produzidas por 

ele. Ele é duplamente distinto, porque também é distinto de nós. Nesse conjunto imagético, 

ele é quem faz e os outros são sementes da sua fabricação, que se tornarão frutos diversos 

dependendo do solo em que sejam plantados. As imagens “plantadas” nas fotografias 

produzidas por esse fotógrafo retratam particularidades do território humano da província 

de São Paulo. De acordo com estudos sobre a sua obra, ele é, reconhecidamente, 

considerado como uma referência na sua arte. Encontram-se disponíveis em suas 

fotografias informações de várias dimensões do sujeito, que postulam os valores e 

costumes de sua própria época e dos lugares que os sujeitos retratados, uns mais outros 

menos, ocupavam ligados à ordem vigente.  

As imagens de Militão, constituídas e estruturadas a partir de elementos 

visuais, que ao desaparecer empiricamente cria um problema, metamorfoseiam-se num 

“ser interior” que flui e reflui no que vemos e cujo caráter é momentâneo, um misto de 

vida e morte. Na imagem visual capturada por esse interprete, a imagem real perdida se 

apresenta como um vestígio, um resto, um símbolo-objetal que nos olha e exige do nosso 
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olhar ação imaginativa. Na maioria dos usos, a imagem é apenas um dispositivo, a partir do 

qual não se constituem sujeitos reais, mas apenas espectros. Porém o interprete, assim 

como os interpretados, nos olham nessas suas imagens e a razão de nos olharem responde a 

pulsão interior, da forma objetal vivificada pela própria morte do sujeito real nela 

confinado, configurado por uma ausência que os alteriza. E alteriza nosso próprio desejo 

de vê-los. Libera-se no objeto morto a vida dos sujeitos nele ou por ele envolvidos. Ainda 

que não saibamos nada sobre os tais, individualmente, o nosso olhar ativo transforma-nos 

em seus interpretadores. 

Os sujeitos, constituídos empírica e imageticamente, e investigados nesta 

pesquisa são inscritos em um determinado lugar pelo interprete. Contudo escapam aos 

limites impostos tanto pelo fotógrafo e pela fotografia com seus limites naturais referentes 

a técnica e ao recorte fragmental de um espaço-tempo, quanto pela ideologia escravocrata 

que os quer determinar, ou determinar o silencio sobre eles. E se inscrevem, de modo a 

abrir estas imagens, possibilitando outros olhares sobre si. São, ao mesmo tempo, os 

sujeitos enunciados pelo interprete, mas que se relacionam como sujeitos enunciadores que 

rompem com a determinação a priori ultrapassando essa fronteira para alcançar fora do 

campo das identidades fixas as suas identificações fluidas (im)possíveis. Nesse impossível 

das imagens de Militão se localiza como presença ausente os sujeitos silenciados nelas e 

seus muitos lugares. Tem-se a partir delas a percepção dos simulacros como determinação 

do lugar social que pode ser ultrapassado. Não se ignora nessas imagens cristalizadas que 

cada posição representa os diferentes modos de se relacionar dos sujeitos fotografados, 

com seu contexto e com o próprio fotógrafo seu intérprete. E que estes podem abrigar em 

si inúmeras posições.  

Nos enunciados imagéticos que serão expostos se percebe que sujeição e 

dominação aderem uma a outra no cotidiano dos sujeitos fotografados. Que ambos se 

incorporam ao que é “simulação e presentificação”, de acordo com Pêcheux, é essa relação 

que dificulta a compreensão do que é visível e a percepção do não-visível (PÊCHEUX, 

1995, 168). No entanto, o intérprete e interpretado, não consegue apagar as marcas da sua 

participação na construção da cena. E como intérprete o faz por meio do enquadramento, 

do foco, das luzes e sombras em jogo, do tema, da abordagem desse tema, dos elementos 

de cena, ou seja, do evidente, que dilui as fronteiras entre o que se vê e o que nos olha, 

assim pode se dissimular o todo numa pequena parte. Assim sua atuação pode alienar o 

nosso olhar e silenciar sobre o ponto de vista dos outros envolvidos.  
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Nas fotografias do interprete Militão Azevedo temos, na maioria das imagens, 

negros que escapam a condição de escravizados. Eles são representados como homens, 

mulheres, crianças, famílias e não como sujeitos de uma condição sociocultural que 

domina e define a realidade empírica desses sujeitos ou de seus semelhantes. Eles 

aparecem deslocados das realidades mais gerais que os cercam. O compromisso do 

interprete é retratar as pessoas para atender as demandas de uma esfera íntima, como 

espaço de memória particular. É o eu, constituído como imagem, para si mesmo. Esses 

sãos espaços de poucas palavras para o universo alheio, seus significantes lhes são 

exteriores, estão no contexto de sua constituição, guardados pelo tempo. 

Na interpretação dos tipos negros cotidianos, pelo próprio fotógrafo ou mesmo 

quando assumimos esse posto, os gestos e a ausência deles têm muito a dizer. Restam 

sempre vestígios do não-visível no visível, tornando possível que o sujeito se inscreva de 

maneira própria mesmo no discurso alheio. As imagens não-presentes se aderem as 

imagens presentes por meio de um olhar vivo e ativo relacionando os limites das diferentes 

posições a que negros foram submetidos e que ocuparam mesmo lhes sendo negado ou 

dificultado tal acesso. Portanto, o gesto interpretativo do olhar também pode produzir 

enunciados e significar o não-visível no visível proposto pelo interprete. 

Está nas imagens o ser negado pela razão, o ser negro, não como animal. Estão 

presentes os que foram e os que não foram domados, os que criaram estratégias e 

agenciaram meios para não serem escravizados, ou para escapar ao regime de escravidão e 

ter um mínimo de liberdade. Militão interpreta os seres, que a sua maneira, sobreviveram a 

violência de seu tempo, superando também através da guarda de sua imagem a sua 

aniquilação como sujeitos presentes e atuantes nos seus espaços. Estão nas imagens desse 

intérprete os seres transformados pela realidade empírica, em tipos inferiores, em animais 

de trabalho, e na realidade simbólica metamorfoseados, interpretados e conservados 

novamente como seres dotados de uma humanidade modelada em valores brancos, valores 

do próprio intérprete anunciados imageticamente. 

 

I.1 – Levantamento e Periodicidade das fotografias com temática negra de Militão 

produzidas entre 1865 e 1885. Frequência da presença de negros e negras nas 

imagens capturadas de acordo com a data, tipo de retrato, faixa etária, gênero e 

origem étnica 

   



36 

 

A descoberta da carte-de-visite, por Disdére, em 1854, confere a fotografia 

uma dimensão mais comercial. Nesse momento, diz-se que a fotografia está distanciada da 

esfera do único e de preocupações alheias ao seu próprio código. Por esse viés, a noção de 

representação vem justamente para incluir o outro, entender o outro, sua vida e seu lugar. 

A quantidade de dados, imagéticos, coletados referem esse momento industrial/comercial 

que caracteriza a produção fotográfica da segunda metade do século XIX. O acervo de 

Militão Augusto de Azevedo, disponibilizado online no sitio do Museu Paulista conta com 

12611 imagens fotográficas, dentre as quais foi possível identificar 374 (trezentas e setenta 

e quatro) imagens de negros e negras, realizadas em estúdio, distribuídas entre os anos de 

1865 e 1885, conforme Quadros29 de 1 a 18 Apensos. 

As fotografias de Militão se concentram na província de São Paulo, mas não se 

restringem aos moradores da capital da província. Ele não se predispõe como interprete, a 

retratar tipos ideais ou características da condição ou de cunho étnico. Mas, indiretamente, 

está informado em muitas de suas imagens que os retratados são de negros, embora não os 

identifique como escravos, libertos ou livres. Seus registros ainda que encenem negros em 

situações de luxo, trata-os como personagens para uma captura, cuja origem 

socioeconômica dos mesmos só pode ser pressuposta. Embora, não se especifique esta 

origem, se aceita a possibilidade de que estas imagens são anunciadoras de um destino, no 

mínimo, expectado, que é desconhecido ou não informado objetivamente nos índices do 

artefato fotográfico. 

Ao considerar as dinâmicas culturais e suas influências no resgate da memória, 

os agentes empenhados nessa construção de sentidos, as estratégias utilizadas nos diálogos 

estabelecidos entre a História e outros campos de saber e os problemas nos processos de 

apropriação e reelaboração das imagens para além do evidente, é possível estabelecer as 

relações da História com a cultura visual e pensar o que existe nas imagens como vestígios 

e fragmentos do passado, que ao serem conectados, teórico-metodologicamente, por meio 

da narrativa podem desvelar processos históricos e ampliar as possibilidades de 

compreensão das relações que se estabeleciam entre os sujeitos sociais e suas 

representações iconograficamente preservadas. 

                                                 
29 Em todos os quadros apresentados, sobre a periodicidade das fotografias de Militão, as abreviaturas de 

cabeçalho devem ser compreendidas da seguinte forma: Fotografia Nº: numeração que identificará as 

reproduções na Lista de Imagens  e no corpo  do texto; IND: imagem individual; COL: imagem de duas ou 

mais pessoas; SEXO – F: feminino, M: masculino; FAIXA ETÁRIA – RN: recém-nascido, CR: criança, JV: 

jovem, AD: adulto, ID: idoso; RETRATO EM ESTÚDIO – RST: rosto, BST: busto, MCP: meio corpo, CI: 

corpo inteiro; ORIGEM. ÉTNICA – NG: negro; BR: branco; IDN: identificação do nome. 
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Ao abordar a temática negra, nesse capítulo, privilegia-se o ponto de vista 

proposto pelo interprete, a partir dos pressupostos de Pierre Nora, considerando, para tal, 

as suas análises presentes na obra, “Entre Memória e História” (1984a/1993). No que se 

refere a problemática dos lugares dos sujeitos, pensando a fotografia como um lugar de 

memória e a imagem como expressão e conteúdo, inclusive, matérico dessa memória. E no 

que tange a experiência, considera-se o entendimento de Eduard Palmer Thompson, na 

obra “A Miséria da Teoria” (THOMPSON, 1981).  

Através de diversas perspectivas se pode perceber as relações da História com 

outros campos disciplinares do conhecimento que se interligam por meio da cultura visual, 

no estudo da iconografia, especificamente, nas manifestações da linguagem fotográfica que 

assim presentifica o que lhe é, a princípio, ausência. Não obstante o problema de 

conceituação da fotografia como lugar de memória e como evidência de experiências 

passadas, toma-se, as imagens que ela carrega como presença, material e materializada, do 

passado no presente. Elas guardam os vestígios da passagem do tempo, de lugares e ações 

de sujeitos sociais, como um “testemunho” com muitos dizeres e silêncios sobre seu 

contexto por serem em si parte dele.  

A relação da história com a cultura visual não é novidade, é discutida, desde a 

década de 1990, com bastante seriedade. Os métodos de análise, que envolvem a 

investigação histórica da iconografia ou da mesma como fonte e documento histórico, já 

são amplamente discutidos. E partindo-se dos estudos visuais propostos por Ana Maria 

Mauad (1990, 1-15), pode-se compreender que o estudo envolvendo a fotografia podem 

partir de pelo menos dois caminhos sendo a história da fotografia e o lugar da fotografia na 

História. As imagens, apresentadas, podem ser pensadas tanto como monumento, quanto 

como documento. Os estudos a que se dedica este trabalho se inserem em ambas as 

possibilidades de investigação e se relacionam transdisciplinarmente, embora se pense aqui 

a imagem e não o artefato fotográfico.  

As compreensões sobre os “Lugares de memória”, como conceito a ser 

considerado nesta análise da presença do intérprete na sua obra, parte da compreensão de 

Pierre Nora, desenvolvida nos seminários que ministrou na École Pratique des Hautes 

Études (Escola Prática de Estudos Superiores), Paris-França, entre os anos de 1978 e 1981. 

E que a partir de 1984 dirigiu a publicação de uma coletânea intitulada Les Lieux de 

Mémoire (Os Lugares de Memória), cujo primeiro volume fora designado por La 

République (A República), em seguida mais três volumes denominados La Nation (A 



38 

 

Nação) e outros três intitulados Les France (A França). O investimento se deu em virtude 

do interesse de preservar os espaços em que a memória nacional permanecia encarnada, 

procedendo a um inventário dos espaços não consumidos pelo tempo. 

 

IMAGEM 2 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1865 

Fotografias 1-27 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, conforme 

dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídas cronologicamente. 

 

Nas fotografias de Militão, fontes desta pesquisa, a experiência dos sujeitos 

fotografados, objeto de análise, permanecem encarnadas nas imagens que são espaços de 
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memórias construídos pelo interprete sobre os seus interpretados que o tempo não 

consumiu. Na Imagem 2, que refere a produção de Militão com temática negra no ano de 

1865, pode-se observar 27 (vinte e sete) fotografias, reproduzidas em miniatura, assim 

como o serão todas as imagens de negros produzidas nos anos subsequentes. Ambas as 

miniaturas identificadas sequencialmente. Na Imagem 2 consta as fotografias numeradas 

de 1-27, de acordo com a organização por ano na lista de imagens apensa. Das fotografias 

apresentadas apenas uma carrega a imagem de dois homens, entre os quais é possível 

identificar laços de intimidade fraternal. Os resíduos imagéticos conduzem o olhar para ver 

a representação de uma relação de amizade. É possível identificar nesses retratos30, mais 

homens que mulheres. Neles estão representados apenas uma criança e dois idosos. A 

maioria dos retratos é de busto, seguidos pelos retratos de meio corpo. Em menor 

quantidade se tem também os retratos de rosto e nenhum retrato de corpo inteiro no ano em 

foco. Isso se dá em virtude do padrão estético de representação do todo pela parte comum 

naqueles tempos. Todas as pessoas retratadas nas fotografias realizadas no ano de 1865 e 

aqui exibidas são identificadas nos álbuns do fotógrafo, nos índices do artefato, no 

catálogo online do sitio do Museu Paulista, como negras. Das 28 (vinte oito) pessoas 

retratadas apenas uma mulher é identificada pelo nome, qual seja, a engomadeira Catharina 

Pavão, apresentada na Imagem 5931, sobre a qual falaremos um pouco mais no segundo 

capítulo. 

O conjunto das imagens de negros produzidas no ano de 1865 testemunha uma 

coesão no seu processo de fabrico. Nesses retratos se percebe um desejo de autopromoção. 

                                                 
30 Retrato pode ser entendido, de acordo com o “Dicionário Oxford de Arte” como a representação individual 

ou de um grupo, elaborada a partir de um modelo concreto de referência, natureza viva ou morta, de 

documentos ou com o auxílio da memória. O termo retrato vem do latim retrahere (copiar), no sentido 

primeiro de mimese. Na pintura, o retrato se afirma como gênero autônomo no século XIV, com finalidades 

diversas e passa a ocupar lugar destacado na arte europeia, atravessando diferentes escolas e estilos artísticos 

até chegar à produção fotográfica, que segue o desenvolvimento do gênero na pintura. A difusão da 

retratística fotográfica acompanha os anseios da corte e da burguesia urbana de projetar suas imagens, na 

vida pública e privada, com o auxílio de uma câmera que inscreve suas formas com luz. No entanto, o 

advento da fotografia desenvolve uma retratística própria, como gênero extremamente popular no interior do 

campo fotográfico, alimentado pelo baixo custo promovido pelo desenvolvimento de técnicas e tecnologias 

de reprodução da imagem. O Retrato tornou-se, nesse contexto, um meio de representação social, de fixação 

da memória, individual, familiar e social, cuja produção poderia se realizar ou não em estúdio, para fins de 

adorno, aplicações comerciais, culturais, políticas e estéticas (CHILVERS, 2001, p. 584). Segundo 

Annateresa Fabris, na obra “Identidades Virtuais: uma leitura do retrato fotográfico” (FABRIS, 2004, P. 30-

67). Para Burke o retrato é um gênero artístico composto com um sistema de convenções que muda ao longo 

do tempo, no qual todos os gestos são carregados de sentido simbólico. O retrato nessa visão é o espaço de 

uma imagem material ou literal, que evidencia uma imagem mental do eu ou dos outros e pode camuflar a 

diferença entre classes, nesses termos o retrato seria um espaço tanto de informação quanto de representação 

(BURKE, 2004, p. 31).  
31 Fotografia 24, p. 201 - conforme numeração da lista de imagens apensa.  
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Dar-se ao retrato é valorizar-se a si mesmo para o interpretado. E para o intérprete se 

confunde com um ato colecionador, no caso de Militão, um colecionador, inclusive, dos 

mesmos gestos em inúmeros sujeitos. Pode-se olhar para esse conjunto de imagens como 

reflexo de um ato compulsivo repetitivo, que resulta (in)esperadamente em retratos 

singulares. 

 

IMAGEM 3 - Reprodução da imagem fotográfica, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzida no ano de 1866 

 
Fotografia 28 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, conforme 

dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídas cronologicamente. 
 

Ainda segundo Pierre Nora, esses retratos como “Lugares de Memória” são 

constituídos pela sua própria existência e peso de evidência. Dessa perspectiva a fotografia 

dos negros como um desses lugares guarda em si todas as ambiguidades da memória social 

dessas gentes em suas complexas relações contextuais como História. No entendimento do 

autor citado, não se constrói no objeto a memória, mas a partir dele uma memória que lhe é 

inerente. Portanto, os Lugares de Memória não dependem da sua natureza concreta, mas de 

uma “realidade” da qual, são depositários. As fotografias de Militão Azevedo são 

carregadas de traços vivos dos processos realizados pelas ações humanas, de restos e 

gestos identitários comuns aos ajuntamentos socioculturais que nelas convergem e 

divergem em diversos níveis de sentido. Elas se configuram como uma produção sígnica 

marcada simbolicamente por interesses e intenções diversas consonantes internamente e 

dissonantes externamente, posto que tragam em si marcas e sinais que podem identificar e 

diferenciar tantos seus sujeitos quanto o seu tempo e espaço. A fotografia enquanto 

manifestação material da memória, enquanto presença traz os restos das experiências 
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realizadas pelos sujeitos nas imagens que carrega, é aberta e dialética. A memória em si é 

suscetível a amnésia, a deformações e vulnerável a manipulação. Ela é um fenômeno do 

presente vivo e ativo e não do passado e dessa perspectiva foram analisadas ao longo dessa 

pesquisa (NORA, 1984a).  

Referente ao ano de 1866, temos a Imagem 3, na qual se encontra uma 

fotografia de negro, localizada no acervo online do Museu Paulista, identificada como 

Fotografia 28 na lista de imagens apensa, que traz os dados dessa fotografia. Nesses 

retratos de rostos e bustos, os corpos e aparências pertencem aos interpretados, mas o 

modo de apresentá-los e representa-los são arquitetura do intérprete. A posição desses 

rostos, a atitude neles expressa, os trajes e adereços, se não são fabricados, são pelo menos 

(re)arrumados pelo intérprete, que tenta apreender deles algo do seu próprio 

comportamento. São suas ideias, influenciadas pelas possibilidades técnicas e tecnológicas 

que motivam e dirigem essas composições.  

A que se ressaltar a presença única de um homem jovem, negro, em um retrato 

individual, de rosto, no ano de 1866. A produção fotográfica de Militão, no que se refere a 

retratos de sujeitos brancos, não apresenta a mesma baixa quantitativa. A ausência, 

portanto, de mais retratos de negros é gritante se comparada a sua presença em outros anos, 

inclusive, ao ano anterior e a sua produção no que se refere a clientela branca. 

Evidentemente, é possível, mas não provável, pressupor que ou este público não tenha 

manifestado interesse pelo trabalho fotográfico de Militão, em seu início, ou mesmo que 

estivessem sem condições econômicas mínimas para se doar à fotografia, ou ainda que o 

interprete não tenha se disponibilizado a fotografa-los com o mesmo interesse do ano 

anterior, entre outras possibilidades. O que se tem de imagem de negros, produzidas por 

este fotógrafo, no ano em referência é a imagem apresentada e um total silêncio sobre a 

possibilidade e a impossibilidade das demais inexistentes, além da ausência completa de 

imagens de negros nos anos de 1867-1869.  

O que valoriza a imagem da Fotografia 28 é o tempo. É o passado fixado nela 

que a torna preciosa como diz Susan Sontag (1981) em seu “Ensaio sobre a fotografia”. O 

homem no retrato é uma imagem solicitada. O negro é uma névoa nessa imagem que se 

interpõe entre a ausência e a presença do ser que se dispõem à fixação do seu rosto. O 

gesto do interpretado é sintomático do gesto intérprete.  
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IMAGEM 4 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1870 

 
Fotografias 29-48 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 

Diferentemente dos três anos anteriores, no ano de 1870 Militão produziu 20 

(vinte) retratos de negros, como se pode observar na imagem 4, na qual se expõem as 

Fotografias, cuja numeração sequenciada é de 29 a 48, disponível para apreciação acima. 

No que tange a produção no ano de 1870, percebe-se que ainda prevalecem os retratos 

individuais em detrimento dos coletivos. Porém, a quantidade de retratos femininos e 

masculinos se equivale. O número de crianças negras e de idosos é mínimo. Poucos são os 

negros jovens retratados. Há uma maioria de adultos, cuja variação de gênero é 

equilibrada. Entre os retratos coletivos se tem dois retratos de pressupostas amas negras. A 

primeira ama com sua sinhazinha branca e a segunda com seu jovem senhor branco. 
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Identifica-se ainda dois retratos de possíveis amigos. Em um deles se identifica 

a presença de um negro em meio a três companheiros de origem étnica branca. Em outra 

imagem dois amigos negros identificados pelos nomes de Zé poeta e Gerebita, 

considerados malandros paulistanos. Prevalecem os retratos de bustos, seguidos por 

imagens de meio corpo. E alguns poucos retratos de rosto, entre eles o de Luís Gonzaga 

Pinto da Gama, político abolicionista. A presença de crianças, incluindo recém-nascidos, 

continua muito restrita (2), se comparada ou número de adultos retratados (19), do mesmo 

modo o número de idosos negros (1). Dos retratados (28), cinco são brancos. É perceptível 

que a quantidade de retratos coletivos aumentou em relação ao ano anterior e que as 

imagens de meio corpo são destaque no que se refere a imagens coletivas.  

 

IMAGEM 5 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1871 

 
Fotografias 49-53 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
 

Em 1871, no que se refere ao registro de pessoas negras (5), de acordo com as 

Fotografias 49 a 53 sequencialmente apresentadas na Imagem 5, voltou a cair a produção 

de Militão. Conta-se cinco retratos de pessoas identificadas como negras nos índices do 

acervo. Sendo todos os retratos do ano de 1871 individuais, dentre eles um retrato de busto, 
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de mulher negra, adulta. Os homens são apresentados pelo intérprete em um retrato de 

busto e três de rosto, sendo jovem apenas um dos retratados. Dois dos homens retratados 

são identificados nominalmente, um deles é Luís Gonzaga Pinto da Gama, já retratado no 

ano de 1870 pelo mesmo intérprete. O que demonstra uma demanda, que tanto pode ser 

privada, quanto pública, pela sua imagem reproduzida numa fotografia. E o outro leva a 

alcunha de Dr. José Fernandes Coelho. Tem-se nesse ano poucas imagens de negros, mas 

um percentual de anonimato menor do que nos anos anteriores. Portanto mais negros, com 

reconhecimento na sociedade, por sua atuação como sujeitos politicamente inseridos no 

seu contexto, se apresentaram para ter sua imagem registrada pelo intérprete em questão. 

 

IMAGEM 6 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1872 

 
Fotografias 54-62 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 



45 

 

Em 1872 observa-se que os homens mantêm a superioridade numérica de 

presença nos retratos de negros, realizados por Militão. No entanto, as imagens das 

mulheres são mais dinâmicas, colocando-as em contexto, conforme se vê na Imagem 6 

supra. Continua a se identificar a primazia dos retratos individuais, com um aumento da 

presença de crianças (3), porém, entre as três retratadas duas são brancas, a outra uma 

menina negra. O número de adultos (6) supera, com grande diferença a quantidade de 

idosos (1) e jovens (1) como nos outros anos anteriores já observados. Os retratos de busto 

são a preferência, não está esclarecido se essa escolha se deve a questões estéticas ou 

técnicas, ou ainda se a decisão parte dos interpretados ou do intérprete. A única imagem 

coletiva traz uma ama idosa e seus sinhozinhos. Embora o número de retratos de negros 

tenha aumentado, não é ainda muito expressivo em relação aos retratos de brancos 

produzidos pelo intérprete ao se considerar o mesmo período. 

A produção de Militão, de imagens de negros, aumentou no ano de 1873, como 

se pode verificar na Imagem 7 a seguir. Encontra-se no acervo online, do Museu Paulista, 

que serve a esta pesquisa, 33 retratos nesse ano, desses 27 são individuais e 6 coletivos, o 

número de mulheres (20) e homens (21) retratados são quase equivalentes. Não há registro 

da imagem de nenhum recém-nascido, mas o número de imagens de crianças (8), supera o 

de jovens (7). Os adultos continuam a ser a maioria dos retratados (25) e apenas uma 

imagem de idoso é identificada nesse período. Os retratos de busto continuam a ser maioria 

(18), mas aumentam proporcionalmente o número de retratos de rosto (11) e de meio corpo 

(12). E dos 41 retratados apenas um não é de origem étnica negra.  

Todos os sujeitos fotografados no ano de 1873 permanecem anônimos. Nos 

retratos coletivos têm-se as imagens de uma família (pai, mãe e filha), de um casal, de dois 

amigos, de duas mulheres acompanhadas de crianças, das quais podem ser tanto mães, 

quanto amas e de três crianças negras (duas meninas e um menino). Além da imagem de 

um clérigo anônimo, cuja função é identificada pelo traje, o que o localiza num 

determinado lugar é o uso da batina. 
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IMAGEM 7 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1873 

 
Fotografias 63-95 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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IMAGEM 8 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1874 

 
Fotografias 96-136 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 

Verifica-se no ano de 1874, no acervo do Museu Paulista 41 retratos de negros, 

produzidos por Militão, disponíveis online como exposto na Imagem 8 acima. Consta 

dentre os retratos do ano em referência (47), trinta e sete individuais e quatro coletivos. 
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Nenhuma das personagens é identificada pelo nome. São vinte e sete homens e vinte 

mulheres. O número de adultos supera o de crianças e jovens. Sendo a quantidade de 

retratos de busto e meio corpo em maior quantidade. Mas, temos o busto de um jovem 

clérigo e de um militar. O retrato de um casal misto, cuja mulher é negra e um casal negro. 

A imagem fotográfica de duas mulheres que tanto podem ser mãe e filha quanto irmãs ou 

amigas. Embora, a aparência de ambas nos possa levar a crer em laços de sangue. Tem-se 

ainda uma fotografia em que figuram, possivelmente, três amigos e noutra uma ama com 

seu rebento senhor.  

 

IMAGEM 9 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1875 

 
Fotografias 137-173 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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As fotografias de negros encontradas no acervo do Museu Paulista, referentes a 

produção de Militão no ano de 1875, apresentadas na Imagem 9, contam 37, individuais 

(35) e coletivas (2), sendo uma dessas de pai e filho e outra de quatro amigos. É notória a 

diferença numérica entre os fotografados do sexo masculino (25) e feminino (16). Verifica-

se a ausência de representação de recém-nascidos e a presença de apenas três crianças nos 

retratos, um menino e duas meninas. Apresentaram-se nesse ano à Photographia 

Americana jovens (14), adultos (23) e um idoso. Os sujeitos nos retratos realizados se 

dividiram em rosto (10), busto (22), meio corpo (9). Todos os retratados (41) são origem 

étnica negra e entre eles apenas um é identificado pelo nome, o Sr. Benedicto dos Santos, 

funcionário público do Thesouro, cuja imagem sofrera uma interferência. Por alguma razão 

desconhecida sua boa fora rabiscada com tinta de caneta. Seria esta uma tentativa 

manifesta de silenciamento? 

 

IMAGEM 10 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1876 

 
Fotografias 174-196 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens. 
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A produção fotográfica de imagens de negros, cai no ano de 1876, em relação 

aos anos anteriores até 1870, são identificados apenas vinte e três retratos. Nas imagens 

realizadas nesse ano, revelam que Militão fotografou Mulheres (12) e homens (14) negros, 

além de dois recém-nascidos brancos, duas crianças negras, sendo uma delas, 

aparentemente, ama de um filho alheio branco. Neste ano o intérprete não registrou 

nenhum idoso negro, mas se mantem a supremacia dos adultos (16) e a presença dos 

jovens (6). Dos vinte e cinco retratados tem-se, em menor quantidade, retratos de meio 

corpo (3), uma grande maioria dos retratos fora do busto (18) e de forma menos expressiva 

os retratos de rosto (5). Identifica-se por nome apena uma pessoa, o maestro Henrique 

Alves de Mesquita. 

 

IMAGEM 11 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1877 

 
Fotografias 197-221 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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Observa-se em 1877, que Militão mantém reduzida produção de retratos de 

negros. Embora não se tenha, explicação fácil para tal fato, posto que sejam diversas as 

variáveis envolvidas em qualquer das pressupostas condições que possa ter provocado ou 

gerado tal situação. No ano em foco, de acordo com os dados observados nas imagens, dos 

retratos (25) apenas dois são coletivos. O número de homens (14) e mulheres (13) se 

aproxima. Militão não realiza fotos de recém-nascidos, mas cresce o número de crianças 

fotografadas (4) em relação ao ano anterior. Entre os retratados os jovens (6) continuam a 

ser em menor número, se comparados com os adultos (17). O número de retratos de rosto 

(9) supera os de busto (6) e apenas um dos vinte e sete retratados é de origem étnica 

branca. 

 

IMAGEM 12 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1878 

 
Fotografias 222-266 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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Os dados recolhidos nas Fotografias 222 a 266, disponibilizadas na Imagem 12 

acima, produzidas no ano de 1878, demonstram que esse foi o ano em que Militão realizou 

o maior número de retratos de negros (45) no recorte desse estudo. Permanece a diferença 

entre homens (30) e mulheres (17). Ele não registrou nenhum recém-nascido nesse 

período. E entre crianças (6), jovens (17), idosos (2) e adultos (22) prevalecem os retratos 

de adultos. Ainda supera os retratos de rosto (14), os de busto (24), os de meio corpo (9) 

são a minoria. Ainda não se identifica nenhum registro de corpo inteiro. Dos retratados 

(47) apenas dois são de origem étnica branca. E um dos interpretados fora identificado pelo 

nome, no ano em referência, como Senhor Benedicto Mariano dos Santos. Tem-se o 

registro de possíveis prisioneiros (6), de militares negros (2), de uma noiva e de uma 

mulher negra seminua, além de um possível escravo e sua senhora. Aumenta a variedade 

das abordagens imagéticas. É plausível afirmar que este ano fora decisivo na produção 

estética e técnica de Militão, porque seus retratos passam a incluir, após o ano de 1878, 

com mais vigor o contexto do estúdio e alguns a evidenciar particularidades das 

experiências de seus retratados. 

Porém, sua produção, quantitativamente, cai desde então, como veremos nas 

imagens do ano de 1879, na sequência. Nesse ano se tem descrito na Imagem 13, vinte e 

sete retratos. Entre os retratados a grande maioria é composta por pessoas do sexo 

masculino (32), diante de um número muito menor de mulheres (7), se torna 

imprescindível questionar as razões de tais dados. Apresenta-se uma pequena diferença 

entre crianças (3), jovens (8) e idosos (4). E um salto relacional no que se refere ao retrato 

de adultos (23). 

Os interpretados estão distribuídos em retratos de rosto (3), em um pequeno e 

surpreendente número de retratos de busto (4), posto que a grande maioria dos retratos até 

o ano de 1878 era do busto dos interpretados. Isso talvez se deva ao avanço técnico e 

tecnológico das possibilidades dos equipamentos fotográficos e de uma mudança no 

padrão estético e de gosto do intérprete e dos interpretados que inclue no ser, seu modo de 

ser e de aparecer, ou seja, dados e informações exteriores aos sujeitos começam a figurar 

em destaque nas suas imagens de corpo inteiro (22). Dos retratados (36), apenas três são de 

origem étnica branca. É destaque nesse ano uma montagem fotográfica que duplica a 

mesma personagem na cena, mostra da evolução técnica na produção dos retratos e do 

crescimento da importância do estúdio fotográfico para as composições, a partir de então, 
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preferencialmente, de corpo inteiro. O guarda-roupa e os cenários tornam-se itens de 

grande importância no feitio da fotografia de Militão, principalmente a partir do ano 1879.  

 

IMAGEM 13 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1879 

 
Fotografias 267-293 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 

Destaca-se ainda a fotografia de um senhor com seus escravos. Nessa imagem 

a escravidão, condição interpretante dos valores em contexto nesse estudo, se mostra de 
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maneira única e obvia na obra do interprete. Apesar de já termos visto o retrato da 

condição de escravizado no ano de 1878, na imagem da Fotografia 25232, na qual se pode 

observar o escravizado e sua senhora. No entanto, no retrato do “Senhor e Seus Escravos”, 

de 1879, a divisão dos lugares a que brancos e negros pertencem culturalmente, no 

contexto escravista, é evidenciado de maneira gritante. Tem-se ainda um casal de crianças 

também de corpo inteiro, assim como dois casais de adultos e dois casais mistos de meio 

corpo, em um deles a mulher é negra e no outro a mulher é branca. Chama a atenção 

também o retrato de corpo inteiro de três militares, além de dois amigos em meio corpo. 

Mas, aparentemente, a novidade do retrato de corpo inteiro agrada a todos os setores. 

 

IMAGEM 14 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1880 

 
Fotografias 294-312 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 

                                                 
32 A Fotografia 252 é a trigésima terceira, da esquerda para a direita, apresentada na Imagem 12, p. 51.  
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Na Imagem 14, consta os retratos de negros (18) encontrados no acervo do 

Museu Paulista, mais o retrato do próprio Militão, com referência ao ano de 1880. Destaca-

se o fato de que se encontra nesse ano, exclusivamente, retratos individuais de negros. 

Mantem-se grande diferença de retratados femininos (6) e masculinos (13). Entre recém-

nascidos (1), crianças (4), e um diminuto número de jovens (1), chama a atenção, como 

nos anos anteriores, a quantidades de adultos (13), além da ausência de idosos. 

Surpreendentemente não há retratos de rosto. O número de retratos de busto (8), não 

contraria o que ocorre no ano de 1879, estes se apresentam em menor quantidade que os 

retratos de corpo inteiro (10). Dos dezenove interpretados apenas Militão de Azevedo, o 

fotógrafo/intérprete não é negro e tem sua identidade nominada.  

 

IMAGEM 15 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1881 

 
Fotografias 313-324 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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Na Imagem 15, as Fotografias numeradas entre 313 e 324, na lista de imagens 

apensa, foram compostas no ano de 1881. Entre elas destaca-se a prenhez de uma jovem 

mulher exposta de corpo inteiro. Além da presença do Dr. Belisário Lopes Regadas em 

retrato de busto e um idoso de corpo inteiro. Referente às fotografias produzidas no ano de 

1881, encontra-se doze retratos individuais e novamente a ausência de retratos coletivos. 

As mulheres (4) é metade do número de homens (8). Mantem-se a queda do número de 

jovens retratados (1), assim como o baixo número de crianças (1). Os adultos (9) tem 

presença sempre muito mais expressiva que os idosos (1). Novamente não se encontra 

retratos de rosto entre os negros fotografados nesse ano. Mas, tem-se retratos de busto (5), 

meio corpo (1) e corpo inteiro (6). Todos os retratados nessas fotografias são negros. 

 

IMAGEM 16 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1882 

 
Fotografias 325-332 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 

O número de retratos de negros diminui consecutivamente a partir do ano de 

1879. Em 1882, conforme se vê na Imagem 16, se encontra no acervo do Museu Paulista 

apenas oito fotografias individuais, três mulheres de corpo inteiro, exuberantes em seus 

trajes. E dois homens fotografados do mesmo modo. Além de outros três homens cujos 
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retratos são de busto. Entre eles está Luís Gonzaga Pinto da Gama, já fotografado em duas 

outras oportunidades. Os dados mostram que Militão produziu 3 retratos de mulheres e 5 

de homens no ano em referência. Entre esses retratos temos jovens (2) e adultos (6). Cinco 

dos retratos desse ano são de corpo inteiro. Dos oito fotografados apenas um, já citado, é 

identificado pelo nome. 

 

IMAGEM 17 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1883 

 
Fotografias 333-352 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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No ano de 1883, a produção fotográfica de Militão, com temática negra, 

apresentado na Imagem 17, aumenta em relação ao ano anterior. Embora de modo geral 

sua produção mantenha-se em queda. Nesse ano Militão realizou vinte retratos, sendo um 

coletivo, de uma criança branca com ama negra. Foram fotografadas oito mulheres e treze 

homens. O número de jovens (8) retratados volta a crescer em relação ao ano anterior, 

mantendo-se ainda mais elevado o número de adultos (12) como em todos os outros anos. 

Identifica-se apenas um retrato de meio corpo e vinte de corpo de corpo inteiro. Entre os 

retratados apenas uma criança é de origem étnica branca. 

 

IMAGEM 18 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1884 

 
Fotografias 353-364 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 

 

Para o ano de 1884 se mantem a queda na produção de retratos de negros (12), 

conforme se pode verificar na Imagem 18 supra. As Fotografias 353 a 364 trazem 

informações sobre as características das personas retratadas. Dois retratos são coletivos. E 
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pela primeira vez o número de mulheres negras (8) supera o número de homens negros (6), 

caso único nos anos observados até aqui. Entre os retratados duas crianças do sexo 

feminino, uma acompanhada do que parece ser o pai branco e outra sozinha. Além de dois 

jovens, nove adultos e uma idosa, a primeira registrada pelo intérprete. Entre todos apenas 

um é representado em retrato de busto, os outros treze se mostram de corpo inteiro. 

 

IMAGEM 19 - Reprodução das imagens fotográficas, com temática negra, de Militão Augusto de Azevedo, 

produzidas no ano de 1885 

 
Fotografias 365-375 – Parte do Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP-USP, 

conforme dados disponíveis na Lista de Imagens distribuídos cronologicamente. 
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No último ano analisado, o ano de 1885, encontra-se no acervo, do Museu 

Paulista, de acordo com a Imagem 19, onze retratos, sendo um individual. Entre eles dois 

de mulheres e nove de homens. Identifica-se um recém-nascido, uma criança, um jovem, 

sete adultos e três idosos. Cinco dos retratos são de bustos e oito de corpos inteiros. E os 

treze retratados registrados são negros. 

 

FIGURA 1 - Produção Fotográfica de Militão com Temática Negra entre os anos de 1865-1885 

 
Gráfico 1 - Fonte: Quadros 1 a 18 (realizado pela autora), disponíveis nos Apêndices. Dados observados nas 

fotografias, de Militão Augusto de Azevedo, produzidas nos anos de 1865 a 1885. Parte do Acervo do 

Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP/USP. 
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Os resultados parciais anuais podem ser observados na Figura 1 - Gráfico 1, 

que referem os dados das Fotografias produzidas, por Militão, com temática negra ao 

longo de vinte anos, de 1865 a 1885. Tem-se em números, as informações que constam dos 

retratos, com as parciais individuais e coletivas por ano. A relação anual da produção total, 

paralelamente ao tipo de retrato. A partir desse gráfico é possível pensar as informações 

numéricas fornecidas nos quadros 1 a 18 apensos, no intuito de compreender melhor os 

porquês da presença e da ausência dos negros e os modos como se apresentam e são 

apresentados. 

As diversas informações, a começar pela periodicidade das fotografias de 

negros, individuais e coletivas, considerando-a como parte do sistema código fotográfico, 

carregam em si também, ainda que parcialmente, as condições financeiras dos retratados e 

informações sobre a maleabilidade comercial de tal artefato, em trânsito no contexto, para 

a acessibilidade dos negros. O que também merece tratamento analítico, embora não seja o 

objeto desta análise. Levando-se em conta que o fato de um negro escravizado, livre ou 

liberto se dar á captura pela fotografia, sozinho ou acompanhado, revela relações de cunho 

histórico-semântico, no que tange suas relações interpessoais, importantes para a 

compreensão ou interpretação das motivações de tais sujeitos, no esforço por ter sua 

imagem registrada.  

Para pensar a ordem dos anos em que Militão mais fotografou negros em seu 

estúdio a sequência dos mesmos não deve ser considerada de uma perspectiva linear. Em 

primeiro lugar está o ano de 1878, com quarenta e cinco retratos, sendo individuais (43) e 

coletivos (2). 1874 é o segundo ano de maior produção de retratos de negros do intérprete, 

ele realizou quarenta e um retratos, os quais são individuais (37) e coletivos (4). Foram em 

número de trinta e oito no ano de 1879, com individuais (19) e coletivos (9). Em 1880, são 

trinta e sete retratos individuais. Em 1875 repete-se a quantidade de retratos do ano 

anterior, trinta e sete, sendo individuais (35) e coletivos (2). São trinta e três composições 

no ano de 1873 somados individuais (27) e coletivos (6). No ano de 1865 se encontram, do 

intérprete, vinte e sete fotografias de negros, individuais (26) e coletiva (1). Em 1877, 

somam individuais (23) e coletivas (2) o total de vinte e cinco. Em 1876 se têm individuais 

(20) e coletivas (3) num total de vinte e três. Nos anos de 1870 as individuais (14) e 

coletivas (6) somam vinte. Assim como em 1883, cujo total de vinte se divide em 

individuais (19) e coletiva (1).  
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A partir do ano de 1881 percebe-se uma acentuada queda na produção 

fotográfica de Militão, no que se refere a retratos de negros, que interessa a esta pesquisa, 

tem-se um total de doze retratos individuais. A mesma quantidade se repete no ano de 

1884, porém divergem no que se refere a retratos individuais (10) e coletivos (2). Em 1885 

são onze retratos, com imagens individuais (10) e coletiva (1). Já no ano de 1872 se conta 

nove retratos, individuais (8) e coletivos (1). Em 1882 se soma oito retratos individuais. 

Cinco são os retratos realizados no ano de 1871, todos individuais. Em 1866 tem-se um 

único retrato também individual. É bastante relevante o fato de encontrarmos apenas uma 

imagem fotográfica, de uma pessoa negra, se se comparar os números do ano anterior e dos 

anos subsequentes. O que não ocorreu com os registros de personagens brancas, mesmo ao 

se pensar proporcionalmente esta relação numa ordem quantitativa. Na Imagem 3, 

anteriormente apresentada, figura o retrato de rosto de um belo jovem negro, cujo nome 

não é identificado, sua imagem se presentifica na Fotografia 28 anonimamente. E nenhum 

retrato de pessoas negras fora localizado no acervo do Museu Paulista, da obra de Militão, 

referente aos anos de 1867, 1868 e 1869. 

Especifica-se o número de retratos individuais e coletivos nessa pesquisa, por 

reconhecer a importância dos mesmos a partir da ideia de que retratos individuais são para 

se fazer lembrar a terceiros, mais do que os retratos coletivos, que no entendimento desse 

interpretador intentam mais uma recordação de si para os outros, do que uma recordação 

de si mesmo. Embora uma coisa não exclua a outra. Dessa perspectiva é possível 

pressupor, nesta avaliação, que no contexto de produção das imagens, os homens e 

mulheres negros quisessem mais ser lembrados do que se lembrar ao realizar de si tais 

imagens, com o auxílio técnico e estético do intérprete e sua câmera fotográfica. 

O número de retratos de negros, realizados em estúdio, é muito inferior ao 

número de retratos de brancos. O que fica perceptível ao se pensar que de um total de 

12611 fotografias, apenas em 374 encontra-se representados os negros, população esta, 

numericamente, mais próxima da população branca na província de São Paulo naquele 

período considerando africanos e descendentes, fossem eles livres, libertos e/ou 

escravizados, conforme se pode observar nos dados do senso realizado em 1884, na 

província de São Paulo. 

 

 

 



63 

 
FIGURA 2 – Dados das Imagens de Militão com Temática Negra entre os Anos de 1865 e 1885 

 
Gráfico 2 - Fonte: Quadros 1 a 18 (realizado pela autora), disponíveis nos Apêndices. Dados observados nas 

fotografias, de Militão Augusto de Azevedo, produzidas nos anos de 1865 a 1885. Parte do Acervo do 

Museu Paulista da Universidade de São Paulo – MP/USP. 
 

De acordo com o Gráfico 2 apresentado, Militão fotografou e interpretou 407 

(quatrocentos e sete)33 imagens individuais de negros entre os anos de 1865 e 1885, 

evidentemente, algumas vezes o modelo se repete. No entanto, a sua imagem não é a 

mesma em todas as composições fotográficas observadas. E na mesma composição, 

inúmeras vezes, tem-se mais de uma persona fotografada. Portanto, no mesmo quadro 

imagens diferenciadas de sujeitos diferentes, ou imagens diferentes de sujeitos 

equivalentes e do mesmo sujeito em situações diversas.  

As imagens coletivas ficaram restritas a um número menos relevante, 47 

(quarenta e sete), porém não menos importante. Tendo em vista que, em sua maioria, os 

retratos do período eram feitos para garantir a lembrança de si ao outro. E as imagens 

coletivas tem, talvez, “função” inversa, guardar a memória do outro consigo e/ou em si, 

prática mais presente entre os anos de 1873 e 1879, como se pode observar no Gráfico 1. 

 

 

                                                 
33 Referência ao número de pessoas negras que foram retratadas e não de retratos enquanto gênero 

fotográfico. 
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FIGURA 3 – Dados sobre a Representatividade de Homens e Mulheres Negras nas Fotografias de Militão 

em Relação as Categorias Elencadas nos Quadros 1 a 18 

 
Gráfico 3 - Fonte: Quadros 1 a 18, disponíveis nos Apêndices. Dados observados nas fotografias, de Militão 

Augusto de Azevedo, produzidas nos anos de 1865 a 1885, parte do Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo – MP-USP. 
 

Os homens e as mulheres negras, na fotografia de Militão se apresentam, 

relativamente, as categorias propostas, conforme se vê na Figura 3, do gráfico 3, que toma 

como referência os quadros 1 a 18, nos apêndices. Tem-se, na grande maioria a 

representação de pessoas adultas, tanto homens (172) quanto mulheres (120). E os retratos 

de jovens sendo homens (67) e mulheres (31), superam tanto as composições em que se 

apresentam crianças (56) do sexo feminino (29) e do sexo masculino (27), quanto aos 

retratos de recém-nascidos, incluindo, os brancos acompanhados por negros (6), assim 

como àquelas em que se apresentam os idosos (18) homens (16) e mulheres (2). 

Não há nenhum dado exato que localize o tempo de existência dos seres 

representados. Aparentemente, na grande maioria, os homens e mulheres fotografados, são 

adultos (262) e jovens (98). Os homens (266) se prestam a ter sua imagem capturada pelo 

ato fotográfico mais vezes do que as mulheres (162). Especulativamente, talvez isso se 

deva ao fato de que mulheres tenham menos recursos e também um menor grau de 

autonomia econômica e cultural naquela sociedade. A superioridade do número de homens 
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negros retratados pode estar ligada ao fato de que havia, de modo geral, mais homens que 

mulheres negras, na província de São Paulo segundo informações contidas no livro Na 

Senzala Uma Flor (SLENES, 2011: 77-137), muito embora, noutras regiões essa estatística 

não se confirme. Assim, quanto as parciais da presença de homens e mulheres nota-se, nos 

dados referentes a gênero, a supremacia numérica da presença dos primeiros em relação as 

segundas. 

No que se refere a faixa etária, há que se levar em conta que esse dado, não é 

um dado quantitativo nessa pesquisa, mas sim qualitativo. Militão registrou retratos que se 

dividem ao longo dos anos, contados de 1865 a 1885, entre recém-nascidos (6), crianças 

(42), jovens (98), adultos (262) e idosos (18). O que caracteriza as pessoas retratadas, para 

cada uma dessas categorias, é o que nelas fazem alguma referência a passagem do tempo e 

a sua experiência como sujeitos vivos e ativos social, cultural, política e esteticamente. Por 

exemplo, considera-se recém-nascido, aquela criança que ainda é conduzida no colo ou que 

não tem autonomia nos movimentos, que aparenta estar nos primeiros anos de vida. Um 

idoso aquele homem ou mulher que traz as marcas físicas da passagem do tempo, como 

rugas, cabelos grisalhos etc. Os adultos aqueles que apresentam estrutura física e postura 

corporal condizentes com a maturidade que se permite alguma fluidez, que transita num 

universo ainda restrito aos jovens, como o casamento, a paternidade ou maternidade. Esse 

sujeito se localiza em uma idade mediana que se equilibra entre a força e o vigor da 

juventude e nalguma experiência. Os adultos aqui considerados não possuem a jovialidade 

da infância, nem a austeridade da velhice. Estão eles, sutilmente, estabelecidos a alguma 

distância tanto de uma quanto da outra condição.  

O corpo e sua imagem, tendo Militão como seu intérprete, pode ser olhado 

como uma síntese do ser. Ele é um sinal, um ruído externo de uma existência 

experimentada ou expectada. O ser profundo é, no corpo, expresso, datado e delatado pela 

superfície, que é tomada por muitas marcas, inclusive, as banais. E que em muitos sentidos 

desvelam os sinais do tempo. Dessa perspectiva a faixa etária é uma informação qualitativa 

e não quantitativa. E o corpo, é como uma síntese simbólica do tempo do ser. É também 

uma forma de linguagem que relaciona atitudes, expressões e gestos, a serem 

decodificados e expressos pelo interprete assim como pelos seus futuros interpretadores. 

Ao olharmos o corpo ou sua imagem como símbolo do ser no tempo, o ato do ver demanda 

uma gramática sígnica que sirva como decodificadora de suas partes. Estes dados 

gramaticalizados, podem ser encontrados nas referências culturais do momento histórico 
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sob perspectiva, tais como roupas, penteados, posturas, adereços etc. Além, é claro, das 

marcas físicas, tais como cabelos brancos, ou grisalhos, rugas entre outros. Ao se pensar a 

divisão do corpo como lugar do ser e do tempo, ou seja, como espaço onde se realiza o 

tempo e ao reproduzi-lo como imagem o transformamos em signo de um lugar ou estado 

de ser e ainda em signo simbólico de um lugar ou estado do tempo. Porque a idade dos 

sujeitos reais, apresentados na imagem, se diferencia da idade dos sujeitos espectrais 

representados no tempo da experiência viva e de existência imagética.  

Dos negros fotografados por Militão e identificados nesta pesquisa contamos 

dezoito, que aparentemente podem ser classificados como idosos. Estes estão presentes em 

onze dos vinte anos observados, sendo o número máximo por ano não superior a quatro. O 

que nos leva ao questionamento sobre o número de negros que alcançariam a terceira idade 

e mesmo as condições que possibilitavam ou não o registro fotográfico de sua imagem. Em 

comparação com os negros classificáveis na faixa etária dos adultos, equivalente a 

duzentas e noventa e duas pessoas o número de idosos é significativamente reduzido. 

Mesmo se comparado àqueles noventa e oito, que podemos identificar como jovens. Ou as 

imagens de crianças negras, quarenta e duas ao todo, do acervo de Militão. O número de 

idosos supera apenas o número de recém-nascidos fotografados, sendo negro apenas um, 

cuja imagem fora registrada no ano de 1880. E pelas crianças brancas (ou mestiças) 

acompanhadas de negros na composição fotográfica somando um total de cinco. 

Na relação entre o tipo de retrato em estúdio, se de rosto (80) até 1879, busto 

(181) durante todo o intervalo estudado, exceto nos anos de 1866 e 1883, meio corpo (83) 

com maior concentração entre 1865 e 1879 ou corpo inteiro (84) cuja representação de 

negros se dá a partir de 1879. Pode-se observar, portanto, que há uma mudança no gosto 

dos interpretados, nas técnicas e tecnologias disponíveis e no padrão estético utilizado pela 

prática fotográfica de Militão, para representar os corpos ao longo dos vinte anos, de sua 

produção, analisados.  

A relação entre gênero e tipo de retrato por faixa etária pode ser analisada a 

partir dos quadros 1 a 18 nos apêndices. Ao considerarmos o número de imagens de rosto, 

tem-se de mulheres (8) e de homens (71), de busto feminino (82) e masculino (105). Em 

meio corpo os retratos de homens (42) e de mulheres (40). De corpo inteiro tem-se a 

relação: homens (51) e mulheres (30).  
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Não há elementos suficientes para identificar a origem étnica, específica, dos 

retratados. Seus trajes, modos, características físicas apresentam um grau de assimilação34 

do componente cultural branco que impossibilita, nessa leitura, tal caracterização. No que 

se refere a origem étnica aceita-se, nesta pesquisa, o caracterizador “cor”, na tentativa de 

uma definição mínima dessa origem no intuito de reconhece-la como sendo negra ou 

branca. No entanto, muitos dados são passíveis de recuperação o que se dará ao longo da 

análise. 

Junto àqueles identificados como sendo de origem étnica negra (407), tem-se 

presente apenas vinte e um brancos e entre eles o próprio fotógrafo, o único branco a 

figurar nesta pesquisa, individualmente, desacompanhado da presença de um negro. 

Embora esse fato reforce a ideia de que brancos e negros não compartilhavam amiúde 

momentos de expressão de intimidade publicamente, no que tange a fotografia, isto pode 

ser questionado pela presença de casais, pais e filhos e até amigos de origens étnicas 

diversas, problematizando e polemizando qualquer afirmação nesse sentido.  

A propósito dos enfrentamentos que seu tempo impôs o gesto fotográfico 

realizado por Militão, pode ser olhado como gesto de abertura que incluiu a assimilação. 

Suas imagens não são um instrumento perigoso para os padrões da sociedade da qual faz 

parte. Ele não sacraliza a humanidade dos negros e também não a abandona apenas a 

molda de acordo com a natureza social e cultural dominante em seu contexto. Trata, talvez, 

da comunidade negra a partir de sua origem no indivíduo e não no conjunto social. Embora 

estes não deixem de ocupar o lugar do outro em sua imagética. Os negros e negras 

retratadas por Militão são representados como um outro eu. O que possibilita pensar a 

alteridade produzida pelo seu gesto fotográfico como uma extensão do próprio ponto de 

referência branco e não como outro ponto de referência, do contrário não teria um acordo 

imagético que atendesse a toda a sua vasta clientela. 

Como resultado de uma reflexão sobre a vida social prática e material, tende-se 

a recorrer ao terreno do impalpável. É quase óbvio buscar o desconhecido no campo do 

conhecido. Essa busca cega, tem se mostrado, surpreendente, mas nem sempre positiva, 

porque soluções que escapam da reflexão sobre o vivido, funcionam apenas 

temporariamente. Porém apesar de ser concebível a ideia de um saber durável, um saber 

                                                 
34 Para Piaget a assimilação é um processo subjetivo de adaptação do ser humano, que corresponde a 

captação e incorporação de informações a ideias pré-existentes no próprio psiquismo de um jeito único e 

individual ajustando a si as mudanças. É, portanto um processo de acomodação de novas ideias (PIAGET, 

2007, p. 10-20) 
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eterno não combina com a dinâmica humana, nem imagética. A imagem fotográfica pode 

ser este retorno benjaminiano ao início, à origem da intenção, conforme se pode ver na 

obra “A origem do drama barroco” (BENJAMIN, 1984). Esse retorno é violento e 

necessário para aniquilar o posto, ou pelo menos desestabiliza-lo. Porque assim que 

instalado o novo pensamento ele se torna velho e novamente nos obriga ao combate de si, 

para que valores aparentes e exteriores não se imponham como verdade ou como regra 

absoluta. A geração de um juízo sobre essas imagens e o que elas representam já pressupõe 

em si uma violência, e o faria de maneira inaceitável se esses juízos, tanto do interprete, 

quanto dos seus interpretadores, se impusessem como norma. O que não é o objetivo dessa 

viagem. 

O levantamento iconográfico das imagens é útil para que se tenha um plano 

geral da produção fotográfica de Militão, com temática negra, entre os anos de 1865 e 

1885. E serve a intenção de apresentar um quadro que reflita as nuanças dessas 

composições. O que irá moderar a escolhas dos conjuntos de imagens de negros a ser 

trabalhado a partir desse ponto, considerando o lugar do intérprete no primeiro capítulo, do 

interpretante no segundo e do interpretado no terceiro. O que implica em uma seleção 

pensada a partir de dados técnicos, como composição, enquadramento, recorte, foco, ponto 

de partida da imagem, seu destino e sua origem como imagem criada por um sujeito para 

usos de outros sujeitos.  

Também se considera o tipo de retrato em sua relação com os retratados e com 

o próprio intérprete, além, é claro, da sua relação com o seu próprio tempo e espaço, ou 

seja, as interconexões promovidas a partir da geografia fotográfica na construção 

imagética. Tomar-se-á o quadro fotográfico como território imagético, sociocultural e 

humano, por ser este um espaço também de estabelecimento de relações entre sujeitos e 

entre estes e as técnicas de captura da imagem que lhe cabe ou lhe é desejada. Portanto, o 

tipo de retrato, o enquadramento, as personagens, a montagem da cena fotográfica e os 

enunciados possibilitados por esse conjunto que norteia a seleção intentada como 

mensagem diversa. Isto para dar condições de estabelecer alguns vínculos entre a produção 

do intérprete, seus interpretados e o ambiente que os envolve interno e externo ao estúdio 

fotográfico. 
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I.2 – O indivíduo e a coletividade, o corpo físico e o social presentificados nas 

fotografias de Militão 

 

As alteridades em jogo no século XIX estão ligadas não apenas aos sujeitos 

dessas fotografias, mas ao modo de viver e pensar de homens e mulheres, que para além de 

despertar em nós estranheza com relação ao passado, a manifesta em si no que se refere ao 

seu próprio tempo. Esse ser imagético está carregado de um futuro que não lhe pertence, 

mas do qual faz parte, no qual estará como representação presente. No qual será um outro 

até para si mesmo, subordinado as vicissitudes da ação humana e da sorte. Ele é sagrado e 

profano, sua imagem o sacraliza e sua experiência o humaniza, na duplicidade de sua 

construção e na duplicidade dos tempos que o constitui como signo múltiplo de si mesmo e 

de um outro tempo. Ele está destinado à permanência cíclica, de geração e degeneração, 

sempre aberta a um porvir. Esse corpo imagético é um limiar em constante relação com os 

espaços, com as experiências e com as expectativas de quem olha e de quem é olhado.  

 

IMAGEM 20 - Título/legenda: 530D (1-16539-0455-2117) 

 
Fotografia 12 - Título/legenda: 530D (1-16539-0455-2117) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1860 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO DE 

3/4 DIREITA(1), NEGRA. 

 

O homem retratado na Imagem 20 é um corpo ininteligível, assim como seu 

modo de vida, suas ações. É muito difícil captar seus múltiplos sentidos, por ser, o corpo 

imagético, muito receptivo às ações externas a si, posto que demanda, para uma 

compreensão ainda que parcial, imersão racional e sensível ao mesmo tempo, ou seja, 

experiência histórica e fruição estética. Os corpos físicos e os sígnicos dos sujeitos 

apresentados estão carregados de possibilidades para a ação histórica que pensa a diferença 

na igualdade e a igualdade como diferença, fossem os sujeitos brancos, negros, 

escravizados, libertos ou livres.  

Os retratos de rosto, primeiro tipo analisado, podem ser traduzidos na ideia de 

que a mente controla o corpo, de uma superioridade da razão sobre as emoções. À cabeça 

erguida supõe-se um autocontrole. A cabeça baixa pode significar que o controle é de 

origem externa, é a mente de outro que tem poder sobre o corpo expresso, a mente do 

intérprete. No retrato de rosto, quando o ser domina intelectual e espiritualmente o seu 

registro, seus gestos simbolizam a aprovação ou rejeição, os instintos do próprio corpo, que 

pode ser, inclusive, um corpo social e não apenas individual se mostram, mesmo quando 

ocultados. Para se ler um retrato, seja ele de rosto ou não, é preciso observar as 

concordâncias e discordâncias entre gesto, postura, adereços entre outros elementos, com a 

mensagem que se pretende veicular, presente no corpo imagético em sua totalidade. Num 

retrato de rosto é possível distinguir a presença da alegria, do ódio, da tristeza ou 

melancolia, do desprezo, da tensão, da indiferença. Nesse sentido a imagem de um rosto 

sintetiza um estado do ser, o lugar das emoções íntimas, traduzidas pelo intérprete dessa 

imagem, o fotógrafo. 

A região facial, espaço da boca que alimenta, do nariz que oxigena, dos olhos 

que interage com o ambiente fora da cena visível, a princípio desconhecido ou tão 

complexo e íntimo que se reflete através dos movimentos das sobrancelhas abaixadas que 

remetem a concentração, reflexão, seriedade ou levantadas denunciando surpresa, espanto, 

alegria. Esses olhos imagéticos podem ser lidos como brilhantes de entusiasmo ou baços de 

desanimo e tristeza, como se poderia dizer do homem na Imagem 20. Essa boca poderia ter 
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sido capturada com lábios arqueados para cima conotando prazer e satisfação, mas não, 

estão para baixo insinuando insatisfação ou uma pequena indiferença com a situação. Esses 

lábios poderiam ainda se desenhar em bico que expressa dúvida, contrariedade, raiva ou 

realizar uma curva ascendente que é a nota dominante do sorriso ainda que contido. Os 

modos como um cabelo é arranjado sobre a cabeça pode dizer muito sobre o lugar do 

sujeito que o tem modelado, assim como seu corte ou seus adereços. Todos esses rastros 

podem ser percebidos na imagem de um rosto assim como a ausência deles. Um rosto, 

portanto, é um conjunto de possibilidades expressivas arranjados ao gosto do intérprete na 

fotografia ainda que refiram o gosto do interpretado ou a modelos padronizados. 

Nos retratos de rosto, de Militão, percebe-se um esvaziamento do ser, ou 

melhor, um velamento intimista. O dinamismo das suas imagens de rosto não se compara 

ao dinamismo de um rosto vivificado pela carne. Esse dinamismo pode ser rápido ou lento, 

hesitante ou dominante, alegre ou triste. Evidentemente, braços cruzados, mãos frouxas, 

dedos esticados e entreabertos sem tensão, pés relaxados dizem mais sobre o submeter-se a 

novidade do que um olhar lacônico em diagonal como se pode observar na Imagem 20. 

Porque a fala das personas encarnadas nas personagens se manifesta, de modo incisivo na 

sua imagem a partir dos gestos, dos modos de se colocar ou ser colocado naquele lugar de 

imagem, ou mesmo, deslocado dele. Cada parte do corpo imagético é significante, cada 

uma dessas partes opina sobre o corpo que as coadunam. Portanto, um rosto, teoricamente, 

diz menos sobre o ser, no entanto o que diz pode ser mais significante do que todo o resto 

não-visível na composição referida.  

Ao pensar a obra de Militão, a partir das reflexões de Argan sobre “Arte 

Moderna” (ARGAN, 1992, 52-53), é possível dizer que seus retratos, sejam eles de rosto, 

busto, meio corpo ou corpo inteiro não se concretizam numa ação definida. A realidade 

contextual não se impõe a sua experiência criativa. O realismo nesse intérprete se recusa a 

isolar e distinguir as posturas, os comportamentos, os sentimentos. As ações expressas nos 

retratos são contidas. Ele capta os elementos contrastantes de grandeza, mesmo na 

decadência, de nobreza mesmo na depravação, de belo mesmo no feio. Os corpos 

expressos de Militão não produzem, obviamente, contraditoriedade. Não é plausível dizer 

que ele embeleze os corpos dos negros, mas os formata dentro de um padrão social 

previamente estabelecido. Seu olhar revela valores socioculturais para além daqueles 

intrínsecos a obra de arte em si, ainda que involuntariamente. Valores que podem conduzir 

o olhar do interpretador para o contexto histórico localizado espaço temporalmente, na 
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província de São Paulo, entre 1865 e 1885, já que despertou sua atenção fotográfica 

também para um grupo social marginalizado em sua época. Seus bustos são, para aqueles 

que se lhes entrega sua imagem, ato de resistência e negação a todo um contexto marginal 

em transformação motivado pelas possibilidades de mobilidade social e pelos movimentos 

abolicionistas.  

Os retratos reunidos estão ligados a experimentação profissional de Militão. 

Indiretamente, estas obras têm cunho sócio-político. As representações austeras são 

características das emoções extraídas do abandono da dor, do vislumbre esperançoso da 

liberdade. Mas, a sua linguagem, nessas representações, pode ser considerada um rumor 

metafórico, que nos dirige objeções dedutivas. E que as noções clássicas utilizadas foram 

enriquecidas por significados que escapam a literalidade, superficialmente proposta, 

inclinando-se a reivindicação do orgulho negro que se inscreve, nesta obra, revestido de 

dignidade humana e constituído de singularidade presentes no contexto sócio histórico 

brasileiro entre os anos de 1865 e 1885. Os contextos sociais da época influenciaram essas 

produções. Algumas vezes essas influências são simplificadas arbitrariamente, noutras são 

complexizadas pela realidade política em construção no momento histórico de sua 

produção. Os bustos de negros, fotografados por Militão, são catalizadores dos processos 

intrincados do período em que foram produzidos e que conectam escravidão e liberdade ao 

ser negro e ao ser branco ainda que não os discuta objetivamente. 

Há a necessidade de pensar a obra desse intérprete e coloca-la no seu tempo em 

relação com as circunstâncias que a podem ter promovido, porque esses bustos são a 

expressão de acontecimentos que cercaram seu processo gerativo, mas isso demandaria um 

trabalho específico. De acordo com Umberto Eco, na obra “O Signo”, podemos aplicar 

esse modelo de análise às imagens fotográficas, considerando-as como consequência de 

um fenômeno real localizado no tempo e no espaço (ECO, 1977). Mas, também como uma 

realidade artística construída externa e internamente pelo artista inserido ou deslocado 

contextualmente. Essa realidade artística é o que mais se aproxima do trabalho realizado 

nesse estudo. A fundamentação histórica da obra de Militão descreve o espirito do seu 

tempo, mas tende mais a confundir do que esclarecer a situação sociocultural dos sujeitos 

retratados no período. No entanto, é possível paralelos significativos dos elementos 

conscientes e vigorosos aplicados a moderação do retrato. Por um lado, seus bustos 

mostram avanços sócio históricos, revelando sujeitos que entendem e produzem seu lugar 

num contexto. Mas, por outro, ainda obedece a padrões estabelecidos externamente, 
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influenciados pela pintura. Sua obra não se presta a crítica das diversas dimensões 

históricas do seu tempo, seus retratos se dão por questões mais técnicas, artísticas e 

comercias que humanas ou partidárias. Ainda que no momento do seu fazer fotográfico já 

se discutisse a realidade das experiências dos povos negros já libertos e a libertação 

daqueles ainda escravizados.  

O que parece é que esses bustos negros de Militão ainda guardam traços 

moralizantes e didáticos, no que se refere a postura dos interpretados, quase ausentes, ante 

a captura de sua imagem, assim como na pintura do período, garantindo-lhes, o ato 

fotográfico, um certo ar da austeridade e da grandeza dos brancos.  No entanto, expressam 

também transformações e cruzamentos sociais, que são exemplos da estrutura complexa 

das sociedades brasileiras na segunda metade do século XIX. A fineza subjetiva, de 

Militão, na captura das formas físicas, é ao mesmo tempo rígida e flexível. Mas, com toda 

certeza a sua obra não é uma arte sensual, embora seja, em alguma medida, decorativa. As 

questões técnicas e visuais têm muita importância, mas as questões morais e didáticas 

ainda são muito significativas naquele contexto. O subjetivo se deixa subordinar pela razão 

e técnica. O que se nota nos retratos analisados é uma luminosidade que provoca comoção 

espiritual no representado e no interprete.  

O modelo presente, na Imagem 20, não pode ser identificado 

genealogicamente. Ele é a representação de um sistema. É uma conexão entre o sujeito, a 

sua fotografia e a instância social que o cerca, que é escravista, mas também abolicionista. 

A produção dessa obra é material e semiótica. Porque é uma produção que reúne elementos 

materiais que possibilita discutir o campo social através da modelização de velhos 

comportamentos com uma sensibilidade nova que leva a novas percepções sobre as 

relações humanas do momento histórico em pauta.  

A produção artística, nesse caso opera inversamente, gerando sistemas 

equivalentes e promovendo processos de singularização na pluralidade. A obra expressa 

tanto os desejos, reconhecíveis do artista, homem branco, quanto os ocultos do 

representado, que pode ser vítima, assimilado ou combatente do sistema escravocrata que o 

subjuga. A presença do sujeito representado na imagem coloca em xeque as teorias 

legitimadoras da desigualdade racial, comum àquele tempo e espaço, mantenedoras dos 

processos de exploração (des)humanos. A obra de Militão não pretende subverter as 

consciências alienadas de sua época ou de qualquer outra, não se nota nos seus bustos 

crítica aos atores políticos de então, ele não abandona nem contesta as noções ideológicas e 
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artísticas dominantes, mas humaniza o negro no seu discurso imagético ou pelo menos o 

iguala aos demais. Diferentemente do estilo realista de Ferrez35, o tratamento que Militão 

dá a imagem dos negros em seus bustos, e de modo geral, embora dramático em alguns 

aspectos é repousante e alcança alguma distância do que enuncia e se aproxima de uma 

abordagem pictórica da figura humana.  

Porém, independentemente das intenções do intérprete, ou da ausência delas, 

está expressa nessas falas imagéticas uma tela política, com aspectos específicos que dá 

voz aos de baixo, aos pretos, as mulheres, as crianças, aos marginalizados. Não é só o 

homem que está presente, mas a mulher e o homem negros libertados de sua condição 

escrava. Ainda que submetidos ao sistema escravista e racista, são apresentados de forma 

digna e humana. Militão fotografa bustos, em cenas que não demonstram muita dinâmica. 

Porém a elegância e o tom austero das personas podem revelar um reencontro com a 

esperança. Tudo parece passar ao largo dos representados, dando à cena, restrita a um 

busto e suas expressões, a carga dramática que garante à figura humana ares de dignidade, 

independentemente da cor de sua pele, na perspectiva de se colocarem como sujeitos de 

um tempo e espaço histórico que os excluem.  

A pouca variação dos gestos das personagens, não é um descaso com suas 

personalidades, mas um definidor sutil de singularidade. Porque mesmo tratadas da mesma 

forma estas figuras guardam particularidades expressivas. O momento histórico é de 

contenção atenta assim como as imagens que esse intérprete produz. A expressão das 

emoções nos homens e mulheres retratados ou da ausência delas são reveladoras dos 

estados emocionais externos, mas principalmente internos, impregnados de coragem e 

disposição para a luta vitoriosa anunciada no contexto histórico circunscritas nas lutas e 

conquistas dos negros que se configuram como concretas num futuro a eles próximo. 

Rostos e mãos, ambos, são espaços de fala da ternura. O enlevo, o 

contentamento, a beatitude, a tranquilidade pode ser ostentada pelo rosto. Mãos tomam e 

dão ciência da presença de um e outro corpo, o corpo da ação e o corpo da emoção. Ao 

atentar-se ao que sugerem as mãos podemos ler os sentimentos a partir dos gestos da 

                                                 
35 Marc Ferrez, fotógrafo que nasceu no Rio de Janeiro em 1843 e faleceu em 1923. Concluiu os estudos 

básicos em Paris. Grande fotógrafo de vistas do Brasil. Em 1878 foi contratado como fotógrafo pela marinha 

imperial. Fotógrafo da Comissão Geológica e Geográfica do Império desde 1875 (KOSSY, 2002, 134-137). 

Pesquisador de técnicas e processos desenvolveu projetos pioneiros e tem vastíssima produção imagética 

dedicada ao trabalho escravo, aos avanços tecnológicos, a construção de estradas de ferro, a paisagem 

urbana, rural e humana. Assim como ao registro do desenvolvimento hidráulico, mineiro, dos engenhos e 

fazendas de café. (Visto em 23/09/14, às 14:21h: Instituto Moreira Salles – Sitio: 

http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/marc-ferrez/perfil ). 
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esquerda e o poder de ação no domínio da direita. Mãos também podem indicar o 

posicionamento, se contrário ou favorável a situação. A região abdominal revela interesse 

social, coloca o corpo em contexto. Assim a inclinação de um corpo pode ser indício de 

resistência passiva ou mesmo de teimosia, se a curva é para traz pode revelar relaxamento 

ou mesmo rejeição. Contudo, todos os gestos são sutis e passíveis do contraditório. Um 

sorriso pode ser falso, um colo pode ser trincheira e não aconchego. Uma imagem com 

identidade emotiva, pode na verdade ser fruto de coerção. Um olhar desinibido pode não 

ser de interesse, mas de indiferença. A mão na boca, por exemplo, pode revelar regressão 

infantil, sob a pressão de satisfazer o eu ou a outros e/ou resistência passiva ao indesejado. 

As mãos também portam certa agonia, certo embaraço, certa expectativa e frustração tal 

qual o rosto. 

 

IMAGEM 21 - Título/legenda: 7578D (1-16541-1961-2715) 

 
Fotografia 177 - Título/legenda: 7578D (1-16541-1961-2715) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 

3,3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente:PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 02/1876 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 
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AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, 

BALCÃO, NEGRA. 
 

Os retratos de meio corpo são mais voltados ao lado emotivo, deslocando o 

centro do eu no ser. Se o tórax está encolhido, é possível que esta imagem seja a expressão 

de um ser alheio e não do eu próprio. O que revela o predomínio de outras vontades que 

não a do interpretado em dada situação. Além de demonstrar certo desequilíbrio entre 

intérprete e interpretado confundindo o que é exibicionismo com a obrigação de aparecer. 

A postura côncava demonstra um retraimento do ser, enquanto a convexa, como no caso da 

Imagem 21, é como um colocar-se no seu desejado e merecido lugar. Porque a vontade do 

interpretado pode modificar, ainda que sutilmente, o seu lugar como imposição e/ou 

desejo. O ser, no ato da interpretação, apresentação e representação pode ser colocado e 

deslocado da cena sem sair da imagem ou mesmo sem estar presente nela. Assim como o 

intérprete é presença na imagem, no seu ato fotográfico composicional e não o é 

fisicamente. 

As fotos de meio corpo podem ser observadas como espaço do instintivo 

animal em sua relação com a natureza (corpo e meio ambiente) e com o alimento no 

sentido de nutrição desse ser inserido num texto em contexto36. A imagem de meio corpo 

mostra que esse ser não é só espírito, nem só carne. Portanto, não é e não se alimenta 

somente do intelecto, mas se nutre também do meio em que vive e daqueles que o cercam. 

Num retrato de meio corpo e corpo inteiro é possível identificar se as posições das mãos 

tanto de homem, quanto de mulheres aludem ao espiritual, presente na Imagem 21, ou se 

seus gestos são de cunho lúbrico ou emocional. Os braços podem contrariar os movimentos 

insinuados pela cabeça, alterando a significação do ser no corpo. As interações dos corpos 

com seus membros, individualmente, podem denotar ou conotar a composição e a tradução 

do ser na cena de acordo com a direção do intérprete. Para se perceber os seres nos corpos 

exige-se ver o que se olha e como estes seres objetivados olham de volta, sem esquecer que 

são objetivados. A sua tradução depende da percepção do ambiente que os cerca e da 

atenção a sua presença viva encarnada nesse ambiente para além da sua representação 

construída pelo interprete em um ambiente por ele controlado, mas não totalmente livre de 

intemperes. 

                                                 
36 Compreensões sobre a expressão corporal como fala elaboradas com base nos estudos que se dedicam a 

linguagem da comunicação não verbal (WEIL; TOMPAKOW, 1980, p. 20-96). 
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Em meio corpo a imagem de um ser traz como possibilidade de leitura além de 

todos os detalhes do rosto, já citados, a postura corporal. Numa imagem a expressão do 

rosto pode discordar das impressões perceptíveis no resto do corpo. Um rosto pode 

manifestar um sorriso enquanto o corpo diz o contrário. Um rosto sorridente combinado 

com costas curvadas, cabeça encolhida entre ombros, pode ser reflexo de agressividade e 

não de alegria. Um corpo repousando em uma cadeira pode ser um convite a percebe-lo 

como relaxado, mas se os músculos orbiculares estiverem contraídos esse corpo pode 

traduzir-se como tenso, em estado de observação firme. Se este traço estiver acompanhado 

de lábios comprimidos este estado do ser se confirma e ainda mais se for acompanhado do 

gesto de segurar o queixo na mão que pode denotar uma espera paciente e/ou desafiadora 

conforme se insinua na mulher na Imagem 2137. Na qual a mulher negra é representada, 

não em relação ao trabalho, ao homem ou aos filhos, mas nobre por ela mesma.  

Se o sorriso observado no rosto do corpo, aparentemente, relaxado e em 

repouso numa cadeira for de canto de boca ou unilateral e acompanhado de distensão do 

músculo orbicular em contração frontal, pode revelar desaprovação e surpresa no ato do 

seu registro, e talvez, uma pequena maldade. Os músculos elevados do lábio superior pode 

expressar amargura, se for apenas de um lado, a amargura está relacionada com o senso de 

futilidade e o sorriso, nesse caso não é de alegria, mas de resignação. Nas fotos de meio 

corpo ou de corpo inteiro, ao perceber-se o tórax salientado e canto curvo que insinua um 

sorriso pode-se ler orgulho. Se esse tórax for acompanhado de um maxilar inferior também 

salientado tem-se a possibilidade de leitura de desaprovação expressa, especialmente, 

quando combinado com músculo compressor do nariz contraído. E se a fronte estiver 

contraída para cima revela censura e desprazer no ato. E todos estes gestos podem ser 

olhados nas imagens de negros produzidas por Militão. O intérprete interagiu com esses 

gestos e os organizou de acordo com as imagens que constituiu desses homens e mulheres 

negras e que estão aqui disponíveis ao vosso olhar. 

A imagem de um corpo inteiro no retrato pode aludir a esse corpo como espaço 

de força e vida dinâmica física e emocional que se expressa mesmo estando estabilizado 

pela regra fotográfica, no quadro montado de acordo com o que se pode mostrar de um ser, 

por conveniência ou imposição, seja ela interna e/ou externa.  

 

 

                                                 
37 Referência a Fotografia 177, apresentada na p. 75. 
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IMAGEM 22 - Título/legenda: 9961 (1-16544-0287-2814) 

 
Fotografia 283 - Título/legenda: 9961 (1-16544-0287-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 cm 

x 9 cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), 

APOIADO, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE. 
  

O embaraço das pernas, da mulher na Imagem 22, é utilizado para conotar falta 

de firmeza e de autoconfiança, assim como o tórax côncavo em evidência alude ao não 

reconhecimento da própria importância ou orgulho de si. A palma da mão para cima 

denunciaria aceitação, ela invertida remete a inadequação da pessoa no momento da 

captura de sua imagem. A repetição do gesto, noutras fotografias, pode indicar 
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concordância do interprete com certas alusões de indiferença e silenciamento desses 

corpos. No entanto, o rosto da mulher, na Imagem 22, discorda do desajeitamento do seu 

corpo, o que pode significar que nem tudo o que é expressão remete a conteúdo 

significante de insegurança. 

Em um retrato de corpo inteiro pode se perceber se o ser se farta em refeições, 

se sua postura é quebrada ou sedutora, muito embora retratos de rosto, busto e meio corpo 

também o possam demonstrar, ainda que de forma menos direta. O que os corpos 

imagéticos falam do ser, podem localiza-los em lugares diversos dentro da sociedade em 

que são expressos e dentro da própria imagem comunicável mundo afora, por meio de uma 

diversidade de lugares e por interpretadores vários. Os corpos negros de Militão não 

transmitem conflito de forma direta. Nos componentes simultâneos das suas imagens, 

porém, os grupos de mensagens contrastantes enviados por algumas delas as tornam, por 

vezes mensagens harmônicas e em outras desarmônicas. Porque não se pode ignorar os 

gestos micros, que também formam a expressão do ser no corpo tanto social quanto 

imagético. 

Mesmo que o corpo se volte para traz na imagem indicando rejeição no seu 

fabrico, que este corpo mantenha os braços cruzados no peito numa autodefesa do eu 

violado pelo que encena, que as mãos se mantenham fechadas como voz lacônica da 

negação emotiva provocada pela captura de um instante de sua existência. Mesmo que 

esses corpos não queiram se ceder à imagem, que seus gestos revelem, com a cabeça 

erguida em recuo protesto e desaprovação. Os corpos nas imagens com seus gestos e ações, 

que podem ser traduzidos como agressão e defesa, são muito similares. O queixo nas mãos, 

da mulher na Imagem 2138 tanto pode indicar ceticismo, quanto impaciência e expectativa 

no simples gesto de uma cabeça desviada, ou nas sobrancelhas, e não nas pálpebras, 

erguidas. Muitos desses corpos demonstram firmeza. Pernas e tórax evidenciados desvelam 

autoconfiança e auto reconhecimento da própria importância do ser na captura de sua 

imagem. Quando essa captura é a extensão de um gesto também seu, um gesto que não 

exclui seu próprio eu, algo perceptivelmente comum nas fotografias de Militão, porém, 

quase ausente da mulher na Imagem 2239. E ambos os gestos podem falar de concordância 

e discordância entre imagem e mensagem constituídas. 

                                                 
38  Fotografia 177 da Lista de Imagem apresentada na p. 75.  
39 Fotografia 283 da Lista de Imagem apresentada na p. 78. 
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Observando os corpos expressos é possível discernir ou intuir se a mensagem 

enunciada constitui uma atitude conscientemente exteriorizada voluntariamente ou 

inconscientemente ocultada, o que parece ser o caso da referida mulher. Porém, 

obviamente este é um exercício, que para ser aprofundado exige uma complexa 

experiência psicocomportamental e um profundo conhecimento das micro expressões dos 

corpos humanos, como nos propõem Pierre Weil e Roland Tampakow em “O Corpo Fala: 

a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal” (2001). As expressões desses corpos 

traduzidos, em números nos quadros e gráficos apresentados, e localizados no tempo como 

espaço do masculino e do feminino, da juventude, da velhice, da infância, ou dos rostos, 

dos bustos, das partes e do todo, são colocados em evidência no retrato, de modo 

codificado pelo intérprete para atender a demandas que podem ser tanto de cunho estético 

quanto político. O que nos chega da enunciação imagética produzida pelo interprete e, 

consequentemente, da tradução, e não transliteração dos seres por meio dos seus corpos, é 

que suas imagens, não são apenas mensagens individualizadas, intimistas.  

Tem-se nas fotografias de Militão mais representações que apresentações. Ele 

interpreta os sujeitos que se apresentam à imagem. Ou seja, que cedem seus corpos a uma 

imagem que querem de si, ou a que são obrigados por circunstâncias exteriores, no 

contexto em que se constituem como seres, a assumir ou exibir. A percepção do interprete 

e sua tradução é, aparentemente, consciente e bastante estável. Por sua vez as encenações 

de si, por parte dos interpretados variam. Se os comportamentos dos seus corpos 

concordam com os gestos que expressam, se tentam forçar ou mesmo disfarçar o dar-se 

para a captura fotográfica seu gesto é consciente, se discordam entre si não se pode 

identificar tal imagem como doação, mas como um assalto e uma distorção da imagem do 

ser, então esta involuntariedade se manifesta de modo inconsciente. Porque o corpo tanto 

pode confirmar, em seus componentes, a intenção convencionalizada, quanto revelar 

oposição reprimida. Daí pode-se localizar esses seres como lugar de aceitação ou de 

negação, tanto do eu, quanto do seu contexto.  

Os corpos nas imagens de Militão são como serpentes que trocam de pele para 

transformar ou renovar sua forma externa e ganhar intensidade ou intencionalidade diante 

de um novo ritmo contextual. Os retratos funcionam para mostrar o negro como homem, 

não mais como “coisa”. Como ser social que não renuncia aos próprios direitos. Mas cada 

imagem impõe a seus leitores uma interpretação própria. Para entender o sentido da 

inserção do negro na fotografia de Militão, é preciso atentar para a narrativa histórica de 
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seu tempo, às transformações e continuidades de sua época. Suas imagens de negros os 

afastam do papel de acorrentados e buscam aproxima-los das ideias libertárias tão em voga 

nesse período. 

 

IMAGEM 23 - Título/legenda: 10687 (1-16544-0927-2814) 

 
Fotografia 301 - Título/legenda: 10687 (1-16544-0927-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 

8,5cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1880 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, 

PORTANDO(1), CHAPÉU, BALCÃO, TAPETE. 
 

A mínima variação nos gestos dos retratados de Militão, nos remete a uma 

ilusão perspectiva. Porque o início do século XIX também sofria dessa inquietação 
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moderada, contida, própria dos momentos imediatamente anteriores e posteriores a grandes 

ebulições. Há em suas obras uma tensão entre o histórico e o fisiológico, condensando as 

imagens por contiguidades e dissonâncias, por exemplo, entre a nobreza dos gestos e a 

pobreza das vestes, como podemos observar no sujeito na Imagem 23. As tensões 

expressas são dependentes de contingências históricas, elas entrelaçam os tempos curtos da 

história para causar veneração expondo na imagem do homem negro retratado, no não-

visível, as suas tragédias, os seus dramas e as suas utopias. Nesse sentido, modelos 

clássicos iluminam a expressão moderna desse homem, que é desvelada através das 

emoções subjetivamente sugeridas na sua postura submissa, nas suas vestes irregulares e 

desproporcionais, no seu olhar jovem direcionado para o futuro, para quem o olha.  

As representações de negros de Militão não expressam a paixão das 

personagens guardada pelo seu destino servil. Ele foi profundamente influenciado pelo 

comportamento das pessoas brancas e pelo ambiente sócio cultural em que circulava. Sua 

obra sofre algumas limitações históricas e tradicionais, sua inspiração não era o real. Seus 

trabalhos fotográficos são precisos e rigorosos. Sua técnica parece sofrer a influência 

tecnológica e sua concepção escultural do espaço é classista. O espaço para este intérprete 

é o lugar do sujeito que o define, no que se diferencia de Marc Ferrez, por exemplo, para o 

qual o espaço define o sujeito e de Henschel40 no qual se tem um sujeito defino a priori, 

como se pode apreciar nas Figuras 4 e 5 na sequência. Há evidenciação de determinadas 

condições e funções nesses retratados. Observa-se na obra desses intérpretes séries que 

coloca e recoloca uma percepção a cada nova informação que restitui a energia e as 

temporalidades contidas no visual. É possível identificar os sujeitos nas fotografias de 

Ferrez e Henschel como uma pausa carregada das tensões de seu valor de uso, convertida 

em valor simbólico que atrai predeterminadas significações, tomando como norteadoras as 

compreensões de Agamben, na sua obra “Ninfa”. (AGAMBEN, 2007, p. 30-35).  

Na Figura 4 se tem uma imagem da partida para a colheita do café, de Marc 

Ferrez. É quase evidente a função dessa composição de traduzir os sujeitos negros como 

escravos de uma fazenda de café, suas atividades são o que os define. Esse grupo de 

                                                 
40 Alberto Henschel (Nasceu: Berlim-AL 1827 – Faleceu: Rio de Janeiro-BR 1882). Entre 1866 e 1870 

fotógrafo da Casa Imperial. Ele faz uma reflexão sobre a identidade étnica e, do que hoje se pode chamar de 

cultural dos negros do final do século XIX através de sua série de imagens fotográficas (Visto em 15/08/14, 

às 23:54h: WD – Sitio: http://www.dw.de/exposi%C3%A7%C3%A3o-de-fotos-em-berlim-reflete-sobre-

hist%C3%B3ria-dos-negros-no-brasil/a-17375906). Montou empreendimentos fotográficos na Bahia, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo com a denominação de Photographia Allemã, ele encarava a 

fotografia, segundo Boris Kossoy como um empreendimento empresarial (KOSSOY, 2002, 175-178).  

http://www.dw.de/exposi%C3%A7%C3%A3o-de-fotos-em-berlim-reflete-sobre-hist%C3%B3ria-dos-negros-no-brasil/a-17375906
http://www.dw.de/exposi%C3%A7%C3%A3o-de-fotos-em-berlim-reflete-sobre-hist%C3%B3ria-dos-negros-no-brasil/a-17375906
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pessoas, homens, mulheres e crianças negras, portando suas ferramentas de trabalho são 

identificados com a função que ocupam, com os seus lugares no campo.  

 

Figura 4 - Partida para a colheita de café com carro de boi

 

Marc Ferrez - Coleção Gilberto Ferrez - Acervo Instituto Moreira Salles 

Vale do Paraíba – 1885 – Disponível no sítio: https://portaldocurta.wordpress.com/2016/06/01/historia-

fotografia-dos-escravos-negros-no-brasil/ - Visto em 03/10/17. 

 
Figura 5 – Negras da Bahia 

 
Alberto Henschel – P0025Am21-0054 – Convênio Leibniz – Institut Fuer Laenderkunde – Leipsig/Instituto 

Moreira Salles – Retratos: Tipos Negros (“Matuto”) – 1869 – Recife Brasil – Fotografia/Papel – 9 x 5,7 – 

Albumina/Prata – Monocromática – Palavras-Chave: Pessoas, indumentária, Retrato, Negro, Estúdio, 

Individual, Vertical - - Visto em 03/10/17 - Disponível no sítio: 

http://fotografia.ims.com.br/IMS/dynamiclink.jspx?query=AlbertoHenschel&encoding=utf-

8#1510411000686_9. 

 

https://portaldocurta.wordpress.com/2016/06/01/historia-fotografia-dos-escravos-negros-no-brasil/
https://portaldocurta.wordpress.com/2016/06/01/historia-fotografia-dos-escravos-negros-no-brasil/
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Na Figura 5, tem-se um “Matuto”, um tipo de negro para Henschel. Nesta 

fotografia o sujeito como imagem é o resultado de uma afirmação da própria imagem como 

um tipo específico e definido a priori por características étnicas que lhe são atribuídas pela 

natureza de sua origem ou pela interpretação do intérprete. Nessas imagens os sujeitos se 

metamorfoseiam e passam a ser um lugar de memória silenciosa. Pensando as imagens, a 

partir da compreensão de Agamben sobre a “ninfa”, considerando-as como dialéticas no 

momento em que conjugadas ao ser humano ganham alma e se convertem em uma 

intersecção viva produzida pela ação dos sujeitos históricos ou por possíveis determinantes 

genéticos.  

As imagens dos indivíduos de Militão, por sua vez, são sugestivas, provocam 

reverência, apoiadas numa força misteriosa elencada pelo esvaziamento dos elementos de 

cena, ocultos, pela técnica primorosa, que para tornar visível uma determinada imagem 

esconde cores, volumes, luzes e sombras. O espaço é esvaziado do branco e ocupado pelo 

negro, como sujeito, singular e socialmente. Militão tenta desvencilhar, através de sua arte, 

a subjetividade sociocultural desses sujeitos que, gradativamente, tornaram-se, todos, de 

direito. No entanto, não convém encarar essas obras como uma espécie de resistência 

social, uma oposição aos modos espaço-temporais, como uma tentativa de ruptura com a 

modelização dominante. Elas não são um movimento que pretende desembocar numa 

transformação social, que organize a vida desse sujeito de outro modo e que desfaça os 

sistemas opressivos, padronizantes dos comportamentos, articulando processos de 

singularização. Pelo contrário, se manifesta nessas representações, na similitude dos gestos 

e emoções, a tentativa de assimilação e massificação plena da diversidade étnica. O sujeito 

é, na imagem, nesse sentido, só mais um indivíduo entre tantos outros, inclusive, brancos. 

Através dos sujeitos, da Imagem 24, que não correspondem, na obra, a uma 

“entidade individuada”, mas “a uma entidade social predeterminada” de acordo com Felix 

Guattari e Suely Rolnik, na obra “Micropolítica”, a entidade da amizade. Os indivíduos 

aqui não são sujeitos, mas entes amigos, busca-se na imagem a produção de um sentido 

que se pretende como processo descentrado. O corpo retratado não é o individual, mas a 

subjetivação de um corpo social plural. Não é somente o homem negro que está sendo 

retratado, mas sua condição e suas possibilidades de relação com os outros homens, 

inclusive, brancos (GUATTARI/ROLNIK. 1996: 30-35). 
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IMAGEM 24 - Título/legenda: 2198D (1-16540-0051-3223) 

Fotografia 38 - Título/legenda: 2198D (1-16540-0051-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 4,9 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

HOMEM(4), NEGRA, MEIO CORPO(3), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(3), VISTO DE 

PERFIL(1), EM PÉ(2), SENTADO(2), APOIADO(2), BRAÇO ESTENDIDO(1), BRAÇO 

FLEXIONADO(1). 

 

Embora se insinue o ego, na Imagem 24, prevalece uma continuidade sensível 

múltipla de valor histórico, o ser negro, o liberto e o livre, ainda que este último esteja, 

naquele instante, ausente da tela e provavelmente do contexto social real, porque nenhum 

homem pode ser considerado, realmente, livre num contexto pleno de escravidão. O corpo 

e o ser aqui são parte de um sistema de pertinência coletiva, que não implica numa 

realidade ideal, mas sim social em desenvolvimento. As pessoas retratadas, brancas e 

negras se comportam como agentes individuados, mas não o são. Eles são a “fala” de um 

“fato” social. Os indivíduos referem não a si, nem a relação de alienação e opressão, mas a 

uma relação fraterna possível nas diferenças. São como sujeitos sociais que traduzem a 

relação e a expressão da amizade, na qual se apropriam da sua própria subjetividade e da 

sua imagem, num processo de singularização que diz respeito ao grupo e não aos sujeitos 

individualmente. 

A reflexão sobre os tipos de retratos e os tipos de sujeitos nesses retratos, sobre 

a imagem que lhes é configurada pelo intérprete revela uma “evolução”, nos modos de 
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retratar a figura humana. Inicialmente se tem apenas retratos de rostos, homens adultos em 

sua maioria. Com o passar do tempo percebe-se que mulheres, crianças e idosos também se 

dão ao ato fotográfico, primeiramente em meio corpo e depois de corpo inteiro. 

Inicialmente os sujeitos apareciam sós nas fotografias, mas os retratos coletivos também 

ganham espaço, no registro de amigos, de amas, de casais e famílias de modo geral. Não só 

os sujeitos que aparecem, mas são representados nas fotografias os valores e as relações 

caras a esses sujeitos, nesse primeiro momento do ponto de vista do intérprete. Assim 

como seus modos de ser, de se vestir, de se portar diante do olhar dos outros. O corpo e 

suas partes, dessa perspectiva, passam a ser uma mensagem individual e sociocultural ao se 

colocar na imagem como território em relação. 

 

 

I.3 - As representações dos negros nos modos de se apresentar dos brancos: a 

fotografia como fonte de presença e ausência 

 

As fotografias do final do século XIX, são os lugares de memória de quem? 

Que demandas históricas, ideológicas, artísticas, socioculturais, políticas, econômicas, 

ambientais as constituíram ou as constituirão como tal? Qual o enquadramento teórico-

metodológico as institui como lugar de memória? E que memórias vela e desvela tal 

construção? Que elementos são ressaltados e/ou silenciados no seu processo constitutivo e 

no processo investigativo do qual são alvo? Estes são questionamentos cabíveis para se 

pensar as configurações que aproxima o historiador do outro historiado como um espaço 

que evidencia experiências já vivenciadas, portanto presenças e ausências. 

Questionamentos que os novos instrumentos metodológicos, os novos campos de estudo e 

a pesquisa transdisciplinar, os materiais que outras ciências fornecem podem favorecer e 

dar continuidade ao entrecruzamento de informações enriquecedoras do saber sobre as 

experiências passadas, nesse caso dos negros da província de São Paulo, na segunda 

metade do século XIX, que nos chegam como restos e vestígios nas imagens. O que nos 

possibilita ampliar os espaços guardados e evidenciados nesses lugares do visível, 

incluindo neles os excluídos, suas vozes, sua lembrança, histórias, identidades e 

identificações fluidas realçadas e expropriadas, além de sua adesão e/ou resistência a esse 

construto. 
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Ao pensar a fotografia como lugar de memória, a estamos considerando a partir 

da ideia de que os fragmentos imagéticos, que tratam dos negros, no recorte, realizados por 

Militão, são em si, como seres sociais e como imagem, como sujeitos reais e espectrais, 

como seres e objetos, como experiência e discurso, como artefato e mensagem, como 

passado e presente, como representação e apresentação presença e ausência concomitantes. 

E há nas imagens do ser negro, que este intérprete nos fornece, o vislumbre da presença e 

da ausência da mulher negra na segunda metade do XIX. Nesta relação a presença do 

corpo não, necessariamente, retifica a presença do ser, assim como a ausência desse não 

inviabiliza a presença do mesmo. 

 
IMAGEM 25 - Título/legenda: 2181D (1-16540-0034-3223) 

 
Fotografia 37 - Título/legenda: 2181D (1-16540-0034-3223) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1). 
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Tem-se dois bustos de mulheres negras, uma que guarda no seu traje e na sua 

aparência física a influência da cultura em que está imersa, conforme Imagem 25, acima. E 

a outra que resguarda também no traje e nos dados físicos as marcas particulares do seu 

lugar étnico e sociocultural o que se pode observar na Imagem 26 a seguir: 

 

IMAGEM 26 - Título/legenda: 2260D (1-16540-0120-3223) 

 
Fotografia 39 - Título/legenda: 2260D (1-16540-0120-3223) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) - 

Circulação: PROJETO "TERRA PAULISTA: HISTÓRIA, 

ARTE E COSTUMES". CENPEC/SÃO PAULO, 2004. 
 

Sugere-se para a obra de Militão outra leitura que discute a ausência presente 

do “negro” e a presente ausência do seu fantasma ”branco”, como se nota na Imagem 2541. 

Sua obra não obriga a sua época a pensar a questão sociocultural, tão relevante, da 

                                                 
41 Fotografia 37, p. 87. 
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submissão dos negros a um sistema nefasto de escravização. Ela afasta-se do presente em 

direção ao futuro. Ela não maximiza a derrota do presente/passado escravista através da 

expressão física e emocional de suas personagens. Nos retratos de Militão a degradação 

social é superada e o gênero humano se impõe ás questões de gênero como dignidade 

concedida aos negros. Ainda assim os seres apresentados e representados insinuam um 

novo início simbólico. Seus significados não são claros, mas anuncia uma nova era, um 

inevitável, uma ruptura radical. É a irrupção da abolição da condição escrava, que ainda 

está em compasso de continuidades e descontinuidades, na qual proximidades e distâncias 

se entrelaçam. Exatamente como nos jogos decisórios econômicos e políticos de então que 

se apresenta. Essas representações não são de mártires e heróis negros, como se mostra na 

tradição didática escolar, na qual, se eliminados os contextos originais, desaparece a obra 

como significante. Porque suprimidos os detalhes embaraçosos do retrato, este adquire 

nulidade. Mas uma análise cuidadosa pode suscitar divergências sobre as obviedades 

expostas nas telas fotográficas. Nem tudo que é figurativo prevê unicamente a reprodução 

de uma determinada realidade apenas material, nem todo figurativo é também literal, há 

nas representações alegorias não-visíveis que podem ser invocadas com o auxílio do 

contexto histórico pelo qual a persona imagética e o artista estão envolvidos. 

Os traços embelezados da mulher na Imagem 25, considerando a Mimesis, 

segundo Erich Auerbach em “Figura”, se constroem sobre a tensão entre uma herança 

estilística clássica, a tradição social da época e a subversão das ideias sobre o que seria e 

como seria a aparência de uma mulher negra (AUERBACH, 1997, 1-20). A mulher é nesta 

imagem, um sujeito cotidiano que protagoniza a cena representativa, espaço até então 

pertencente a mulher branca. Esses bustos inauguram um paralelo entre a mulher servil e a 

livre, entre a beleza branca e um corpo negro. O que no contexto escravista brasileiro se 

coloca, muitas vezes, como contraditório. O discurso apresentado nessa série de bustos 

pode provocar polêmicas quanto a referência classicizante. No entanto a sua, aparente, 

banalidade remete a uma projeção futuro-realista.  

Estas obras não retratam quadros políticos, mas atos políticos, como sugere 

Carlo Ginzburg, sobre o Marat de Davi na obra “Medo, reverência e terror” (GINZBURG, 

2014, 33-60). Embora aqui esta afirmação seja menos contundente pela arbitrariedade da 

posição condicional e circunstancial dos representados. Retratando uma situação nada 

excepcional. O tom da mulher não é depreciativo, nem suplicante. Os olhos são 

impossíveis de encarar, posto que jovens, brilhantes, mas desviados para outro curso, 
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dominados pelo silêncio e por um signo (quase) oculto de submissão, que levam para um 

eixo visual fora do retrato, possibilitando especulações interpretativas que nossa 

compreensão não pode alcançar, porque eles veem o que nós jamais veremos, o fragmento 

de um contexto praticamente perdido. A direção obliqua dos olhos trazem em si uma força 

neutra e aberta, num ângulo suave, porém vivo e tocante, que sujeita os interpretadores a 

interpretações diversas, porque o contexto a que está exposta essa mulher também não era 

definitivo, nele se configuravam processos históricos críticos e indeterminados, assim 

como a condição da mulher, branca ou negra, em sociedade. 

Aplicar a conceituação de Lugar de Memória, para pensar a fotografia como 

presença e ausência é disponibilizar um manancial rico e significativo para a pesquisa, que 

possibilita cruzar pistas distintas, numa dupla sondagem de velhas e novas questões 

históricas, com vistas a uma lógica transdisciplinar, que exige um sistema de inventariação 

e catalogação e a convergência de diversas abordagens que considere, na fotografia, o seu 

potencial histórico-artístico-sociocultural. Dessa perspectiva, é preciso considerar sua 

capacidade de forjar ícones de simbolização, sacralizando ou profanando seu culto, dando-

lhe um sentido intencional. O traje não é um lugar de memória do ser branco ou do ser 

negro por si só. Mas, contextualizado, torna-se elemento significante no estabelecimento 

de uma dada interpretação do corpo investido de significações. O traje é um elemento 

polissêmico cuja origem contribui para localizar o ser num determinado lugar que tanto 

pode ser temporal, quanto social, econômico e/ou cultural.  

Certos trajes, considerando o contexto social e político do século XIX, são 

próprios do guarda-roupa feminino, independentemente da condição sócio econômica em 

que este feminino se configura. Enquanto outros trajes podem atender tanto a demanda de 

um quanto de outro gênero. A partir de certos adereços que compõem os trajes se identifica 

um ou outro lugar do ser dele revestido. Um traje, tipicamente feminino não, 

necessariamente, veste exclusivamente a mulher e vice-versa, mesmo no século XIX. O 

xale da mulher, na Imagem 2642, com características físicas que denotam sua herança 

genética africana com mais evidência, por exemplo, não é exclusivo elemento do traje 

feminino. Embora, seja presença frequente entre suas “amigas” de condição o seu uso se 

estende aos homens de várias origens. E, possivelmente, fora influenciado pela cultura 

andina sob jugo da colonização espanhola. Já o vestido, aparentemente, de seda ou cetim, 

da mulher na Imagem 25, é característico da herança cultural europeia comum entre a 

                                                 
42 Fotografia 39, p. 88. 
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população branca feminina. A atividade do observador dos traços de outrora se compõe de 

um conjunto de intencionalidades individuais e coletivas de apropriação e expropriação do 

passado, que determinam e/ou reiteram identidades marcadas através de elementos 

sígnicos, tais como xales e mantas, que são peças comuns dos trajes de negros de um 

determinado lugar e tempo. 

Não seria inadequado dizer que há na mulher negra da Imagem 25 a presença 

marcante e ausente da mulher branca. Esta presença é significada pelos gestos, pelo arranjo 

do cabelo, do traje, pela ausência do seu contraditório e da cor como caracterizador do ser 

negra num contexto de escravização e de miscigenação. O seu modo de ser, ou aparecer 

como negra, é na verdade branco. Seu corpo imagético é síntese de presença ausente de 

negritude. Seu estatuto é presentificado pela legenda que acompanha o artefato fotográfico 

e seu status o é, pelo modo como se apresenta para uma representação de si composta pelo 

intérprete. Do mesmo modo a cor negra da pele da mulher, na Imagem 26, reforça a 

significância do traje que porta, por ser comum aos seus iguais. O traje não a condiciona a 

um lugar determinado, mas possibilita a sua inscrição num lugar pressuposto por um 

costume que não é comum aos brancos europeizados.  

A presença da figura feminina, negra, na Imagem 26, obra de Militão, revela 

outro olhar para este gênero e para sua condição. Evoca não as formas femininas ideais, 

mas o entorno da mulher negra brasileira escrava, liberta ou livre, que remete a sua 

participação na sociedade, não só daquelas condicionadas à escravidão, mas do gênero 

feminino. É a mulher no enfrentamento das fronteiras que lhe eram impostas no período, 

extrapolando os limites de sua submissão histórica, de sua estrutura física e de seus trajes. 

Inserida em um contexto social, cultural e político amplo e complexo que não demanda 

apenas relações de trabalho. Ela não está nua, não é uma referência da possível função que 

ocupa, é apenas uma mulher negra. É a representação de um grupo minoritário fora dos 

padrões esclerosados. Esta obra é portadora de um enfoque novo, com sensibilidade 

própria que pode desencadear uma mutação nos sistemas coletivos, comunicando outro 

discurso, que extrapola a figura feminina em si e alcança a sua subjetividade e a sua 

exterioridade até então saqueada. É uma quebra do silêncio da mulher, e negra, como 

agente social se desenvolvendo à revelia das estruturas identitárias impostas. 

Evidentemente esta é uma redução interpretativa, que trata da relação entre artista e objeto 

e questiona o corpo como um discurso imagético das relações sociais. Nas imagens a 
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seguir, percebe-se também a presença ausente do ser branco no modo de ser e a ausência 

presente do ser negro. 

 
IMAGEM 27 - Título/legenda (1-16544-2533-2814) 

 
Fotografia 364 - Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2533-

2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), 

APOIADO, MURETA COM COLUNAS, PAINEL-CENÁRIO, 

TAPETE. 
 

As imagens dos negros e negras, de Militão, não reclamam compaixão, mas se 

inscrevem como uma página de fortuna futura. E, sutilmente, põem em discussão questões 

historicamente silenciadas até aquele momento de sua representação. Mas estas obras não 
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foram consideradas escandalosas por parte do público. Porque mesmo incluindo o negro no 

universo branco, os quadros se revestiam do ideal sociocultural da época.  

A beleza física da mulher retratada na Imagem 2743, e dos retratados de 

Militão, de modo geral, repousa numa metamórfica serenidade angustiante que clarifica, de 

fato, seus lugares. Tem-se latente nesses retratos a indiferença e a fúria. São imagens de 

uma sensualidade refinada, (quase) “branca”, exceto pela pele preta das personagens. 

Percebe-se uma obediência nos gestos, na direção do olhar, no movimento do corpo. 

Porém, o procedimento pictórico escapa a conjuntura, não são claros os fenômenos 

expostos nessas representações. Há certo embaraço do tempo diante de sua afirmação 

contestativa, é o encantamento das personagens desencantando o mundo que as cerca, que 

as observa, que as expõem.  

Para enfatizar esses movimentos sutis, encontram-se representadas figuras, 

aparentemente, passivas, cuja dinâmica interna se movimenta impetuosa e 

progressivamente. E assim os ausentes presentificados através de suas imagens capturadas 

por Militão, nadam contra a maré. Metaforicamente o preto no lugar que, historicamente, é 

reservado ao branco, no retrato, e mais complexamente na sociedade, representa um 

movimento cultural transformador. Os submetidos aparecem nessas obras como elementos 

humanos centrais, anunciando talvez mobilidades sociais inevitáveis a partir daquele 

contexto histórico. Um novo ser preenche o espaço do outro tradicionalmente comum, 

apontando para uma nova direção histórica que os olhos dos representados já vislumbram. 

Estas obras são exercícios visuais, que convocam e recrutam certo número de 

signos de liberdade e submissão dignos de nota. São imagens diferentes que se vinculam a 

uma tradição de modo intermitente, articulando artifícios luminosos, atributos humanos e 

sociais a sujeitos, que historicamente tiveram essas características negadas. Demonstrando 

assim a sua personalidade, ainda que anônima, demarcando seu espaço nas artes e no 

contexto sócio-político brasileiro do século XIX, reforçando na mensagem imagética a 

presença da mulher negra historicamente relegada ao esquecimento.  

 

 

 

 

 

                                                 
43 Fotografia 364, p. 92. 
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IMAGEM 28 - Título/legenda: 12122 (1-16544-2462-2814) 

 
Fotografia 357 - Título/legenda: 12122 (1-16544-2462-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 

9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 01/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), 

PORTANDO(1), BOLSA, APOIADO, BALCÃO, PAINEL-

CENÁRIO. 
 

As mulheres nas Imagens 27 e 28 são, simultaneamente a prefiguração da 

juventude e da maturidade. Na primeira a leveza do traje, as saias nas canelas, a manga da 

blusa de ¾ (três quartos), o suposto descaso com a forma do corpo feminino conota 

juventude, esses elementos fazem com que algo inicialmente ausente da imagem se 
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presentifique. Não está na imagem somente a mulher negra, mas a mulher negra que é 

jovem, que pode expor um pouco mais do próprio corpo sem comprometer a moral da 

época, a mulher é lugar do lúdico e não do lubrico. Enquanto a mulher na Imagem 28 é 

lugar da presença do feminino em paralelo ao lugar do masculino, ela é mulher, não 

menina, não idosa, não somente negra, ela é uma mulher em si e uma representação das 

mulheres como personas naquele período histórico. Traz em si um modo de se vestir, de se 

postar, de levar a bolsa, de que bolsa levar, de como arranjar os cabelos. Em ambas o olhar 

pousado no vazio num futuro que não tarda, mas que não agrada ou desperta. Está presente 

nessas mulheres a dimensão espaço temporal. É evidente, apesar de ausente, que o seu 

lugar e tempo são outros. As séries imageticamente construídas, num processo teórico-

metodológico adequado aos estudos históricos, passam a significar o lugar que refere o 

tempo, o gênero e os modos. 

Para esse fim é fundamental explorar a dialética entre as narrativas do objeto, 

ou seja, a mulher como imagem do que é ser mulher. E o objeto como presença, ou seja, a 

imagem como ser, uma mulher negra localizável espaço temporalmente. E a partir dessa 

articulação perceber e evidenciar as tensões e equilíbrios de uma dada dimensão espaço-

temporal, introduzindo lhe uma espessura histórica. As mulheres apresentadas nas imagens 

não são iguais, não dizem a mesma coisa sobre si e sobre seu contexto. Como discurso são 

bastante diversas e ambíguas. Mas, como ocorrência são semelhantes. As mulheres negras 

nas imagens, não são negras nos modos, nos costumes, nos adereços, o são na cor e na 

condição jurídico política, talvez. Seus vestidos longos, que podem não ser propriedade 

sua, posto ser comum que clientes fossem ao estúdio fotográfico para escolher 

antecipadamente os trajes com os quais seriam fotografados, portanto, vestiam-se com 

roupas do próprio estúdio fotográfico no momento da captura de suas imagens. Pode-se 

dizer que elas obedecem a um modo de se vestir no estúdio que, regularmente, não 

utilizariam no seu dia-a-dia. Nesse caso os rastros das suas vidas práticas e cotidianas estão 

ausentes na imagem que o intérprete lhes fez. 

As fotografias pensadas como um espaço público do privado, nos seus 

componentes estéticos e/ou políticos, no contexto da história, servem de suporte à 

conformação de uma narrativa, cujas configurações denotam o cruzamento de estratégias e 

grupos, de consensos e conflitos individuais e coletivos que se produzem em torno da 

história dos negros no Brasil no período recortado. História assumida e traduzida pelo 

interprete, ora analisado, como sendo assimilada e pacífica. Esse fenômeno é percebido e 
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contextualizado espaço-temporalmente, ao ser colocado para a recepção pública como 

documento histórico sociocultural, catalizador de memórias, e simbolizador de traços que 

veiculam ecos de uma identidade fluida comum que se realizou no tempo e que se 

diferencia de nós e dos outros dentro do território fotográfico. Configurando-se, o Lugar de 

Memória aqui considerado, temporalmente, como uma “imagem do que já não somos” e 

talvez do que essas mulheres e homens negros também não foram, em acordo com as 

compreensões de Pierre Nora (NORA, 1984a). É, portanto, um lugar integrado e 

circunscrito, pertencente aos horizontes culturais da experiência alheia e/ou de uma 

expectativa própria de Militão.  

Tais imagens são um meio a partir do qual o processo histórico pode se 

desenvolver e fazer jus a um entendimento conceitual, uma não-palavra que fala por ela 

mesma e dialoga bem com outras falas. A reflexão sobre as construções discursivas que 

entrelaçadas configuram a fotografia como Lugar de Memória, lugar de presenças e 

ausências se dão num contexto de “ascensão à consciência de si mesmo sob o signo do 

[não] terminado”, pode ser olhada como uma continuidade residual, um local de 

encarnação da memória de si e dos outros. Elas podem testemunhar a vontade do 

interprete, mas não podem ignorar a presença dos interpretados e a expectativa dos 

interpretadores ou mesmo ser a expressão somente dos interpretantes, se configurando 

como uma memória historicizada, porque vem de um tempo exterior e não de uma prática 

social contemporânea, nessas imagens se dá uma possibilidade de existência furtiva para 

todos os envolvidos. 

 

 

I.4 - A imagem dos lugares ocupados pelos negros e esvaziados deles como mensagem 

aberta do interprete: expressão e conteúdo 

 

As imagens de Militão, como um lugar de encarnação de memória, são espaços 

de ocupação polissêmicos, do indivíduo e da coletividade, cujos contornos não são nítidos. 

E podem abranger a preocupação com a construção de identidades na longa duração, que 

está ligada mais a percepção da realidade do que com a fatualidade positivista. Embora o 

fenômeno da memória esteja submetido a flutuações constantes assim como a 

possibilidade de leitura dos enunciados imagéticos. Ainda que na fluidez de suas próprias 

margens, existam pontos invariantes, porque seus elementos constitutivos são experiências 



97 

 

vivenciadas, que projetam em si os eventos dos quais são parte direta ou indiretamente. 

Elas são o composto de fragmentos das experiências vivas e ativas dos seres, carregados de 

poder sígnico e relacionáveis espaço-temporalmente às subjetividades humanas e 

socioculturais. 

Independente dos aspectos dissimuladores ou, mesmo, falsificadores que se 

incidem no ato de rememoração, apoiados pelas relações subjetivas, por mais objetivo que 

o projeto de preservação dos fatos, a que se refere, seja, é necessário ter em mente que as 

imagens são relacionais e podem ser investimentos retóricos, históricos e simbólicos, 

portanto, suscetíveis a transferências na sua organização. A memória se articula nas 

imagens, com todas as dimensões da vida, sejam elas socioculturais, políticas, econômicas 

e/ou ambientais. Como fenômeno construído, consciente ou inconscientemente, sob 

influências internas e externas, deve ser pensada, no tocante a um objeto imagético, como 

um elemento constituído e constitutivo da identidade individual e social, presente nos 

esforços dos diversos grupos para a reconstrução de si, a partir de si em sua relação com a 

alteridade e com os contextos. Esforço este capaz de orientar e atribuir determinadas 

filiações direcionadas pelo intérprete ou não, que podem ser morais, éticas e estéticas. 

Na análise das imagens que trazem como evidências, os restos de experiências 

dos negros da segunda metade do século XIX, por exemplo, podemos perceber os conflitos 

identitários, nos registros dos diferentes modos de vida dos negros nas variadas condições 

que se lhe atribuíam o modelo social da época. O obvio é velado pelo obtuso, em muitas 

imagens dessa época, em razão das regras e padrões de comportamento aceitáveis e 

recomendáveis no período (BARTHES, 1982, 13-25). Mas, nelas está a memória da 

liberdade de escolha almejada idealmente por um ou mesmo por todos os sujeitos 

envolvidos na sua constituição. A fotografia como lugar de memória traz memórias, que 

não são as nossas, veladas pelo tempo, pelas ausências, pelas subjetividades e pelos 

objetivos envolvidos no seu processo de “constituição”, “visitação” ou “resgate”. 

Mikhail Bakhtin, em “Marxismo e filosofia da linguagem” diz que são os 

outros que determinam o discurso próprio (BAKHTIN, 2006). Portanto, é no espaço da 

alteridade que se constroem os discursos sobre as memórias, que se estabelecem seus 

lugares, que se constroem seus espaços de relação e que se produz seus signos significantes 

para uma pluralidade de identificações e experiências desenvolvidas nos contextos. O ser 

negro na segunda metade do século XIX, é significante para os dias atuais. Talvez, no 

presente da constituição das imagens desse ser negro, não o fosse. O poder dessas imagens 
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como lugar de memória do ser negro é um poder concedido pelo presente dos 

interpretadores, ou seja, pelo tempo, pelo outro. E, possivelmente, para o presente dos 

interpretados.  

 

IMAGEM 29 - Título/legenda: 1007D (1-16539-0848-2117) 

 
Fotografia 16 - Título/legenda: 1007D (1-16539-0848-2117) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1860 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO DE 

3/4 DIREITA(1), NEGRA. 

 

Ao registrar a sua série de imagens de negros e negras anônimas, tais como a 

mulher negra, com roupas escuras, adereços de cabeça, brincos, nariz afilado, cuja postura 

corporal se estabelece em compromisso com seu melhor registro, presente na Imagem 29, 

o que Militão faz é enquadrar a memória que se quer presentificar, dessa mulher, de acordo 

com a conveniência das relações envolvidas e com seus próprios interesses, em 

consonância com a compreensão presente nas análises de Michael Pollak, em “Memória,, 
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Esquecimento e Silêncio”, isso tanto pode se dar de forma harmônica, quanto tensa 

(POLLAK, 1989, 3-15). 

Na Fotografia 29, como em tantas outras, este enquadramento é uma função 

que pode ser exercida pelo fotógrafo ou pelo historiador, por mais distanciado que se 

queira estar do lugar, objeto de constituição da história, que essa mulher ocupa em 

sociedade e que é silenciado pela sua imagem, talvez, ideal. Por mais variadas que sejam as 

motivações que levaram a mulher a se “exibir” do modo como se apresenta, é dever 

considerar uma certa coerência entre a composição da imagem pelo interpretador e uma 

almejada memória pela interpretada e pelo intérprete. Mesmo a memória trabalhando por si 

só, ela o faz sob um fundo heterogêneo fiel a cada novo agrupamento e nesse aspecto não é 

tão distante da história quanto Nora gostaria (NORA, 1984a). Em seus diversos níveis a 

rearrumação da memória atende à demanda forjada pelos questionamentos promovidos 

pelas novas conjunturas que criam tensões entre os interesses, as identidades e memórias já 

constituídas. E ambos são influenciados pelas relações de poder em andamento tanto do 

passado em perspectiva, quanto do presente olhar dirigido a esse passado. Assim Os 

Lugares de Memória, como fontes da História, precisam ser criticados, não devem ser 

tomados apenas tal como se apresentam. Embora o trabalho do historiador se apoie já nesta 

primeira construção, constituída como presença absoluta o que não o é. O lugar que, 

aparentemente, é ocupado pela mulher na Imagem 29, pode na verdade referir o lugar do 

qual está, no seu cotidiano, ausente. 

A ideia ultrapassada de objetivo versus subjetivo, não cabe na análise histórica 

das imagens. Neste meio a escrita científica não pode ser reducionista, porque o campo 

visual é a condensação de várias possibilidades, seu discurso aqui deve ser sensível a 

pluralidade das realidades e dos atos. A restituição verdadeira do social visa uma 

autolegitimação que não é o interesse nesta análise. Mas sim relacionar o pensamento das 

imagens com as histórias dos sujeitos nesse processo exploratório. Cruzar os dados 

imagéticos com outras fontes e a história com outros campos do conhecimento é 

reconhecer o valor das diversas linguagens para complexização do conhecimento sobre o 

passado, respeitando a diversidade já nos seus processos constitutivos a partir da 

concepção que diz respeito as formas de indeterminação das poéticas contemporâneas, 

como propõe Eco, neste caso, utilizando tais ideias para se pensar a imagem fotográfica 

com uma “Obra aberta” (ECO, 1991).  
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Nos contatos entre a história e as imagens se produz narrativas por meio dos 

diálogos estabelecidos entre temporalidades distintas. Eric Hobsbawn, na obra “A invenção 

das tradições” (HOBSBAWN, 1984) ao elaborar suas reflexões sobre este tema, diz que 

nesse processo se inventa as tradições, quando se investe de sentido objetos do passado, 

podemos incluir nessa perspectiva as imagens dos negros anônimos de Militão, 

constituídas individualmente, mas tecidas coletivamente ao longo do tempo. A memória 

tem papel mediador entre o tempo do processo, que desemboca no fato ou ação ativa. E o 

tempo da construção discursiva ou da narrativa histórica. Assim os lugares de memória são 

estratégias de representação e fixação das lembranças do vivido, com o objetivo de 

assegurar a permanência instável ou a sobrevivência das manifestações do passado, 

isoladas e fragmentadas no tempo evidentemente. Mas, (re)unidas e (re)significadas por 

uma operação histórica, que materializa o passado no presente de diversas maneiras, tal 

qual a imagem. Aqui o fazemos por meio das fotografias produzidas por Militão. Esta 

recomposição é tensa e fruto de esforços coletivos divergentes. Sua constituição é flexível 

e, muitas vezes, paradoxal.  

Há diversas temporalidades envolvidas nos processos de construção da 

História/Memória. E a narrativa é o lugar de colagem desses restos originários. Ao 

observar as imagens dos negros anônimos de Militão, não se vê conexão direta, exceto pela 

presença, ausente da imagem, mas presente na sua constituição, do próprio intérprete e do 

contexto interpretante, que pode ser identificado pelo padrão estético utilizado e repetido 

em inúmeros retratos de busto, com o corpo da pessoa posicionado em 3/4, a apresentar um 

olhar frontal, um tanto quanto indiferente, ou mesmo um olhar diagonal lacônico. Ao 

lembrar esses anônimos, a partir de suas imagens, lhes é atribuída uma operação 

historicizante que atende a demanda (quase) obrigatória de preservar-lhes nalguma 

história. Nesse contexto a História dialoga com elementos ficcionais, colocados em 

suspenso pelo filtro da “razão” e recolocados em relação aos contextos que deles lançaram 

mão, guiados por intencionalidades diversas, e muitas vezes até mesmo contraditórias, que 

a imagem como presença reproduz.  

Muitos olhares já se lançaram sobre as imagens dos negros do século XIX, 

imagens visuais na fotografia e/ou verbais nos anúncios de fuga de escravos por exemplo. 

Porém, todos eles guardam especificidades que falam ou calam certas faces dessas 

memórias. Pensar as imagens dos anônimos é olhar de um outro ângulo ou mesmo 

relacionar os diversos ângulos que já foram percebidos, sobre os sujeitos que podem ser 
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identificados nominalmente nas fotografias do período e mesmo do intérprete. O grande 

volume de retratados aparentemente livres e libertos pode ser destacado. Os valores a que 

correspondiam uma produção fotográfica, por mais baratos que tenham se estabelecido a 

partir das cartes de visite44, demandava um alto investimento, o que problematiza certas 

realidades econômicas que se imputava a estes sujeitos no período. Há nesse ínterim 

informações dissonantes entre a realidade da clientela e seu poder aquisitivo. E mesmo 

entre as relações que se estabeleciam entre o fotógrafo e os seus retratados. 

De acordo com Elias Thomé Saliba, no seu texto “Pequena História dos 

Documentos: aventuras modernas e desventuras pós-modernas”, na obra “O Historiador e 

suas Fontes” (PINSKY/LUCA, 2009), a história cultural das sociedades é social em si 

mesma. Assim ao considerar como se confere visibilidade e sentidos as imagens que o 

passado fabricou de si, podemos pensa-las como vestígios materiais presentes que guardam 

um determinado contexto histórico ausente. Werner Spaniol, na obra “’Filosofia e 

Método”, cita Wittgesnstein e sua reflexão sobre a luta contra o enfeitiçamento do nosso 

entendimento. Spaniol reflete sobre a compreensão desse autor das dinâmicas culturais e 

suas influências no resgate da memória, como processo de construção histórica, como uma 

batalha contra o que o mesmo Wittgesnstein chamou de enfeitiçamento da linguagem 

(apud SPANIOL, 1989, 7-97). Luta que é também dos agentes empenhados nessa 

construção de sentidos. As estratégias utilizadas nos diálogos estabelecidos com outras 

manifestações históricas podem assegurar certos limites às divagações. Militão, como 

interprete, fornece elementos pertinentes, originados de ocorrências concretas, que podem 

ser usados como artifícios expressivos em sua natureza posicional e oposicional. Isto para 

possibilitar a compreensão de eventos e comportamentos aos quais fora conferida uma 

ordem a partir de um conjunto de ocorrências concretas que se promovem como estruturas 

semânticas. As imagens nessa pesquisa são observadas como um código conotativo, ou 

                                                 
44 “Formato de apresentação de fotografias inventado pelo francês André Adolphe-Eugène Disdéri (1819-

1889) em 1854 e assim denominado em virtude de seu tamanho reduzido (apresentava uma fotografia de 

cerca de 9,5 x 6 cm montada sobre um cartão rígido de cerca de 10 x 6,5 cm). A grande voga da carte-de-

visiteocorreu na década de 1860, quando se tornou um modismo em escala mundial, sendo produzido aos 

milhões em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O cartão de visita começou a declinar a partir da década 

de 1870, quando começou a ser suplantado pelo cartão cabinet, embora tenha sido empregado por alguns 

fotógrafos até o fim do século passado. O advento do cartão de visita foi o elemento propiciador do 

surgimento de outro modismo oitocentista: o álbum de fotografia. De acabamento esmerado, geralmente em 

couro com adornos de metal dourado ou prateado, os álbuns eram expostos em lugar de destaque nas salas 

de visita das famílias abastadas do período. Chegaram a existir inclusive modelos de álbuns contendo uma 

caixinha de música embutida que era acionada quando se abria a capa do volume” (ENCICLOPÉDIA Itaú 

Cultural, 2017 - Verbete). Um conjunto de técnica e composição fotográficas que simplificava a reprodução 

e barateava os custos dos registros que demandavam características específicas para valorizar os sujeitos e 

promover certos padrões de comportamento. 
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subcódigo, fundamentado no código base do sistema escravista que as denota quando 

relacionado com o código fotográfico definido pelo intérprete. A análise dos lugares 

ocupados pelos negros e esvaziados deles, como mensagem aberta se dá por ser 

considerado, nas imagens, a produção dos lugares como signos e a interpretação desses 

lugares fundamentada na sua função simbólica na sociedade escravista.   

Pode-se pensar o lugar da mulher, na Imagem 29, e das mulheres como um 

todo na sociedade do XIX, a partir da sua presença como gênero na imagem. Como figura 

frequente, numa dimensão distinta do feminino escravizado, tratando-se de mulher e de 

cor. As mulheres negras nesse contexto de troca ocupam o lugar de objetos físicos em 

sociedade, são consumidas como outros bens, consideradas apenas instrumentos de 

trabalho e como corpos onde se engendram as relações sexuais para o gozo dos homens. 

Elas são espaço de constituição e multiplicação da prole cativa, e mesmo da prole 

senhorial. Muitas mulheres negras foram exiladas, pelas regras culturais rigorosas de 

escolha social, da possibilidade de ser mãe, esposa, filha, por muito tempo na cultura 

ocidentalizada e escravista brasileira enquanto escravizadas. Nesse modelo cultural o valor 

da mulher é mais simbólico que real, no entanto esse valor simbólico se materializa na 

práxis cotidiana, contrariando a regra de como deve ser uma mulher para os fins propostos. 

O que as opõem a outras mulheres consideradas a partir de modelos tomados como 

superiores e ideais. Os quais seriam em muitos aspectos assimilados como se pode 

observar, por exemplo, na Fotografia 29. Porém somente em relação a outras mulheres é 

que a distinção deve ser levada em conta, em nível de igualdade. Porque em relação as 

mulheres brancas do mesmo período e espaço, não há igualdade, o paralelo se restringe ao 

fato de serem mulheres e não sujeitos sociais. Em relação aos homens brancos todas as 

mulheres, independentemente da cor, ou do estatuto jurídico, estão sob o jugo da 

submissão do feminino ao masculino e nesse aspecto se assemelham. 

No signo mulher está conotado um sistema inteiro de obrigações 

socioculturais, que exige delas, no contexto do século XIX, serem a imagem individual de 

um corpo social muito amplo e plural. Embora, essa pluralidade se queira disfarçada. 

Regularidades e uniformidades atribuídas à natureza feminina, frutos de resoluções 

masculinas incapazes de assimilar a alteridade do feminino, entendendo-a como espaço de 

realização do seu próprio gozo. Ainda assim, essa mulher negra, presente na Imagem 2945, 

tal qual muitas outras na imagética de Millitão, representa uma posição desprivilegiada 

                                                 
45 Fotografia 16, p.  98. 
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perante os homens de modo geral. Assim como perante as mulheres consideradas brancas 

do seu contexto. 

Qual seria, então o lugar dessa mulher entre mulheres também negras do ponto 

de vista do interprete? Quais os diferenciais que a privilegiam perante suas iguais? O 

primeiro ponto é sua presença na imagem fotográfica. Aqui ela é única. Suas vestes 

insinuam um corpo dentro dos padrões da sociedade branca da época, seus atributos físicos 

a qualificam como modelo feminino aceitável socialmente, representação esta que pode 

aludir a verdadeira experiência dessa mulher, como livre ou liberta, com poder aquisitivo 

para se colocar em sociedade e na imagem sob uma perspectiva de privilegiada. No 

entanto, esta alusão também pode ser uma falsificação da realidade. A sua “distinção” pode 

ser apenas uma construção do intérprete, favorecida por um guarda-roupa de estúdio, por 

uma cena fotográfica ficcional que a coloca num lugar ao qual não pertence. 

 

IMAGEM 30 - Título/legenda: 7936D (1-16541-2321-2715) 

Fotografia 188 - Título/legenda: 7936D (1-16541-2321-2715) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1876 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 
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AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO DE 

FRENTE(1), NEGRA. 
 

O lugar do homem na Imagem 30, como homem e de modo geral, é (quase) 

sempre de privilégio na sociedade do século XIX, especificamente, no que se refere a 

mulher, racialmente equivalente, fosse esse homem livre ou liberto. Os escravizados, 

grosso modo, não detinham tanto poder para submeter mulheres negras a si. Exceto nos 

casos, que em alguma medida se estabeleciam relações de poder entre os gêneros, mesmo 

no cativeiro, sempre mediadas pelos valores da sociedade branca, fossem essas relações 

econômicas, conjugais, fraternais ou filiais. O lugar dos homens nas fotografias de Militão 

é o lugar da superioridade, inclusive, numérica, posto que em todas as faixas etárias, a 

maior parte dos retratados são homens. 

Para se pensar o modelo de homem negro nas imagens de Militão, orientados 

pelo pensamento de Bakhtin, em “Questões de literatura e estética”, no tópico de “Discurso 

na poesia e discurso no romance” é preciso considerar que todos os campos da atividade 

desse ser humano estão ligados ao uso da linguagem (BAKHTIN, 1993, 85-106). E o 

emprego dessa língua, nesta análise se dá sob a forma de enunciados imagéticos (que é ao 

mesmo tempo o ato de exprimir e transmitir pensamentos e sentimentos de forma oral, 

escrita ou visualmente e o ato de produção de discurso nos mesmos moldes). No 

entendimento de Bakhtin, em “Marxismo e filosofia da linguagem” enunciação e 

enunciado não se desdobram (BAKHTIN, 2006). Os enunciados refletem as 

especificidades de cada campo comunicacional, pelo: conteúdo; estilo; e construção 

composicional. E sua diversidade é inesgotável e isso vale tanto para a escrita verbal, 

quanto para a visual.  

O que se vê no homem na Imagem 30, não é o homem, mas os dados 

imagéticos que podem, sobre ele, ser enunciados. Por essa razão é necessário analisa-lo 

considerando a heterogeneidade das réplicas que podem ser promovidas a partir do diálogo 

de sua imagem, com o seu ser cotidiano. Na imagem referida não constam dados que 

enunciem o dia-a-dia desse sujeito. Seu retrato não é uma carta sobre a sua experiência. A 

imagem que se apresenta como sua não é uma determinação irrevogável de sua 

identificação. Essa sua imagem, como enunciado de um outro tempo e de um outro sujeito, 

pode ser desvelada como um documento sociocultural, científico, estético, econômico, 

político e jurídico. A heterogeneidade funcional, torna a imagem desse homem abstrata e 
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vazia, apta a novas versões. Pouco se têm considerado os enunciados imagéticos e seus 

tipos a partir da fotografia. Ela pode ser retórica, ou seja, obedecer a regras que a tornam 

eloquente, como é o caso das composições direcionadas para o registro da mulher e do 

homem, resguardando entre eles diferenças definitivas que os identificam cada um no seu 

gênero e numa posição hierárquica bem definida. Pode ser conclusiva e estabelecer um 

estatuto definitivo para a pessoa retratada, se utilizando de elementos naturais, por 

exemplo, nas fotografias das crianças, nas quais são nítidos os dados que diferenciam a 

experiência da infância e da vida adulta no corpo físico dos retratados. E pode ser dialógica 

e sua influência como enunciado estar ligada a fatores externos 

Para se compreender a natureza geral do ser negro, em suas várias dimensões 

nos enunciados imagéticos de Militão, é preciso discutir e compreender a diferença entre a 

forma de retratar do intérprete e a forma dos sujeitos serem retratados, como ato discursivo 

primário e secundário simples e complexos, consecutivamente. Suas diferenças não são 

funcionais, mas surge da experiência cultural, complexamente desenvolvida, organizada e 

dinâmica. Na Imagem 30 o jovem homem é pensado a partir dos dados comunicativos 

secundários, que os elementos de sua aparência fornecem, quais seja, cor, traje, faixa 

etária, por meio dos quais se incorporam e se reelaboram os dados primários que formam 

as condições da comunicação discursiva imediata, ou seja, ele é o retrato, de um homem, 

jovem e negro.  

A juventude é apenas lugar de transição, um espaço de passagem do ser 

menino ou menina para o ser homem ou mulher. Não há um lugar específico para a 

juventude nas imagens de Militão, todas seguem os mesmos padrões, exceto quando 

especifica os caminhos que estes “jovens” estão a tomar, caracterizando-os como livres, 

padronizados nos moldes masculinos culturalmente em vigor, direcionando seu futuro 

através do registro das atividades a que se dedicam e mesmo quando apenas silenciam sua 

cor estabelecendo-lhes noutro patamar que não o da raça ou herança genética como se pode 

observar na Imagem 30.  

A imagem desse homem negro enunciado como jovem é um núcleo 

problemático. Porque Militão, não fotografou sua juventude e sim seu busto, como um 

retrato do conjunto de seu ser. Estilisticamente, sua juventude está ligada as formas típicas 

do seu corpo enunciado imageticamente, é um discurso secundário sobre esse sujeito, 

favorecido pela captura de sua imagem, ou seja, o que comunica essa juventude é um 

caracterizador físico apontado discursivamente, que é refletido pela sua individualidade e 
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não por sua presença como homem. Para se chegar a compreensão de que este é um 

homem jovem, se inter-relacionam os gestos do intérprete, as características físicas do 

interpretado, os discursos valorativos de juventude em contexto e o interpretador. É o 

interpretador, que inter-relaciona todos esses dados fazendo-os dialogar internamente e 

externamente a imagem enunciada, sem desconsiderar que todos esses elementos sofrem a 

pressão de padrões rígidos e alheios em sua elaboração e reelaboração. Essa juventude é 

fundamentada e determinada por esferas da atividade humana, indissociável de unidades 

temáticas culturais. A juventude não é uma fase biológica elementar do gênero humano, 

ela é uma construção cultural para definir o estilo de vida dos seres numa determinada fase 

da sua experiência como homens e mulheres, sejam brancos ou negros. O que existe de 

juventude é superficial, circunstancial e casual. Porque toda modificação na aparência e no 

estilo destrói e renova o gênero humano. Como interpretadores categorizamos essas 

transições conceituando suas fases. Desse prisma o corpo do homem, real e imagético, 

converge e diverge dos fenômenos concretos da experiência vivida, se o pensamos como 

um sistema código que carrega em si um conjunto de enunciados, que funcionam como um 

fluxo imagético discursivo enunciado, que transmite as unidades de um ser ou de um 

estado desse ser. 

Já as crianças negras fotografadas por Militão, como aquela na Imagem 31, na 

sequência, ocupam o lugar da ausência, mas não apenas. Tem-se presente o lugar dos 

filhos negros, para contestar a ideia de que a criança negra, fosse ela recém-nascida ou não, 

se configura apenas da perspectiva branca e escravista de “cria”. São apresentadas como 

pessoas, com laços familiares manifestos. Sua presença é exibida, tanto de forma 

individual quanto coletiva nas imagens, como sujeitos sociais, como referências ativas e 

autônomas. O que as demonstra como pessoas que recebem cuidados, que demandam zelo 

e guarda. São, em número, poucas as crianças negras registradas por Militão. Mas, a 

realidade do momento histórico faz com que essas imagens tenham ainda mais valor de 

presença do que ausência. 

 As circunstâncias de vida dessas crianças, em sociedade, aparecem insinuadas 

de vários modos. Ao lado dos seus pais, sozinhas, com seus amigos ou irmãos, exibindo 

sua futura formação, fora do alcance funesto dos grilhões da escravidão, anunciando novos 

futuros para os negros, enfim outras possibilidades de atuação e de presença em novos 

contextos. As crianças são lugar de continuação e mudança. Todavia, de diferentes modos, 
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o seu ser se coloca e é colocado como presença e como um jeito de estar no mundo, num 

mundo livre, ou pelo menos, mais propenso à liberdade. 

 

IMAGEM 31 - Título/legenda: 513D (1-16539-0440-2117) 

Fotografia 11 - Título/legenda: 513D (1-16539-0440-2117) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1860 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, CRIANÇA(1), BUSTO(1), VISTO DE 

FRENTE(1), NEGRA. 

 

Os idosos negros também têm seu lugar na imagética de Militão, como se vê na 

Imagem 32. Nessas suas imagens a subjetivação, pensando a partir Felix Guattari, não 

busca representações que levem a introjeção de novas ideias (GUATTARI, 1986, 30-35). 

Elas são carregadas de ideologias que se articulam nos tecidos sociais macro e micro, sem 

o intuito é promover movimentos de emancipação. A subjetividade aqui está envolvida por 

um processo de singularização, expresso, cujo valor é simbólico.  
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IMAGEM 32 - Título/legenda: 472D (1-16539-0951-2117) 

 
Fotografia 9 - Título/legenda: 472D (1-16539-0951-2117) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm 

(sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 

1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, IDOSO(1), 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA. 
 

A Imagem 32, traz a configuração de um homem, classificado nesta análise, 

como idoso. No entanto, a firmação desse sujeito como idoso não se baseia em dados 

biológicos exatos, mas em traços das características que o denunciam como não tão jovem. 

Mas, é muito sutil a linha entre a vida adulta e a velhice, especialmente considerando que 

certos traços que conotam velhice, podem ser arbitrários, tais como cabelos brancos, que 

aparecem também na juventude e mesmo as rugas, que podem ser consequência da 

exposição do corpo desse homem ao sol por longos períodos, em virtude de seus afazeres. 

E ainda a que se considerar que a ideia de velhice como conceito abarca uma série de 

fatores socioculturais, biológicos, comportamentais, políticos e jurídicos, especialmente no 

que se refere ao contexto escravista, no qual a velhice parece estar ligada a condição de ser 
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sexagenário, da perspectiva legal. Portanto a velhice, do sujeito na Imagem 32, assim como 

a juventude do sujeito na Imagem 3046, a infância e os níveis dessa condição na Imagem 

3147, é um dado potencial que depende da análise dos fatores socioculturais e das 

polêmicas em jogo.    

Cabelos brancos não são signos diretos de velhice, mas conectados a aparência 

do homem enunciado na Imagem 32, pode ser aceito com um caracterizador 

especificamente conectado aquele contexto imagético. Se esse caracterizador for aplicado 

indistintamente, tornar-se-á meramente ideológico e não dialógico. O enunciado, seja ele 

imagético ou não, só é validado pelo conteúdo e pela expressão a que se refere ou que o 

refere contextualmente. A diferença entre os elementos discursivos primários é grande e 

essencial. E entre os primários é mais reduzida. Posto que aí se lança o problema da 

relação de reciprocidade. Um homem continua a ser homem, seja ele branco ou negro, 

criança ou jovem, adulto ou velho. Segundo Bakhtin (2006) ignorar a heterogeneidade e a 

diversidade redunda em formalismo, o que debilita as relações da imagem do homem com 

a sua experiência empírica sociocultural e em todas as outras dimensões relativas ao ser 

homem e a comunicação de como é o ser desse homem.  

 

IMAGEM 33 - Título/legenda: 1350D (1-16539-1421-2117) 

 
Fotografia 22 - Título/legenda: 1350D (1-16539-1421-2117) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,1 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

                                                 
46 Fotografia 188, p. 104. 
47 Fotografia 11, p. 107. 
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Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), BUSTO(1), MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(2), ABRAÇADO, APOIADO, 

NEGRA. 

 

Na Imagem 33, é possível ler o estabelecimento de um lugar de amizade. 

Agamben ao falar do que seria um amigo, revela um entendimento deste ser como aquele 

que compartilha do mesmo universo, independentemente da variação dos mundos em que 

cada um atua como trabalhador ou como sujeito, portanto sua compreensão se funda na 

utilidade. Para esse autor “o amigo é, de fato, um outro si mesmo”, é uma existência 

equivalente. O ser, especificamente, neste caso negro, no universo do trabalho se torna 

“não-idêntico a si”, é a representação da des-subjetivação, uma potência política em 

suspensão que revela uma relação de partilha sem objeto, onde o outro é o que si é sem ser 

o mesmo (AGAMBEM, 2009, 83-92). 

Segundo Michel Pollak, Maurice Halbwachs, enfatiza a força das diferentes 

referências que estruturam nossa memória. E a linha durkheimiana, ao refletir sobre a 

memória diz que ao definir o que é comum a um grupo se o diferencia de outros, 

reforçando assim o pertencimento e as fronteira socioculturais (POLLAK, 1989, 03s). 

Nesta linha a ênfase é a força institucional da memória coletiva, enquanto em Halbwachs 

se salienta as funções positivas da memória comum não pela coerção, mas pela adesão. O 

que é muito presente na Imagem 33, na qual dois homens negros posam juntos numa 

demonstração de afeto e intimidade. Nessa imagem eles aderem a um comportamento 

típico entre os amigos homens brancos no século XIX. E a adesão se estende também aos 

modelos de uso da barba, no corte e no penteado do cabelo e nas roupas modeladas de 

acordo com os padrões europeus.  

Percebe-se um processo de negociação que concilia memória coletiva e 

individual como está proposto em “Memória, Esquecimento e Silêncio”, quando Pollak 

reflete sobre a estabilização dos fatos sociais a partir da formalização das memórias através 

de unidades culturais que, ainda que parcialmente, as estabilizem (POLLAK, 1989, 3-15). 

No entendimento desse autor, as memórias “subterrâneas”, destacadas por memórias 

concorrentes, são as que subvertem os silêncios sobre os vários territórios afetivos, nesta 

análise engendrados pelos povos negros no Brasil da segunda metade do século XIX, na 

província de São Paulo. As análises históricas atuais que concebem o protagonismo negro 

nos processos históricos, faz emergir de uma diversidade de lugares, de fontes produzidas 
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nos espaços da cultura visual, memórias que põem em relação, neste caso, os negros e seu 

contexto de diferentes perspectivas do que aquelas concebidas por um longo período 

historiográfico anterior. Os sujeitos, mesmo ausentes, querem inscrever suas lembranças 

por meio de atos de adesão, resistência, conciliação e desobediência, imprimindo suas 

experiências no não-dito, no não-visto, sublinhadas pelas atitudes de recusa de seu registro 

ou pelo absurdo abandono de seu modo de ser negro e amigo à imagem.  

As memórias subterrâneas, podem ser animadas por políticas de reforma dos 

aparelhos oficiais, pela mudança de mãos no poder, pelo rompimento das fronteiras 

repressoras, pelos conflitos entre dominantes e dominados, ou seja, pelas variações das 

experiências vividas no presente, pela abertura dos espaços de contestação e reivindicação. 

Portanto, a memória satisfaz certas exigências e não pode ser constituída de forma 

totalmente arbitrária (POLLAK, 1989, 3-15). Nesse sentido se impõem algumas 

fragilidades em sua formalização, o que possibilita rupturas e reinterpretações 

permanentes, assim como as imagens constituídas na fotografia. Nessa compreensão não 

cabe na memória nem o real, nem o ideal. Porque nas imagens se confrontam e se 

harmonizam o subjetivo e o objetivo, eles são testemunhas autorizadas que guardam 

sentimentos de filiação e origem de forma integrada com os outros. Os homens na Imagem 

33 são ao mesmo tempo denominadores comuns e pontos de tensão, tal qual aqueles nas 

imagens das fotografias anteriores. Porque a vontade oficial de silenciar a presença negra 

não consegue calar os acontecimentos em todas as suas expressões. Seus restos aparecerão 

mesmo sob o signo do não-dito ou não-visto, mesmo sob o signo do modo de ser branco. 

O que se nota é que os silêncios sobre as relações afetivas entre os membros da 

comunidade negra livre, liberta ou mesma escravizada do século XIX, são fruto de um 

trabalho de gestão da memória e não da sua inexistência. Os homens presentificados na 

Imagem 33 testemunham a existência de relações de amizade. E se mostram deixando 

claro que são negros, mas que são distintos entre si e também de outros negros ausentes. 

Eles são entre si, amigos, um outro eu de acordo com a compreensão já citada de Agamben 

numa definição da amizade. A imagem referida guarda a “experiência” pessoal dos 

homens retratados. Da perspectiva foucaultiana, em “História da sexualidade”, a 

“experiência” pode ser considerada como um campo de ação específico, caracterizado pela 

temporalidade da construção de um sujeito histórico, um plano anterior a história, uma 

racionalização dos processos, ou seja, um conceito operatório e articulador da narrativa 

(FOUCAULT, 1984, 137).  
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Em Thompson, a partir de seu estudo sobre “A formação da classe operária 

Inglesa” (1987), é possível compreender a experiência como uma relação que se efetiva ao 

se constituir como identidade, interesses, valores comuns, que suscitam uma consciência, 

ou o trato cultural dessa experiência. As reações dos grupos que experimentam padrões 

semelhantes de vida obedecem a uma lógica que pode se chamar de espontânea. A 

“experiência”, portanto, se define como um espaço de relações específicas na constituição 

de si como sujeito temporal e inserido nas dinâmicas que a alimentam enquanto tal 

(THOMPSON, 1987, 9-12). Desse último ponto de vista uma ação individual, dá margem 

para a ação coletiva de uma experimentação que se evidencia na vida social e cultural em 

um determinado espaço tempo, resultado das pressões sobre a consciência das pessoas que 

vivem em sociedade. Pode-se dizer que é uma resposta do indivíduo ou do coletivo aos 

acontecimentos (THOMPSON, 1981, 17).  

A experiência surge espontaneamente no ser, quando este ser é pensado a partir 

dos interesses, de sua vida material, antagônicos e diversos. E assim como as ações 

humanas são imprevisíveis, as manipulações são processadas pelo indivíduo na sua própria 

experiência na qual a ação é definida socialmente, mas se apresenta como se fosse gerada 

por si mesma (THOMPSON, 1981: 182). Os homens fotografados, presentes na Imagem 

33, e demais, experimentam as influências do meio em que vivem, se apropriam de 

práticas e costumes que aparentemente não são seus próprios, seus valores e gostos são 

hibridações, frutos de apropriações de unidades semânticas presentes nas unidades 

culturais em que viveram suas diásporas passadas e presentes. 

A experiência é, portanto, mediadora entre o social e a consciência, pode ser 

utilizada epistemologicamente no estudo das semelhanças, Os homens apresentados nas 

imagens são e não são, ao mesmo tempo, semelhantes. E guardam entre si inúmeras 

diferenças presentes nas imagens que deles se formaram, tornando-os, às vezes, ausentes, 

sejam eles brancos ou negros. A referência empírica temporal, presente na imagem é parte 

de um processo que se constitui na ação dos sujeitos enquanto tal em espaços de atuação 

distintos. A fotografia de Militão, no que tange aos negros, é um limite físico de 

permanência da existência desses sujeitos como unidade cultural e de seu campo de ação 

como unidades semânticas, que se inter-relacionam e se tornam passiveis de rememoração, 

(des)orientando o presente em relação ao passado. A unidade cultural pode ser pensada 

como um espaço no qual os sujeitos se unificam numa linguagem narrativa, onde, 

aparentemente, constituídos a priori se abrem à história (THOMPSOM, 1981, 97). 
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Os silêncios sobre os laços de amizade entre os negros, querem o 

esquecimento, indiferente ou propositadamente, mas as fotografias como lugares de 

memória, com suas composições imagéticas gritam, dentro e fora de suas próprias 

unidades culturais sobre tais laços. Porque as imagens, consideradas como memória podem 

evidenciar as experiências da práxis cotidiana. Evidentemente, esta tarefa exige maior 

aprofundamento teórico-conceitual e historiográfico, para o estabelecimento de um ponto 

de vista mais amplo e complexo sobre o tema, que será deixado para futuras pesquisas. 

Porém é evidente o lugar da fotografia como lugar de memória, e da imagem como 

memória enquanto tal, que veicula unidades semânticas de uma ou várias unidades 

culturais que engendra inúmeras possibilidades de comunhão entre os vários sujeitos que 

ela apresenta ou que nela estão representados. 

A religião católica no Brasil teve uma grande influência sobre os negros 

africanos e seus descendentes, escravos e livres. A absorção de valores cristãos por esses 

últimos pode ser percebida de várias maneiras. Partindo da análise de Maria Inês Cortez, 

na sua obra “O liberto: seu mundo e os outros”, compreende-se que a princípio, a situação 

de cristianização dos negros africanos configurou-se como um “meio de controle social” 

para submeter o escravo às vontades do senhor. No entanto, o negro cativo apoderou-se 

desse instrumento, isto é, da religião católica imposta pelo branco, para se inserir, se 

integrar à sociedade tipicamente escravocrata (OLIVEIRA, 1988, 50s). Prática não 

exclusiva dos libertos. Mesmo escravizados procuravam fazer seus funerais semelhantes 

aos europeus, costume essencialmente de brancos católicos absorvidos e incorporados 

pelos negros africanos e descendentes, como se pode ver em Roger Bastide, em “As 

religiões africanas no Brasil” (BASTIDE, 1971, 163). 

Nesse sentido as irmandades tiveram um importante papel para esse segmento 

populacional. Essas instituições teoricamente não religiosas eram criadas de acordo com a 

condição social e racial dos indivíduos que as integravam. Das irmandades denominadas 

“dos homens de cor” a mais famosa, era a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 

que reunia negros escravos e livres de várias etnias em vários lugares. Nelas todos tinham 

tratamento “igualitário”, podendo exercer quaisquer cargos e todos possuíam direitos 

semelhantes de atuação em diferentes níveis. Associações como esta possibilitavam ou 

contribuíam à integração dos negros num mesmo espaço social e aos mesmos valores 

religiosos, de acordo com informações exploradas na obra de João José Reis, “A Morte é 

uma Festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil” (REIS, 1991, 39-48).  
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Ao se considerar as imagens de Militão Azevedo, percebe-se que os negros, na 

segunda metade do século XIX, ocuparam variados lugares e funções na comunidade 

religiosa. Desde os mais considerados até os mais desprezados. É evidenciado que atuaram 

de forma, coercitiva ou livremente, para marcar presença em várias dimensões da 

experiência social religiosa, independentemente do fato de serem negros. Os negros se 

trataram, nas imagens que este interprete produziu, e foram tratados nelas com alguma 

distinção que pode ser intencionalmente formulada pelo ato fotográfico, correspondendo a 

uma cena ficcional, e mesmo, a uma representação das reais condições sociais, culturais e 

econômicas a partir da quais se definiram seus lugares na dimensão religiosa da vida em 

sociedade. 

 

IMAGEM 34 - Título/legenda: 5801D (1-16541-0161-2715) 

 
Fotografia 129 - Título/legenda: 5801D (1-16541-0161-2715) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1874 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO DE 
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FRENTE(1), CLÉRIGO, BATINA E FAIXA, PORTANDO(1), 

LIVRO, PAINEL-CENÁRIO. 

 

A Imagem 34, apresenta um jovem negro (mestiçado), vestindo um tipo de 

batina e segurando um livro que pode ser identificado indiretamente como sendo os 

evangelhos ou um catecismo, por implicação da ocupação que lhe identifica como clérigo. 

Porém esse livro poderia ser uma falácia referencial capaz de perturbar o correto 

desenvolvimento da interpretação do código. Uma vez estabelecido que o traje se refira a 

uma batina, pressupõe-se que o livro que ele traz colado ao peito se trate de algo 

relacionável ao lugar de clérigo que seu traje implica. Nesse caso o livro teria uma função 

sígnica nesta imagem, ele é a possibilidade comunicativa de uma experiência espiritual e 

religiosa, assim como a batina.  

A condição de significação da batina e do livro não implica, no entanto, a 

condição de verdade. Esse rapaz negro poderia não ser um clérigo, esta poderia ser uma 

cena montada para representar o ser negro neste lugar da religião. Seu traje poderia velar 

outros tipos de lugares ocupados, como estudante de uma instituição de ensino religiosa, o 

colocando no lugar de seminarista por exemplo. Embora o seu lugar esteja referido 

objetivamente, há na imagem elementos suficientes para demarcar certas probabilidades. 

Embora, a Imagem 34 não seja a única referência, de Militão, a um possível clérigo ou 

seminarista negro. A ausência de um elemento concreto, comum ao traje de um religioso 

do cristianismo católico, promove um rumor polêmico para as conotações iniciais sobre o 

lugar desse sujeito, a ausência do crucifixo.  

O lugar do sujeito da Imagem 34 não é definitivo, está aberto a outras 

possibilidades, por exemplo, a de ser o um futuro bacharel em direito de uma escola 

católica. Mas, o modelo de uniforme se aproxima do modelo da sacra batina, é identificado 

como tal. O que se tem dessa imagem como referência, não é um sujeito nominado, mas 

localizado como atuante no espaço religioso. Tem-se o contexto e os elementos concretos 

de expressão e conteúdo que materializam esse jovem na fotografia, estabelecendo-lhe um 

lugar fixo. Uma investigação do gesto da mão que segura o livro, do modelo de trajes 

utilizados por clérigos e seminaristas ou por futuros bacharéis em direito no tempo de 

confecção da imagem poderia enriquecer as informações sobre o código precedente que 

organiza um e outro lugar e assim desvela-los. A mensagem expressa dessa imagem 

veicula um conteúdo cultural, mas esse conteúdo é uma presença embaraçante. Porque não 

é possível definir, a princípio, partindo apenas da informação imagética, como a existência 
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aparente de um clérigo ou seminarista é definida e demonstrada visualmente naquele 

período. Ao significar a imagem a partir dos objetos que a constituem pode se incorrer na 

possibilidade de referir algo aparentemente presente, mas inexistente no contexto 

realizado. 

O registro fotográfico de Militão refere, prioritariamente, as imagens 

individuais, cujas personas se apresentam de rosto, busto, meio corpo ou corpo inteiro, 

característica das produções fotográficas do período que atende a uma demanda maior por 

retratos, que serviam para presentear parentes, amigos e até mesmo para revenda como 

cartões postais das figuras “exóticas” brasileiras. Porém temos também a imagem de 

casais, pais e filhos, escravos e seu dono, amigos e famílias compostas por laços, que lhes 

garantiam algum direito e que podem ser melhor explorados no texto de Hebe Mattos, 

presente na obra “História da Vida Privada no Brasil – V.2”, ao promover um diálogo entre 

os dados que esta autora apresenta e o que está demonstrado na Imagem 35 a seguir, é 

possível chegar a conclusão de que esta composição se trata de uma composição familiar 

(MATTOS, 1997). 

 

IMAGEM 35 - Título/legenda: 4364D (1-16540-1946-3223) 

 
Fotografia 84 - Título/legenda: 4364D (1-16540-1946-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,1 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-

1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), MULHER(1), HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(3), VISTO DE FRENTE(3), SENTADO(3), MÃO CRUZADA(1), ABRAÇADO, 
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APOIADO - Circulação: PROJETO "TERRA PAULISTA: HISTÓRIA, ARTE E 

COSTUMES". CENPEC/SÃO PAULO, 2004. 

  

À “família”, da Imagem 35, poder-se-á experimentar a fotografia elaborada 

como registro para a memória, como espaço de lembrança, como continuação de si mesma, 

como comunicação do fato de ser elaborado por um interprete do visual. Poderia ainda ser 

observada expectando a possibilidade de que as três pessoas não são partes de um mesmo 

conjunto familiar. As informações que se tem sobre a atuação do fotógrafo/intérprete que 

elaborou o registro, nos possibilita pressupor que não eram estranhos. Apesar de não 

observarmos laços muito evidentes de fraternidade entre os três sujeitos envolvidos. Porém 

está presente o toque do homem no ombro da mulher, algo “inconcebível” para estranhos 

do sexo oposto no período de composição da imagem. A mulher enlaça na altura do ombro 

a menina, que tende a se recostar em seu colo, nota-se algum nível de intimidade. Ainda 

que essa intimidade pudesse ser encenada, só o seria com um objetivo específico de 

compor o retrato de uma família. Demonstração do ponto de vista do interprete para 

compor um conjunto familiar. Justamente por serem passíveis de transformação, as 

imagens estão localizadas no entre, no quase, são e não são na relação que estabelecem no 

tempo e no espaço entre signo, objeto e sujeito (DIDI-HUBERMAN, 1998, 80-81). 

Caso se faça uma comparação entre a Imagem 148 e a Imagem 3549, outros 

lugares aparecem com certa evidência dento da mesma imagem como um não-visível. Na 

segunda imagem as pessoas estão vestidas com simplicidade, suas roupas, em tons muito 

similares, sem muitos adereços, enquanto na primeira a pessoa porta um traje mais 

elegante em tons contrastantes. O primeiro homem usa gravata, elemento de distinção para 

sujeitos masculinos no Século XIX. Está presente nessas imagens sutis diferenças que 

também podem aludir ao lugar econômico e cultural que condicionam as práticas dos 

sujeitos representados como família, individual e coletivamente. Muitos dos níveis de 

distinção entre os lugares desses sujeitos estão expressos nos sinais sutis de sua aparência. 

A ausência da barba e a presença dela é um interpretante que possibilita a identificação 

desses sujeitos com o seu lugar em sociedade. A presença da barba é marca de firmeza que 

anuncia o homem distinto, é zona de fronteira entre o masculino e o feminino.  

Nas imagens 1 e 35, ambos os sujeitos homens trazem a reafirmação do 

masculino com a presença da barba. E como distintos das outras personas femininas. Os 

                                                 
48 Fotografia 308, p. 28. 
49 Fotografia 84, p. 116. 
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sinais da distinção de feminilidade e masculinidade podem ser lidos nos cabelos, aparência 

física, trajes entre outros.  A título de comparação o sujeito na Imagem 3050, traz a leveza 

do feminino na ausência do elemento distintivo, a barba. A barba e o bigode também são 

símbolos de honradez, portanto, é plausível pressupor que a ausência dos mesmos 

complique a presença da segunda para os membros da sociedade da época. Esses 

elementos são rastros que demarcam também o estágio do ser homem em sua relação com 

o tempo, em contraposição ao ser menino, ao ser mulher, ao ser jovem, ao ser livre, ao ser 

escravo, ao ser branco e ao ser negro em vários níveis semânticos.  

 

IMAGEM 36 - Título/legenda: 12111 (1-16544-2451-2814) 

 
Fotografia 355 - Título/legenda: 12111 (1-16544-2451-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 

                                                 
50 Fotografia 188, p. 104. 
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9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 01/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), NEGRA, 

CORPO INTEIRO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), 

PERNA FLEXIONADA(1), ABRAÇADO, PORTANDO(1), 

LEQUE, APOIADO, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

- Circulação: JORNAL DA UNESP, ANO XVIII, EDIÇÃO N.º 

187. SÃO PAULO: EDITORA DO JORNAL DA UNESP, 

2004. 

 

Os casais negros ou mistos de Militão não reproduzem integramente a 

disposição hierárquica de prevalência do homem sobre a mulher. Em inúmeras imagens 

tem-se salientado a valorização do poder feminino na relação. Na Imagem 36, por 

exemplo, o casal negro demonstra com seus gestos um domínio de cena pela mulher. O 

homem seu companheiro não parece impor sua presença dominante. A mulher, cuja figura 

imponente convida o nosso olhar para sua postura altiva, não se apoia no homem que a 

enlaça. Sua postura pode ser resultado da ação do intérprete, mesmo assim desvela uma 

prevalência na cena que pode refletir a situação real. 

 

IMAGEM 37 - Título/legenda: 7246D (1-16541-1618-2715) 
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Fotografia 167 - Título/legenda: 7246D (1-16541-1618-2715) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1875 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MENINO(1), BUSTO(2), 

VISTO DE FRENTE(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 

ABRAÇADO, NEGRA. 

 

 A mensagem na Imagem 37, cujo significante é o sistema escravista, 

condensa um discurso complexo que pode ser descrito parcialmente. É quase obvio, que se 

trata do retrato de pai e filho, portanto também de uma configuração familiar. Mas, seu 

conteúdo veicula a imagem desse pressuposto filho trajado de um uniforme que nos é 

estranho. Esta imagem é como um texto que contem discursos em diversos níveis. O 

conjunto leva a crer que esse pai, orgulhoso de seu filho, quis registrar sua conquista. O 

uniforme da criança pode denotar que o tipo de conquista se refere ao filho e não ao pai. 

Em algum nível, é patente que esta criança receberá instrução para a formação de seu ser 

em sociedade. Embora o lugar específico não esteja objetivado na imagem, nela está 

conotado que este é um lugar desejado, ou pelo menos possível aos negros, seja ele uma 

escola de instrução para as letras ou para as armas, prática mais comum às crianças negras 

livres, do período, com baixo poder aquisitivo.  

Essa criança é um aprendiz, independentemente do que ela possa aprender, 

esse lugar de aprendiz abrir-lhe-á possibilidades de ocupar outros lugares na sociedade em 

que vive. A mensagem visual dessa imagem é aberta, quanto mais elementos dessa 

visualidade forem identificados e correlacionados mais estáveis serão as conotações que 

ela engendra, enquanto denotação de um ou mais códigos relacionados, sejam esses 

códigos vinculados a experiência social ou a produção fotográfica. O papel de provedor e 

direcionador do pai é salientado pela reafirmação do lugar de protagonista que o filho, a 

criança, ocupa na imagem. 

Na Imagem 38, a seguir, pelo contrário, a criança não é protagonista, ela 

representa, junto com a mulher branca ou mestiça que a enlaça, uma relação fraternal, entre 

mãe e filho. Com mais segurança pode-se dizer que a mulher branca ou mestiça, presente 

na imagem, é mãe e não ama, posto que a criança negra não seja referência para esta 

relação. 
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IMAGEM 38 - Título/legenda: 4045D (1-16540-1634-3223) 

 
Fotografia 73 - Título/legenda: 4045D (1-16540-1634-3223) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 10/1873 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MENINO(1), NEGRA, MULHER(1), ROSTO(1), BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(2), ABRAÇADO. 

 

A referência para se localizar na imagem uma ama é a presença de uma criança 

branca e a ausência, por suposto, de uma criança negra, a menos, é claro, que a ama possa 

ser colocada, em certa medida, também nesse lugar da infância conforme se vê na Imagem 

39 abaixo. O cenário promovido pela Imagem 38 é de conflito, os dados preliminares não 

funcionam como um mapa para alcançar os sujeitos interpretados, são elementos 

cooperativos para uma possível interpretação das possibilidades em jogo que oferecem 

diversas soluções para os mesmos problemas, convicções são um luxo que um 

interpretador de imagens não pode ter, luxo este que é permitido ao intérprete. A ama ao 
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amamentar e cuidar não cumpre, social e culturalmente, o papel de mãe? Provavelmente, 

não na segunda metade do século XIX.  

 

IMAGEM 39 - Título/legenda: 7755D (1-16541-2146-2715) 

Fotografia 184 - Título/legenda: 7755D (1-16541-2146-2715) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1876 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), CRIANÇA(1), 

BUSTO(2), ENCOSTADO(2), NEGRA. 

 

A maternidade no contexto do século dezenove, tanto para crianças brancas, 

quanto para crianças negras, é bastante problemática para o olhar contemporâneo. A mãe 

negra não pode cuidar do seu rebento, tendo que deixa-lo, por vezes, para amamentar e 

cuidar do filho branco de outra mãe, que deixa seu filho nos braços de uma mulher negra 

que o alimenta, inclusive, de si mesma, dos seus afetos e desafetos. O refletir sobre o lugar 

dos pais, das mães ou das amas referem uma discussão também sobre o lugar dos filhos no 
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contexto do século XIX. Lugar imaginado por Militão, como se pode visualizar a na 

Imagem 40. 

 

IMAGEM 40 - Título/legenda: 9692D (1-16544-0080-2814) 

Fotografia 281 - Título/legenda: 9692D (1-16544-0080-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 

9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), MENINA(1), NEGRA, 

CORPO INTEIRO(2), VISTO DE FRENTE(2), SENTADO(1), 

PERNA CRUZADA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MESA DE 

APOIO, CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE. 
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O código fotográfico adotado por Militão é próximo ao código pictórico 

adotado pela pintura produzida a partir do século XIV, na Europa. Ele transforma a vida 

dos seus interpretados em uma imagem, a princípio, decorada no que se refere a pose, a 

postura e aos elementos de cena. As pernas cruzadas do garotinho na Imagem 40, diriam 

do desembaraço social de sua pessoa, especialmente se fosse acompanhado do cotovelo 

esquerdo a se posicionar nos joelhos e não as mãos tensas. Assim como o corpo retesado, 

inclinado para frente, com cabeça entre ombros rijos e erguidos mostra, na garotinha, que 

não revela tudo de si mesma ao se dar à imagem. Há nas crianças negras, cuja imagem 

capturada os coloca dentro do padrão da postura senhorial, um não sei quê de não sou eu. 

Porém, as dinâmicas dos governos dessa imagem, e das imagens de Militão como um todo, 

não são fáceis de desvendar. Mesmo porque suas imagens não são pensadas para serem 

úteis, para servir a algum propósito externo a elas, aparentemente não. 

O movimento dos modelos na Imagem 40 é, praticamente, nulo de criatividade. 

É nítido o abuso de padrões nas poses utilizadas por esse intérprete, embora ele o faça 

muito bem. Não há, no evidente, um jogo. As crianças não representam partes em disputa, 

os movimentos do menino e da menina atendem a demanda hierárquica, no que se refere 

ao gênero, do período. A pressuposição de que sejam filhos dos mesmos pais se dá pela 

ausência de motivos coerentes para que duas crianças, menino e menina, negras, sejam 

fotografadas juntas no padrão de fotografia comumente aplicado ao retrato de casais ou de 

conjuntos familiares. Modo comum de representação dos filhos pela elite branca. Está 

expresso, entre as crianças, um equilibrado vínculo fraternal. A singularidade é que são 

crianças negras identificadas fora do jugo escravista. Mas, segundo os valores desse 

sistema. Suas identificações são fluidas, os cenários de conflitos são exteriores a imagem 

que se fez deles como filhos, como herdeiros, biologicamente, negros e, culturalmente, 

brancos. 

Estão ausentes do visível, na Imagem 40, os pais. Contudo, essa ausência não 

se sustenta no não-visível. É evidente que essas crianças têm pais, pelo menos um deles 

presente, em sua vivência cotidiana. Mostra-se no zelo da imagem que se produz deles que 

alguém os pensa além do intérprete. Sua captura é construção para terceiros. Suas figuras 

incorporam múltiplas estratégias de expressão, assim como nas imagens 37, 38 e 39. Há 

um reconhecimento de sua existência, enquanto sujeitos, pelo intérprete. Suas imagens 

remetem, ainda que de forma resistente, a conquista da liberdade e da prosperidade nos 

moldes da sociedade de então. Os sapatos nos pés, os cabelos ajeitados para o momento, o 
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terno que faz aparecer o homem que o menino é ou virá a ser. O vestido babado, nas 

canelas da menina salientando as meias e deixando claro que se trata de uma criança, nos 

moldes contextuais do século XIX, porque uma mulher jovem ou adulta usaria vestes que 

lhe alcançasse os pés. 

Embora, em muitos aspectos, não seja possível ver nada da relação de filhos 

nessas imagens, ou muito pouco, ainda que esse laço familiar seja um silêncio, ou um 

vazio, pode se dizer que ela é uma possibilidade aberta ao preenchimento das 

significâncias dos seus gestos que se movem como se em câmera lenta para nos dizer que a 

ambição individual de um intérprete, talvez dos interpretados, serve a uma ideia de família. 

A imagem de possíveis dois irmãos, menino e menina, revelam que não há competição 

pelo mesmo lugar. Na imagem, ambos bem colocados têm garantido seus lugares e não 

insultam os modelos estabelecidos, apenas se inserem. Eles são tratados de modo 

semelhante pelo intérprete. Suas fotografias de negros são uma prosa sobre as experiências 

e expectativas destes. Ele produziu um sentido singular no modo de representá-los, é ímpar 

seu conjunto de vistas dos sujeitos componentes de uma família. Embora, sejam um tanto 

publicitária suas composições, elas elaboram um reconhecimento da presença dos negros 

em várias dimensões da vida em sociedade. Algumas destas dimensões negadas por muito 

tempo por parte da historiografia, que objetivava o silenciamento das realidades 

enfrentadas por negros e superadas por eles, mesmo no estágio de seu cativeiro, tais como 

a dimensão familiar. A ideia da ausência de laços afetivos entre os genitores e a prole 

negra, cativa ou liberta, fora utilizada para justificar a desumanização desses sujeitos. O 

que por tempo longo demais contribuiu para sustentar o brutal sistema escravista brasileiro.  

Na pior das hipóteses Militão trouxe à tona a existência de famílias negras, 

com laços estabelecidos, inclusive nos moldes da cultura europeia assumida em território 

brasileiro como modelo padrão de civilização. A negligência imputada aos pais negros, 

acusados de promiscuidade sexual e de não zelar por suas “crias”, é na verdade uma 

negligência da sociedade de então, para com negros escravizados, livres e libertos. 

Negando-lhes a capacidade de afeiçoarem-se as suas próprias proles, justificava-se separa-

los, posto que a sua presença fosse indiferente. No entanto, o que se vê nas imagens de 

Militão que tratam do tema família, em vários níveis, ainda que de forma anônima, são pais 

presentes, mães atentas e afetuosas e filhos “educados” dentro de um padrão de civilidade 

aceito pelo modelo social histórico implantado e dominante. 
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O que não se pode dizer sobre essas famílias é que tenham tido sua intimidade 

violada, Militão mostra em suas imagens de famílias, apenas o que é público nessa 

instituição, a unidade, a composição dos membros desse corpo familiar, cada um no seu 

devido lugar socialmente hierárquico. Ele não ilumina, excessivamente, os lugares do afeto 

seja ele fraternal, conjugal, maternal, paternal ou filial. Esse afeto só é reforçado na relação 

da ama com a criança branca e vice-versa, talvez quando da ausência ou da diminuta 

presença do mesmo, ou seja, quando essa relação familiar é construída a base de coerção 

e/ou necessidade, artificialmente, e não de forma espontânea ou natural. Contudo o 

panorama familiar negro retratado por Militão restringiu a constituição de famílias nos 

moldes brancos, cujos membros se articulavam com seu contexto. Sem dúvidas há 

singularidades na composição da família negra, tanto cativa, quanto liberta ou livre que 

extrapolam o modelo exposto.  

A falta de liberdade de escolha, ou seja, as restrições legais ao autodomínio do 

corpo negro podem ter obrigado mulheres e homens a se afastarem de filhos 

biologicamente constituídos e a constituírem laços semelhantes com pessoas de outras 

origens. Mas essa realidade não torna inexistente a capacidade de afeiçoar-se, apenas a 

reforça dentro dos espaços de atuação possíveis a cada um. Por exemplo, num anúncio de 

fuga do Jornal A Matutina Meia Pontense de 1834, descreve-se a fuga de uma mulher, com 

três filhos que parecem ser legítimos, um companheiro que poderia ser o pai biológico ou 

não, e um agregado jovem indígena. Portanto, a constituição das famílias negras, desde a 

muito, se dera influenciada pelas condições de vida imposta aos negros no Brasil, mas a 

realidade da experiência desses sujeitos não se limita a vontade branca, mesmo nas 

condições mais adversas. 

Poder-se-ia dizer que as imagens de Militão são abordagens de algum viés da 

realidade. Na Imagem 41 a realidade se desmancha, porque ela é apresentada no formato 

de uma imitação. Homem e realidade estão cindidos, corrompidos pelo espetáculo da sua 

presença, como teatro, esse homem negro escravizado se apresenta como uma ilusão, como 

uma impermanência histórica, social e artística, ou seja, como resultado de manipulação, 

fabricação que ameniza a realidade e relativiza a servidão. Nessa fotografia está mais 

presente a imagem de um discurso do que um discurso imagético. O homem-imagem é o 

reforçador de uma ideia de tempo, manifesta em si a consonância com a dinâmica social de 

um determinado contexto. Sua imagem contribui para a construção de uma determinada 

memória. Sua arquitetura é organizada para expressar o modelo vigente da vida social. 
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IMAGEM 41 - Título/legenda: (1-16544-1039-2814) 

Fotografia 312 - Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-

1039-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 8,5cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1880 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), 

APOIADO, MURETA COM COLUNAS, TAPETE, PAINEL-

CENÁRIO. 

 

Tem-se, na Imagem 41 o propósito de ressaltar certos valores, o homem é um 

edifício ornamental. Ele é uma paisagem panorâmica do que seria um escravo, de como 

este se trajaria. Ele é a imagem do ser negro escravizado para olhares externos, é possível 

que nem seja de fato um sujeito escravizado. Nesta imagem não nos olha o escravizado, 

mas a ideia do interprete para representar esse modo de ser. Apresenta-se uma versão desse 
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estado de ser espetacularizado para ser exposto a um público diverso. Esse homem é 

composto para que o público tenha acesso ao retrato de um escravo. A partir dessa imagem 

é possível se questionar o fetiche da objetividade da fotografia na realidade. Não se 

apresenta aqui o sujeito escravizado, representa-se estes sujeitos. 

O homem feito imagem não é presença, mas representação. O ser negro é 

resultado de um processo de codificação que estrutura simbolicamente o escravo real, 

metamorfoseando-o no espectro de um escravizado. Está morta na cena tanto o escravo, 

quanto a realidade que o cercava, sobrevive nela seu espectro como presença de um 

contrato social num contexto. O homem na imagem desempenha uma noção de 

sobrevivência ao ter intensificada sua “in-humanidade” e ao ser transformado para 

coincidir com um bem de consumo utilitário partindo das compreensões de Agamben, no 

seu trabalho “O que é um dispositivo? Outra análise”. (AGAMBEN, 2005, 72-101). O que 

lhe resta de real é sua submissão a cena. O escravizado enquanto signo de um código que 

fundamenta sua própria representação, ocupa aqui o plano central da imagem, mas se 

relaciona com o universo exterior a ele diferentemente da Imagem 4351, adiante, na qual a 

imagem do homem o relaciona apenas consigo mesmo.  

Estudos revelam que logo após alforriarem-se, muitos negros, empenhavam-se 

para comprar um cativo. Essa situação para autores como Jacob Gorender, conforme sua 

análise em “A escravidão reabilitada”, era uma das formas dos ex cativos negar a antiga 

condição. Para este autor esta prática era garantidora, no contexto, de permanência da 

reprodução cotidiana das relações de produção escravista (GORENDER, 1991, 120). 

Dessa perspectiva o escravizado aprendia que ser livre era ser senhor, e ser senhor era 

possuir escravos, portanto a imagem social da escravização também era alienante, 

simbolizava, naquele contexto da segunda metade do século XIX, poder de liberdade. 

Porém, ser liberto não era muito diferente de ser escravo. Não significava ser livre, 

imediatamente, e sim sobreviver às próprias custas. Conclui-se a possibilidade da obtenção 

da alforria, mas esta teria alto preço. O escravizado para consegui-la teria que se moldar ao 

reflexo de seu senhor e a seu modo de vida. 

Este homem imagético colocado no espaço da realidade concreta na Imagem 

41 representa os escravizados em seus espaços de atuação, submissos a tal condição. A 

imagem produzida subtrai de si as outras referências possíveis da condição de escravizado 

e implica em uma visão geral desse universo e não apenas um ponto de vista localizado, 

                                                 
51 Fotografia 258, p. 131. 
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esta imagem é, portanto, alienante. Todas as oposições implicadas nessa condição são 

superadas pela ordenação precisa dos elementos de cena nos planos e no arranjo dado a 

eles. O homem, que pode inclusive ser um ator, não representa a si mesmo, mas o lugar do 

escravizado dentro dos espaços sociais de representação da classe dominante. Ele é uma 

presença ausente, a partir da qual se compõe a condição de escravizado em sociedade e 

imageticamente. Esse homem não é o lugar da realidade escravocrata, mas desempenha o 

papel de representar esse lugar, esta condição. Ainda que o homem real, a posar para a 

concretização do ato fotográfico, realmente, não seja um homem escravizado, na imagem 

ele é o elemento concreto na materialização de uma ideia simbólica, de uma abstração 

sobre o estado do ser escravizado. Essa imagem do escravizado é a percepção idílica do 

interprete dessa condição para os fins utilitários a que seu gesto fotográfico tenha sido 

dedicado ao produzi-la. 

Certas marcas conotativas foram coladas na composição da Imagem 41, para 

dar entender que o sujeito retratado era um escravo. Independentemente da cor de sua pele, 

seu traje, a ausência de sapatos, o turbante o coloca no universo do ser negro, cujo lugar 

social comum é o da escravidão contextual, que na imagem não parece ser um lugar tão 

ruim assim! A afirmação da imagem do homem negro como escravo, como ser inferior, 

como diferente reafirma a imagem do homem branco livre, como superior como diferente 

deste e igual aos seus iguais. O ser escravizado é um espaço público, não está pensado nele 

a individualidade, a sua máscara negra lhe confere um caráter de indignidade, ele é visto 

como uma condição que o desumaniza. O que essa sua imagem intenta não nos permite ver 

o seu verdadeiro rosto. Ele é transformado num espaço de (des)classificação dos 

indivíduos. O ser é uma continuidade entre o animal e o humano. Se considerarmos a 

perspectiva darwiniana, esse homem não é ele mesmo, mas uma espécie de homem, numa 

condição que lhe impusera as circunstâncias. 

A fronteira entre ser livre e ser escravizado pode ser considerada como muito 

fluida. Como disse Lucien Febvre, em “Combates pela História” tudo o que, pertencendo 

ao homem, o serve, o exprime, demonstra a sua presença (FEBVRE, 1989, 249). Se 

pensarmos o ser negro como um não ser, como objeto de pertencimento do homem branco, 

a presença de um exprime a presença do outro. Especialmente, o homem da Imagem 42, 

Fotografia 330, cujas atividades, revelam os gostos e as maneiras do ser homem no mundo 

e do ser homem branco, embora tenha a pele negra e tenha experimentado a condição de 

um livre feito escravo e vice-versa. Dessa perspectiva os negros, no contexto das imagens, 
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ou pertenciam ou serviam ao “homem branco”, portanto exprimem e demonstram a 

presença ausente desse homem branco.  

 

IMAGEM 42 - Título/legenda: 11691 (1-16544-1913-2814) 

Fotografia 330 - Título/legenda: 11691 (1-16544-1913-2814) - 

LUIS GONZAGA PINTO DA GAMA - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), GAMA(LUIS 

GONZAGA PINTO DA), NEGRA, POLÍTICO. 

 

Luís Gonzaga Pinto da Gama, Imagem 42, é presentificação do livre feito 

escravo, do escravo liberto e do liberto livre. Sua trajetória revela através de seus gostos e 

maneiras os gostos e as maneiras de ser do homem branco livre, ao qual pertenceu e/ou 
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serviu e contestou como negro. Experimentando as múltiplas realidades desse ser numa 

realidade escravocrata de acordo com Lígia Fonseca Ferreira, no seu texto “Luís Gama: 

carta a Lúcio Mendonça” (FERREIRA, s/d, 300-321). Suas expressões são reflexo dos 

modos de ser do homem branco. No entanto suas atitudes e ideais são a caracterização dos 

desafios e lutas de muitas mulheres e homens negros da segunda metade do século XIX. 

Os negros conservam na sua própria imagem e transmitem os valores desse homem branco 

contestado e socioculturalmente localizável. O homem negro, vestido com a distinção do 

homem branco na Imagem 42, veicula um valor que não corresponde a suas origens de 

nação ou étnicas. Está presentificado nesse traje e nos seus modos de ser a história do 

homem comum branco, das formas de sua vivência coletiva. Abre-se no homem negro da 

imagem um espaço de comparação, o homem negro retratado incorpora, voluntaria ou 

involuntariamente, os signos e os modos de comportamento de uma hierarquia 

sociocultural definida por uma elite branca dominante para contestar seus valores como se 

verá no próximo capítulo dessa análise. 

 

IMAGEM 43 - Título/legenda: 9485D (1-16543-0423-0568) 

 
Fotografia 258 - Título/legenda: 9485D (1-16543-0423-0568) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm 

(sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1). 

 

Assim como na Imagem 43 se encontra no acervo observado de Militão seis 

fotografias de homens postos nos mesmos moldes, todos eles trajam o mesmo modelo de 

roupa, calça e camisa listrada, na maioria fechada até a gola. Manifestam uma postura 

semelhante entre si, braços soltos, colados ao corpo. O seu registro sé dá frontalmente, 

ambos expressam certa insatisfação. Porém a fotografia de Militão parece remover as 

personas de seus lugares, colocando-os como objetos em um cenário artificial, ou, apenas 

deslocando-os de seus cenários reais, no entanto não parecem reforçar estereótipos, 

tampouco alimentar mitos. Ainda que os sujeitos fotografados estejam claramente 

colocados em uma ordem que os estabelece como pertencente a outro mundo, diferente ao 

das outras personagens negras, num outro lugar desse ser. Nestas imagens, está 

evidenciado um tipo, fora do padrão das fotografias de Militão, as suas capturas obedecem 

uma ordem imagética distinta. Aparentemente não é a valorização da personagem o 

objetivo da imagem, mas a identificação física da mesma. Essas imagens possuem um 

modo de descrição que não lhe é comum. O homem da Imagem 43 fora removido do seu 

contexto de vida e trabalho. Uma situação particular molda a plástica dos seus misteriosos 

e contido gestos. 

As imagens de estúdio primavam pela estaticidade. A repetição na postura 

diante da câmera se dá, por vezes, pela exigência do equipamento e dos aparatos 

necessários a realização de uma fotografia, além do tempo de exposição para se concretizar 

a escrita imagética. Pode-se identificar facilmente que a Imagem 43 não é uma imagem 

panorâmica, a menos que se tome o corpo como espaço exploratório de grande dimensão. 

O gesto do homem nessa imagem não é uma pose, não simula uma ação e foi arranjada 

pelo fotógrafo intencionalmente para lhe garantir a captura nos termos que se apresenta. O 

movimento nessa imagem é único. O homem é o objeto do sentido, da direção, da 

distribuição do espaço, do arranjo cenográfico, do figurino. Sua figura é o objeto central e 

não o que sua figura possa representar. Ele não é um anúncio, uma propaganda de si, não 

está num espaço aglutinador, é objeto individual, distribuído em plano vertical, o que 

individualiza sua imagem, restringindo sua postura a ele mesmo. Ele não está integrado a 



133 

 

um contexto, figura entre objetos interiores e pessoais, o lugar a que ele pertence em 

sociedade não é exposto junto com sua imagem, não compõe o seu registro. O que reitera o 

padrão documental, este retrato poderia ser enquadrado como mais realista, talvez.  

A Imagem 43 não é estruturada em função da codificação sociocultural 

dominante, o homem nela é silenciado. O homem exposto não está disposto ao 

reconhecimento público a partir de sua captura. Tem-se dele a expressão e a forma, seu 

conteúdo é obtuso na imagem. A fisionomia desse homem, vela e desvela sua postura 

diante da captura de sua aparência, sua expressão fisionômica revela, seus traços físicos 

que carregam sinais sutis de coerção que fazem desse homem a sua própria imagem 

acusatória. Nesse processo morre o homem no objeto, ele é transformado na imagem que 

dele se faz. Uma imagem misteriosa, que não tem um papel moral no mundo que o cerca. 

A composição de sua figura o separa dos outros homens negros fotografados por Militão e 

o separa dàqueles que se lhes assemelha, também dos modos de ser e de se mostrar, na 

fotografia, por esses outros.  

Este homem negro fotografado tem em sua aparência o estigma que lhe define. 

Ele é o lugar de traços comuns, que o institui dentro de certa categoria como um sujeito 

social. É lugar de traços também incomuns que o definem como um tipo específico de 

sujeito imagético dentro de sua própria categoria. Seus traços comuns o situam 

socioculturalmente, como homem, negro e pobre. A variação em torno desses traços faz 

projetar-se nele um lugar, talvez, de subversão. Ele é um indivíduo de identidade 

desconhecida, os dados sobre ele são coletados em seu próprio corpo. O seu 

reconhecimento hoje não é possível, a não ser de uma perspectiva reversa. A partir da 

comparação entre a sua imagem e a imagem de outros homens negros do seu contexto, 

realizadas por Militão. Dessa perspectiva poderíamos dizer quem ele não é. Sua “cara de 

suspeito”, se limita ao paradoxo da aparência.  

Ao relacionarmos a Imagem 41 com a Imagem 43, pode-se presumir que a 

primeira contribui para a construção de certa memória social. O negro, imaginado é um 

monumento do escravizado, apresentado com turbante, pés descalços, cavanhaque, trajes 

grosseiros e monocromáticos. O negro é, em si, a imagem de uma ideia de preto produzida 

para o futuro. Considerando o estudo de Marcelo Pen Pereira, sobre teoria literária e 

literatura comparada, podemos ver essa imagem não só como registro de uma realidade, 

mas a construção de uma realidade possível, ou seja, como uma prosa, posto que não nos 
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forneça toda a realidade que a envolve. Ela é uma escolha e não uma constatação, como é 

admissível para a segunda imagem em comparação (PEREIRA, 2007, 198-200). 

A fotografia de Militão não é um fato do fato. Seus usos podem ser e são 

dirigidos desde seu início. Em muitos momentos a imagem dos homens fora enclausurada 

em modelos clássicos de representação. O potencial informativo da Imagem 43, depende, 

para ser desvelado, que seus fragmentos sejam contextualizados e que seus múltiplos 

desdobramentos sejam circunscritos no tempo e no espaço da tomada de seu registro. Esta 

não é uma tarefa impossível, mas é bastante difícil. A realidade dessa imagem corresponde 

a realidade do assunto fotografado, ela é em si um processo de criação de realidades 

particulares. Este homem existe apenas, para quem o vê, apenas na sua imagem 

constituída, reconhecível apenas por si mesmo, não fora localizado nenhum documento 

que dê alguma certeza da sua identidade ou a sua localização jurídica ou sociocultural. 

Pressupondo que o sujeito representado seja apenas um modelo para um 

determinado tipo de preto, que se quer veiculado fotograficamente, essa persona na 

imagem, ocupa o lugar de uma teoria racista, pseudocientífica, que pregava a superioridade 

biológica do homem branco, então em voga na Europa. Esse homem deixa de sê-lo, para 

tornar-se uma arquitetura imagética sociocultural, sua carne metamorfoseada em imagem é 

um atestado de sua identificação como homem negro, talvez prisioneiro, porque se 

explicita na sua imagem, visualmente, o estilo de representação para este tipo de condição. 

Ele não se perde em meio à massa de anônimos fotografada por Militão. Sua imagem se 

destaca a partir de vestígios diferenciados daqueles corriqueiros nas outras composições de 

quem quereria se promover através da fotografia, construindo para si uma “imagem 

melhorada” de si mesmo, também para os outros em um futuro qualquer. Este homem é 

um cenário de significados ocultos. Ele é uma vista, um fragmento humano do Brasil da 

segunda metade do século XIX, quando a fotografia era o código visual dominante. O 

homem imagético, na Imagem 43, é um documento jurídico, se ele for um prisioneiro. E 

um documento histórico independentemente do lugar que o ocupe.  

As características físicas destacadas dos negros na fotografia de Militão 

Azevedo referem marcas que, no geral, não declaram sua residência cativa ou liberta. Suas 

origens étnicas não são descritas de nenhuma forma. Se fôssemos descrever as imagens 

fotográficas como se fazia nos anúncios de fuga de periódicos daquele tempo, teríamos 

descrições imagéticas mais ou menos objetivas e poderíamos ter como sinais entre os 

sujeitos algumas características, como na Imagem 44, onde se vê um homem que poderia 
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ser descrito como cheio de corpo, rosto redondo, pouca barba, beiçudo, cavanhaque só no 

queixo, olhos vesgos, com dentes da frente na parte inferior, falta de dentes da parte de 

cima e bem preto. Ele pode ser confrontado com muitos outros de cabelos diferentes, com 

outros modelos de barbas, com aqueles de narizes e beiços afilados, com os de cor fula, 

estando bem trajado, porque se vê insinuando um colarinho, acompanhado de gravata e 

paletó, no que se contrapõe àqueles que não se vestem como fidalgos se dito, conforme 

descritos na obra “Artigos de Jornal” (1934), por Gilberto Freyre e comentado em artigo 

publicado na Revista Ciência & Trópicos de 197352.  

 

IMAGEM 44 - Título/legenda: 9091 (1-16543-0086-0568) 

Fotografia 231 - Título/legenda: 9091 (1-16543-0086-0568) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

                                                 
52 “Tal o fato, tão característico da época de virem anunciados, nitidamente, em jornais, artigos de uso 

pessoa! - uns por importadores, outros, por negociantes - destinados, uns tantos, apenas à classe senhoril da 

sociedade, em contraste com os destinados à classe servil: tecidos para vestuário, por exemplo. E remédios. 

Drogas das quais os anunciantes destacavam que eram fabricadas especialmente para as "constituições 

delicadas" de "gente fidalga”. O que não impediria, na prática, que mucamas de estimação, ainda que 

escravas, vestissem os mesmos vestidos das suas sinhás e negros libertos ostentassem sua condição de 

libertos trajando ao modo dos seus senhores e considerando-se, portanto, com o mesmo direito que eles no 

uso de artigos anunciados para o consumo exclusivo de fidalgos.” (FREYRE. 1973, p. 18). 
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MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1). 

 

O homem fotografado não apresenta no rosto sinais de castigo. Seu lugar não é 

situado como escravo, nem como livre. Esse sujeito está na borda da liberdade e da 

servidão, não se enquadra naquilo que o dito Gilberto Freyre entende como “tipo nacional 

de homem”, porque guarda, inconfundivelmente, em sua aparência a não superação da 

origem étnica africana, ainda que esta não possa ser identificada nas singularidades das 

inúmeras nações africanas, o é como origem continental, suficientemente localizável. 

Apesar de aparentar ser assimilado no que se refere as marcas culturais e integrado no que 

diz respeito ao comportamento social aos “modos nacionais brasileiros”, seus traços físicos 

característicos o aproxima de uma África distanciada dos desejos brancos para modelo de 

homem na segunda metade do século XIX no Brasil. O processo biofísico e cultural 

desenhado pelo nascente “Estado Nação Brasileiro”, na expectativa de atenuar as grandes 

diferenças, minimizando a pluralidade étnica negra e assim constituir o que o autor citado 

chama de “um homem desadjetivado” não se realiza completamente no sujeito interpretado 

na Imagem 44. 

Esteticamente é possível pressupor que este homem é fruto da escravidão, que 

se não ele próprio, seus antepassados são de um outro lugar. Apesar dos seus modos de ser, 

de agir, de se vestir, de se colocar no mundo real e fotográfico o distinguirem desse lugar 

que fora comum aos não livres. Este homem não superou os “pigmentos de raça”, 

conforme compreensão de Gilberto Freyre, o condicionamento cultural não removeu dele 

os diferenciais que impedem vislumbra-lo como realmente integrado “na vida e na 

civilização brasileira” daquele período (FREYRE, 1934). Portanto a sua beleza não está 

contemplada pelo modelo aristocrático ocidental da interpretação conferida a ele na 

reprodução da sua imagem, realizada por Militão, esse homem ainda é negro, 

diferentemente da mulher na Imagem 2553 por exemplo. 

As fotografias como marcas culturais do período escravagista, explicitam as 

metáforas condicionais e circunstanciais em relação com o contexto histórico a que 

pertencem, como um sistema semiótico codificado para contribuir na manutenção do 

discurso ideológico dominante promovendo sua naturalização cotidianamente. O Corpo 

                                                 
53 Fotografia 37, p.87.  
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físico e o corpo social, assim expresso na fotografia dos negros, de Militão, não é um ato 

de protesto contra o sistema escravista ou contra as condições de submissão dos negros, 

nem mesmo um testemunho das realidades socioculturais que cercam a confecção dessas 

suas imagens fotográficas. Confrontadas com as circunstâncias históricas revelam as 

conformações entre o ser negro e o ser branco e velam a enorme diversidade de posições 

que permeiam essas relações.  

A moralidade e ética motivadora das construções imagéticas registra a 

assimilação pelo negro do modo de vida dos brancos, ou seja, a naturalização da condição 

escravista regida por valores econômicos e não humanos. Enquanto assimilados os negros, 

fotografados por Militão Azevedo, tem seus traços étnicos identitários africanos 

esvaziados, já que evidencia-los seria como simbolizar a resistência à condição de 

submissão ao sistema posto e ao modelo de sociedade desejado em vigência no período 

pela classe dominante. Por manifesta pressão sociocultural os gestos do corpo físico 

individual imitam e compreendem os gestos do corpo coletivo e social, os interesses desse 

corpo que não são unos, mas um híbrido resultado de rejeição e aceitação. Esse corpo 

negro transmutado é reflexo de repulsa e de invasão, resultado de ações persuasivas e 

coercitivas é lugar de gládio entre o eu e o outro. 

Nas imagens dos negros, de Militão, temos formas caricatas dos seres que 

habitam os corpos que vemos. Esse ser, como sujeito em si, só é visível ao nos esforçarmos 

por percebe-los como sujeitos da imagem, na imagem e para além da mesma. Em Militão 

há um esvaziamento nas mensagens visuais. Os seres representados aparecem como 

caricaturas dos brancos. No entanto, ao focar na imagem do sujeito para além do contexto 

do estúdio fotográfico, se pode avaliar que as composições desse interprete ganham em 

intensidade ao mesmo tempo que perdem em extensão. Porque, embora seja possível 

reduzir os seres vivos a estruturas mortas, como já salientou Agamben (2007), não é 

possível fazê-lo sem perder algo desse ser.  

As fotografias de negros não diminuem as distâncias do que estes são, em 

relação ao que não são. Porém diminui a distância de como querem ou não ser vistos. Os 

retratos observados mostram a desterritorialização do negro como africano ou descendente 

e a reterritorialização desse ser negro como brasileiro europeizado. O obvio, insistente na 

cor, se torna sutil nos gestos, na postura, na assimilação de modelos e valores que 

correspondem ao “novo mundo” tão velho quanto qualquer outro. O eu nessa perspectiva é 
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um outro e, talvez, mais familiar que o primeiro. O novo território se torna o único possível 

para aqueles que foram (quase) completamente desterritorializados.  

Como interpretador, neste instante, atenho-me a interpretação do interprete, 

deixando para um terceiro ato a posição do interpretado. Nesse caso as imagens são uma 

simplificação dos seres expressos ou contidos nos corpos, são reduções que escapam do 

seu contexto originalmente relacional. A direção e a intensidade moderada dos corpos no 

fluxo das imagens de Militão velam e desvelam as tensões causadas pelos bloqueios e 

permissões dos pontos de contato entre as forças internas e externas que movem ou 

estabilizam os sujeitos envolvidos e as suas noções de território, ou seja, o lugar do eu e o 

lugar do outro naquela sociedade. Há que se considerar os fatores culturais em voga, a ação 

ou o agir em público no contexto para melhor avaliação futura dessa imagem do interprete.  

Nas imagens de negros de Militão existem ainda os sinais de união e desunião, 

de igualdade e diferença. Seus pontos de ligação se fixam em rastros e gestos precisos que 

estão nas fronteiras entre visível e não-visível. Os definidores de lugar são a pele do corpo 

na sua relação com o mundo que encerra em si e com o mundo que o cerca. Há nessa 

relação no mínimo quatro universos em estreito contato, o branco e o negro, o interior e o 

exterior conforme se pode observar na Imagem 41, por exemplo. O espaço físico descreve 

as invasões prazerosas e não de desprazer que o tomam, que o desfaz como território 

privado, lugar do pessoal e íntimo compartilhado, e o constitui como territorialidade social 

regulada por relações públicas, de cunho jurídico, cuja densidade o coloca na berlinda do 

eu e do outro, próximo do que seria o ideal e distante do que seria real ou realizado. Em 

Militão o interpretado é o eu. E a interpretação é o mundo, sonhado ou realizado pelo 

interprete, ou mesmo imposto pelos outros dessa relação, sejam eles os interpretantes, os 

interpretados ou mesmo os interpretadores. Apesar do lugar comum das personas étnicas 

representadas nos retratos, está presente em todas as imagens a ciência da distância que os 

une e os separa dos ideais de seu contexto. No entanto a centralização de figuras marginais 

constitui a semiotização de uma problemática que discute a seu modo e em seu tempo a 

práxis social. Na Imagem 41, assim como a da ama na Imagem 39 entre outras, podemos 

observar a cilada da “identidade cultural” (GUATTARI/ROLNIK. 1986, 30-35)54 feita, 

geralmente, a partir da observação de condições que são construídas para reificar 

estereótipos cristalizados. 

                                                 
54 Conceito compreendido por Guattari, na obra Micropolítica: cartografia do desejo como profundamente 

reacionário (GUATTARI/ROLNIK, 1996). 
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II CAPÍTULLO: O INTERPRETANTE  

 

IMAGEM 45 - Título/legenda: 7444D (1-16541-1826-2715) 

 
Fotografia 176 - Título/legenda: 7444D (1-16541-1826-2715) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 01/1876 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO DE 

PERFIL(1), NEGRA. 
 

De acordo com Umberto Eco, em seu “Tratado Geral de Semiótica” (ECO, 

1980, 58-62) o interpretante “é aquilo que assegura a validade do signo mesmo na ausência 

do interprete”, ou seja, uma outra representação já referida do mesmo objeto. O sistema 

escravista é o interpretante a partir do qual se significa o ser negro dentro da sociedade da 

segunda metade do século XIX, nesta análise. A fotografia também significa as nuanças 

desse ser negro em sociedade numa dupla distância, no contexto da escravidão e no 

contexto contemporâneo. A partir das imagens que ela veicula se configura a imagem 

desse ser e do seu modo de ser considerado. Vários códigos significantes se encontram 
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para o evidenciar-se a si mesmo, embora esse “si mesmo” seja um constante “outro”. Dá-se 

nesse ínterim uma semiose ilimitada. O sistema escravista explica-se a si próprio nos seus 

próprios termos. A fotografia do XIX é um dos termos desse sistema que convenciona 

inúmeras formas de linguagem para representa-lo.  

Para o interpretante o signo é “tudo o que leva outra coisa a referir-se a um 

objeto” ou sujeito. Da perspectiva peirciana um interpretante é o referente do signo, que 

também pode ser um signo que produz ou reproduz uma ideia sobre o objeto ou que 

modifica essa ideia. Sendo o interpretante, portanto, a primeira representação. A 

perspectiva peirciana tem o habito comportamental como um possível “interpretante 

absoluto”, uma representação despojada do que lhe é menos relevante. No entendimento 

peirciano o signo e a sua explicação sobre si mesmo constroem um outro signo que sempre 

exigirá uma explicação aditiva, o que para Eco se resume num campo semântico, que 

conecta os signos entre si, mais do que um signo final conforme nos informa Charles 

Sanders Peirce, na obra “Estudos Coligidos” (PEIRCE, 1983, 6s).  

Aceitando o pensamento de campo semântico (ECO, 1980, 110-111), pode-se 

pensar a Imagem 45, da mulher negra, como um campo semântico que refere um outro, o 

“ser negro”, na segunda metade do século XIX e atualmente. Os traços definidores do que 

seria esse ser, são os signos que o corpo real e o imagético dessa mulher carregam em si. O 

que possibilita uma análise componencial que pode isolar os percursos de leitura ou os 

sentidos compostos pelos nós dos entrecruzamentos desses signos, tornando-os passíveis 

de compreensão como uma rede de unidades culturais. Desse ponto de vista o ‘ser negro’ é 

uma construção metassemiótica55, uma imagem criada a partir de uma imagem acerca da 

imagem física do negro em sociedade, no recorte temporal demarcado, que é aqui o 

instrumento problematizador de certas regras, características e ações que constituíam esse 

ser negro socioculturalmente. 

Ao considerar o cabelo crespo, da mulher na Imagem 45 como característica do 

ser negro, por exemplo, o elemento cabelo passa de natural a simbólico, metamorfosea-se 

em signo cultural. Evidentemente, não dá para reduzir o universal ‘cabelo crespo’ a uma 

explicação para ‘ser negro’. Seria preciso, e impossível aqui, investigar a origem biológica 

do caracterizador ‘cabelo crespo’ em sua relação com o ‘ser negro’, para saber se esta 

                                                 
55 Segundo Hjelmslev (1961), é a teoria geral dos signos, uma semiótica, que tem por objeto de estudo o 

próprio sistema signico, ou seja, uma semiótica. 
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relação é exclusiva ou se seus componentes podem se manifestar em outras cadeias 

semânticas.  

Porém, a mulher, anônima, cuja imagem fora capturada pelo ato fotográfico de 

Militão, ocupa um lugar social específico, ela é na imagem um ser negro. E a característica 

que o explica como tal é, por exemplo, o cabelo crespo, mas é possível observar outras 

marcas expressas desse estado de ser em evidência na sua imagem, como a cor da pele, 

detalhe que não é tão perceptível no homem da Imagem 46, a seguir:  

 

IMAGEM 46 - Título/legenda: 9362D (1-16543-0363-0568) 

Fotografia 253 - Título/legenda: 9362D (1-16543-0363-0568) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 

3,1cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1). 

    

Embora, o homem na Imagem 46 também congregue na cadeia semântica 

constituída pela sua imagem física, o caracterizador cabelo crespo. A representação da 
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imagem desse homem oferece um panorama recursivo, que sem o interpretante ‘cabelo 

crespo’ seria difícil imaginar. Este homem em seu conjunto é o que poderíamos chamar de 

um “modelo de memória semântica” (ECO, 1980, 110-111), caracterizado pelo elemento 

cabelo crespo. 

Os liames associativos que poderiam ligar os nós dos signos significantes numa 

imagem, incluem o emprego de uma série de outros significantes e compreendem muitas 

significações que estruturam a rede global da memória agregando planos ao nível original. 

Ser negro é o lugar dos seres anônimos, como se evidencia na fotografia, da mulher e do 

homem sem nome, anteriormente apresentados, e conforme se repete na grande maioria 

das imagens coletadas para esta pesquisa. Mas, também pode ser o lugar da distinção entre 

aqueles que, supostamente, são iguais. O homem anônimo da Imagem 46, é apenas mais 

um escravizado, livre ou liberto que o fotógrafo representou imageticamente. O traço 

identitário comum desses sujeitos é que são negros, o que os localizam e identificam como 

diferentes, como um outro lugar que não o lugar do sujeito da Imagem 156, apresentada na 

abertura do primeiro capítulo. O laço entre eles, é que ambos são construções imagéticas e 

do mesmo fotógrafo. Os últimos não têm nome expresso que os identifiquem, o primeiro 

não é um outro si mesmo desse ser negro, eles representam um lugar de diferença no 

espaço da igualdade promovido pelo ato fotográfico. Essas diferenças são imediatamente 

identificáveis porque seus componenciais semânticos revelam sua carga diretamente a 

partir das suas características físicas individuais.  

As mensagens transmitidas através das imagens, pensadas como reduções das 

informações sobre a vida dos negros em sociedade, demonstrada por meio da produção 

sígnica resultante da junção dos códigos histórico, fotográfico e escravista, também leva a 

refletir sobre os elementos existentes nos objetos em referência, como compostos 

equiprováveis de marcas computáveis de dois ou mais sistemas codificantes. Esses 

elementos em seus diversos percursos de leitura, encontros e confrontos, se constituem 

como possíveis interpretantes dos estados do mundo expressos através da imagética 

fotográfica. Desse modo tem-se como elementos para leitura da vida sociocultural dos 

negros os trajes, os nomes, os modos de se apresentar, a postura representativa, as modas e 

os modos do aparecer e do ser, que conotam ou denotam as suas ocupações em sociedade. 

Considerando-se que as informações imagéticas são compostas por gamas de 

probabilidades, que podem se transformar em isotopias nos níveis do sentido e provocar os 

                                                 
56 Fotografia 308, p. 28. 
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fenômenos de rumores que contribuem para a produção de novas leituras do mundo, 

portanto de novos sistemas culturais. Verifica-se as possibilidades de mudança do 

conteúdo de acordo com as circunstâncias da recepção, que pode modificar a interpretação 

e gerar, a partir dos mesmos dados informativos, respostas originais. Porque a 

imprevisibilidade da interpretação pode ser gerada pela amplitude do universo semântico 

disponível no contexto imagético de Militão, podendo ser este tanto de cunho histórico, 

quanto semiótico, o que é sempre complexo e diverso. 

Na análise da origem e do destino das imagens capturadas, o porquê da seleção 

espacial é fundamental para a compreensão tanto do interprete quanto do interpretado. A 

origem da motivação pode estar ligada a um estímulo-resposta. E a imagem pode ser 

pensada como forma de se escapar da condição circunstancial em que se está inserido o 

sujeito retratado. Ela é um meio possível para se preservar do próprio contexto escravista 

no qual estavam todos os envolvidos. Questionar as condições, circunstâncias e contextos 

que motivaram as tomadas fotográficas, assim como os estímulos que conduziam esses 

sujeitos para determinados modelos de representação torna-se um desafio custoso e 

necessário. Assim como a coleta de dados sobre a faixa etária e o gênero dos fotografados 

é importante na busca por compreender, através dos referenciais históricos, se estes são 

fatores determinantes e quais são os vetores caracterizantes dessa determinação.  

Porém as fotografias pensadas como marcas valorativas da ordem social 

vigente, assim como reflexo das condições econômicas dos fotografados não é tão óbvio. 

Vários fatores devem ser considerados como motivadores. Procurar estabelecer as relações 

entre os valores ofertados pelo trabalho fotográfico, as interconexões possíveis entre as 

condições dos negros, dos brancos, no sistema escravista e do contexto histórico no qual 

ambos estavam inseridos é vital. E outros dados como as condições físicas elencadas, são 

elementos para serem analisados. Considerando todos esses elementos como signos 

interpretantes da experiência sociocultural que implicava o ser negro, como um sistema 

sígnico, que revela os tratamentos a que eram submetidos os sujeitos. Tomadas essas 

experiências como sinais da sua singularidade social, como marcas de sua condição, como 

elemento motivador de um padrão estético. Todos como caracterizantes valorativos de 

modelos brancos do comportamento negro, interpretante de seus muitos lugares.  
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No caso da Imagem 4557, por exemplo, se tomarmos o signo cor, como origem 

e destino das fotografias de Militão, para estabelecer o lugar social imposto pelo sistema 

escravista, assim como o inverso acontece na Imagem 4658, esta não nos tocaria, a cor aqui 

não é o elemento dessa condição, não é sua origem nem seu destino. A cor não é o resto de 

onde partir, nem onde entrar. O lugar desses sujeitos não está neste vestígio significante de 

sujeição. O ‘ser negro’ interpretado nesta pesquisa está para além da cor, embora não a 

exclua. Toma-se a cor como um traço dessa condição que, por vezes, escraviza os sujeitos 

que a expressam. A mulher da Imagem 45, se não fora escravizada, poderia ter sido. Ela 

traz em suas marcas físicas traços que condicionaram outros sujeitos como ela a este estado 

de ser. O contexto extra imagético, nos revela que o trabalho servil, condição indigna de 

um “verdadeiro branco” era exercido, no contexto do século XIX, por seres com tais 

características, as quais foram justificativas para a desumanização do ‘ser negro’, ou seja, 

para a sua animalização ou mesmo coisificação.  No entanto, na Imagem 4259 a dignidade é 

expressa nessa cor, torna complexa a distribuição dos lugares sociais de cada indivíduo, ou 

seja, o ser negro no contexto do século XIX, nas imagens fotográficas desse período, na 

fotografia de Militão Augusto de Azevedo para este estudo histórico. 

O que vemos nessas imagens é cindido pelo que buscamos, ou seja, as marcas, 

os vestígios da escravidão como condição e como consequência no pós-abolição. As 

semelhanças aqui nos enganam e revelam dessemelhanças, descontinuidades. Elas 

evidenciam as experiências do ter, do estar e não do ser de acordo com as proposições 

elaboradas por Thompson no seu estudo da formação das classes operárias (1987). Neste 

ponto observamos a cor negra como túmulo da escravidão ausente, a negritude se perde na 

condição de liberdade presente mesmo naquele contexto. A imagem evidente é perturbada 

por imagens impossíveis. As latências das imagens são quase uma recusa do visível, que 

podem acomodar o interpretador distraído, aquele que segundo Agamben, em sua 

“Ninfas”, olha e vê a imagem de um corpo, mas não o corpo da imagem, restituindo-lhe a 

vida nesta ação (AGAMBEN, 2007, 10-23). 

Os objetivos comuns em disputa com os objetivos antagônicos entre brancos e 

negros, na segunda metade do século XIX, determinam a fluidez das fronteiras que 

caracterizam as igualdades e diferenças entre ambos. Os territórios individuais são, nesse 

contexto, territórios ocupados. Os direitos desses seres que se reterritorializaram, são 

                                                 
57 Fotografia 176, p. 139.  
58 Fotografia 253, p. 141. 
59 Fotografia 330, p. 130. 
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colocados em disputa ao se configurar esses sujeitos como lugar do íntimo e do privado e 

ao mesmo tempo como lugar do público e do social. Os sujeitos nessas fronteiras do eu e 

do outro, do estético e do político, do ser e do objeto, é pressuposto como território neutro 

num primeiro olhar e muito polêmicos a partir de um olhar mais atento.  

Contudo o seu corpo imagético é lugar de interação sem reservas. A relação do 

interpretador com esse ser, sujeitado pela imagem, metamorfoseado de espaço privado em 

espaço público deve ser pautada por muitas reservas. Porque a compreensão, ou 

interpretação, de seus gestos e posturas, marcas e sinais, presenças e ausências, evidências 

e transparências, visíveis e não-visíveis, oscila sempre, pelo auto grau de variáveis 

envolvidas. O comportamento individual e em grupo sofre a reserva da aprovação 

sociocultural. Portanto os seus gestos podem ser apenas convencionais na fotografia. 

Assim as convenções socioculturais são tomadas como valores interpretantes para a análise 

das imagens dos negros fotografados por Militão, nesta leitura.  

 

 

II.1 - Modelo histórico e imagético enunciativo dos lugares sociais dos negros 

 

 

IMAGEM 47 - Título/legenda: 4456D (1-16540-2037-3223) 

Fotografia 90 - Título/legenda: 4456D (1-16540-2037-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,1 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 
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Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 12/1873 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MENINA(2), MENINO(1), NEGRA, MEIO CORPO(2), BUSTO(1), EM PÉ(2), SENTADO(1), 

VISTO DE FRENTE(3), APOIADO(2), PAINEL-CENÁRIO. 
  

Está presente em algumas imagens de crianças os códigos imagéticos que 

demarcam os códigos definidores da hierarquia sociocultural, entre negros e brancos, entre 

mulheres e homens, entre gente comum e gente bem-posta, entre adultos e crianças e assim 

por diante. Na série de imagem de crianças pode-se perceber claramente que poses, trajes, 

companhia e gênero são signos significantes para se perceber os valores interpretantes por 

traz da imagem produzida em estúdio. 

Na Imagem 47, três figuras infantis posam. O que se pode ver nessa 

composição? Aparentemente são, apenas, três crianças negras, duas de pé outra sentada, 

emolduradas por um arranjo cenográfico. Ao ler o conteúdo imagético, porém, percebemos 

que as figuras não se apresentam do mesmo modo. A partir dos restos deixados na 

superfície visível podemos pressupor que as posições revelam um padrão hierárquico do 

espaço tempo capturado, que diferencia homens e mulheres, dando um primeiro lugar para 

o gênero masculino e um segundo lugar para o gênero feminino, lugares estes já definidos 

historicamente no contexto da sua constituição. Na imagem o menino é o pilar no qual se 

apoiam as meninas, vestígio discreto da diferença culturalmente estabelecida entre os 

sexos. Está expressa a igualdade dos diferentes e a diferença entre os iguais.  

Os lugares evidenciados na imagem que nos olha, são as possibilidades 

simbólicas hierárquicas dos gêneros dentro de um mesmo contexto. Ao se considerar o 

contexto escravocrata, os inferiores permanecem, tradicionalmente, de pé nas fotografias, 

se e enquanto acompanhados de seus superiores que se apresentavam, em sua maioria, 

sentados. Mesmo na dimensão infantil o menino era mais considerado do que a menina em 

sociedade. A necessidade do registro fotográfico impõe o ajuste da imagem com seu ser e o 

seu reajuste com o seu não ser.  

Há sempre uma permuta entre as personas, seus contextos e os seus corpos 

transmitidos imageticamente. Uma acariciante mão transmite a energia do afeto. O inibidor 

desse afeto ou seu desinibidor é a vontade alheia ou própria que impõe. Razão e instinto se 

relacionam nas imagens por meio da intervenção do interprete e atuação do interpretado 

com o objetivo de satisfazer um interpretante mesmo se este se coloque ausente da cena. 

Então, como o corpo se apresenta ou é apresentado diz desse corpo até mesmo o que nele 
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se tenta calar ou exagerar. A posição do menino em primeiro plano, na Imagem 47, repete 

a disposição hierárquica das personagens na Imagem 4060, porém nessa pode ser 

considerada simbólica de um ato protetivo, voluntário, assim como o pai em relação a 

filha, na Imagem 48. 

 

IMAGEM 48 - Título/legenda: 12233 (1-16544-2574-2814) 

Fotografia 361 - Título/legenda: 12233 (1-16544-2574-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 

9,3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, HOMEM(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), EM 

                                                 
60 Fotografia 281, p. 123. 
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PÉ(1), SENTADO(1), ABRAÇADO, APOIADO, MESA, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE. 
 

A imagem desses homens e mulheres negros não os representam, mas os 

apresentam fora do seu lugar, deslocados de sua origem. Elas são a captura de seres 

enquanto existência compartilhada, ou seja, enquanto ação política. Mas, também são 

obras que revelam padrões estéticos de uma determinada época. Podem ser o que 

Agamben, em “O que é um dispositivo? Outra travessia” (AGAMBEN, 2005), considera 

dispositivo, ou seja, se configuram como uma rede que assegura, a partir de suas relações 

de atuação, mecanismos de subjetivação, do qual seria possível resultar sujeitos espectrais, 

reais ou mesmo históricos e simbólicos se os pensarmos a partir das compreensões de 

Orlandi ao refletir sobre “O liberto, seu mundo e o mundo dos outros” (ORLANDI, 1999). 

Ao analisar as imagens acima, pode se inferir que o sujeito social, fotógrafo, 

não é uno, ele circula e se incorpora de diferentes formas aos enunciados que produz sobre 

si mesmo e sobre os outros, ou seja, pela relação de si com o saber sobre si e pela 

identificação do ser sujeito com determinações exteriores (PÊCHEUX, 1995, 266). As 

determinações podem velar ou desvelar a posição do sujeito como forma de ser em relação 

a identificação que se elabora sobre ele em virtude do sujeito real enunciado signicamente. 

Essas modalidades particulares de identificação do sujeito enunciado, na enunciação 

devem ser sempre relacionadas com o sujeito enunciador e com os objetivos discursivos 

específicos relacionados (COURTINE, 1982, 252). Os sujeitos evidenciados pelas imagens 

não, necessariamente, aparecem como eles são, tampouco o que eles fazem, ou seja, o 

lugar do ser é um vazio a ser explorado pela ação histórica e imaginativa que é desenhada 

pelos valores interpretantes em relação.  

O sujeito, sugerido por Agamben no seu texto “O que é o contemporâneo? E 

outros ensaios”, não está pronto e acabado na imagem, ele pode emergir desta, se a 

entendermos como uma urgência estabelecida pela relação dos elementos viventes, dentro 

ou fora da cena, perceptíveis com o apoio das tecnologias e dos valores disponibilizados no 

momento de sua produção, mas suscetíveis de movimento graças a uma intervenção 

racional que orienta ou bloqueia seu potencial, inicialmente, no interior da obra e 

posteriormente num contexto mais amplo dado por processos dialéticos de subjetivação em 

uma dupla distância (AGAMBEN, 2009, 28-33). O que não conflita com o entendimento 

sobre o que não está evidente, mas que pode ser estabelecido através da localização no 

tempo e no espaço desse objeto simbólico que morre para dar lugar ao ser. Nesse caso, 
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desfigura-se o corpo imagético. Esse processo é disparado por restos ou ausências visuais. 

Assim o olhar queda o estatuto estável da imagem, possibilitando a partir da mesma o 

vislumbre do essencial para além de si (DIDI-HUBERMAN, 1998, 79-85). Em ambos os 

autores percebemos que não está na superfície, mas sob e para além dela a experiência 

política, estética e histórica do que vemos numa imagem. O lugar de cada imagem, sua 

função, seu tempo, não são completamente visíveis. Se são identificados é por algum 

vestígio de perda que se dá no olhar e que desperta os desejos de saber, de (re)conhecer, 

quem são esses sujeitos?  

Nessas imagens a ausência abre a possibilidade de presença constituída a partir 

da distorção ou da metamorfose dos elementos visíveis, o que as desestabiliza como meros 

retratos ou elementos de fruição estética, e pode estabelece-las como espaço de experiência 

e como documentos históricos, portanto, como elementos potencialmente estéticos e 

políticos complexos, capazes de orientar gestos, assegurar discursos e produzir sujeitos, 

ainda que espectrais, de acordo com as palavras de Agamben, dependendo, tão somente, 

das relações que se estabelecem entre sujeitos e objetos no percurso de sua produção, 

difusão e experimentação (AGABEM, 2009, 13).  

Na obviedade do retrato, objeto simbólico, está contido o obtuso, o ser 

histórico. Assim como propõe Roland Barthes (1982). A imagem ao ser composta sofre a 

perda de tudo que não faz parte do quadro selecionado, sofre a perda do não-visível. Essa 

perda age no tangível, atuando sobre os horizontes de expectativa e/ou experiência do olhar 

que atua sobre o objeto simbólico presentificado pela imagem fotográfica. Nesse processo, 

segundo Didi-Huberman, todo o visível desaparece para aparecer o não-visível. Dá-se uma 

relação espaço-temporal, fazendo dialogar uma dupla distância, o “já sido” (sujeito e 

experiência) com o “a ser” (imagem e interpretação).  

Considerando a presença ausente do intérprete, que nos chega como dispositivo 

imagético, como sujeito meramente espectral, isso inspirados na compreensão de Agamben 

(2009), se a relação que se estabelece com essas presenças ausentes não for orientada a 

partir da nossa capacidade de subjetivação e des-subjetivação, não resultará delas novos 

sujeitos, mas apenas novos dispositivo. Assim precisa-se fazer dialogar as imagens, com os 

seus referenciais no tempo e no espaço. Nessa perspectiva, propõe a “assunção de um 

ingovernável”, um olhar para o não vivido no que é vivido, para o não-visível no visível. 

Enfim um desmascaramento do tempo estabilizado na imagem. Esse convite à 

desestabilização, solicita do interpretador um olhar deslocado e inquieto capaz de perceber 
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a estranheza do lugar comum do visível, o seu constante limiar e as constantes ameaças das 

ausências que lhe são inerentes (DIDI-HUBERMAN, 1998, 231-255). Ambos os autores 

apontam para os movimentos da imagem visível, para suas transparências, para sua 

dinâmica existência, na sua aparente estabilidade. Ambos concordam a partir de lugares de 

observação diferenciados. 

Da perspectiva de Didi-Huberman, o que vemos em uma imagem é obra de 

perda e o que nos olha é obra de um “ato de simbolização primordial”, que traz em si um 

traço vivo, que oferece uma singularidade visual a esta imagem e que tem um poder de 

alteridade. Os homens representados nas fotografias são a presentificação da alteridade, 

para compreendermos o ser presente e ao mesmo tempo ausente na e da imagem é 

necessário o processo de identificação imaginária. Todavia, não necessariamente 

fantasiosa. As imagens são passíveis de transformação, estão localizadas no entre, no 

quase, são e não são na relação que estabelecem no tempo e no espaço entre símbolo, 

objeto e sujeito (DIDI-HUBERMAN, 1998, 80-81).  

Agamben (1990), por sua vez, nos diz que nas luzes do visível está o escuro 

que lhe é inerente, ao interpretar é preciso saber a hora de abandonar, nesse caso, o texto 

visual, que pode cegar para o obscurecido por ausências e situar a rede da relação em 

novos contextos, ou seja envolver novos interpretantes no processo de interpretação dessas 

imagens. Liberar o que foi capturado como dispositivo imagético e restituí-lo a um 

contexto vivo por meio de processos de subjetivação temporais e espaciais capazes de 

subverter sujeitos espectrais, o objeto estético simbólico, em sujeitos reais, o ser 

historicamente identificado e localizado. Assim interpolar dimensões variáveis como 

tempo e lugar, estética e política. 

Os procedimentos históricos promovem, nessas imagens constituídas a partir 

de sujeitos reais, um elaborado processo de encarnação, o olhar histórico restitui a vida das 

imagens. Enquanto em Didi-Huberman (1998) a encarnação tem significado estético e une 

ser e ação, em Agamben representa uma fratura, uma ruptura que os separa, porque a ação 

aqui não tem fundamento no ser, é um processo de subjetivação que produz um novo ser 

articulado e constituído com os dispositivos capazes de conduzir os comportamentos. 

Sendo a imagem desses homens e mulheres negras uma linguagem, política e não apenas 

estética. Podemos entender, que a imagem é um dispositivo pelo qual nos deixamos, 

inconscientemente, capturar, o qual, necessariamente, precisamos profanar para que, a 
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partir das relações estabelecidas entre vida e espectro, ser e ação, sujam novos sujeitos e 

não apenas outros dispositivos (AGAMBEN, 2009, 39-41). 

As imagens, constituídas e estruturadas a partir de elementos visuais, que ao 

desaparecer cria um problema, essas imagens metamorfoseiam-se no que Didi-Huberman 

(1998), no texto citado acima, denomina de “ser interior” que flui e reflui no que vemos e 

cujo caráter é momentâneo, um misto de vida e morte. Na imagem visual capturada, a 

imagem real perdida se apresenta como um vestígio, um resto, um símbolo-objetal que nos 

olha e exige do nosso olhar ação imaginativa. Na maioria dos usos, a imagem é apenas um 

dispositivo, a partir do qual não se constituem sujeitos reais, mas apenas espectros. Porém 

a razão dessa nos olhar responde a uma pulsão interior, é um objeto vivificado pela sua 

própria morte, configurado por uma ausência que o alteriza e ao nosso próprio desejo. E 

assim libera no objeto morto a vida dos sujeitos nele ou por ele envolvidos. 

Embora os contextos envolvidos em ambas as Imagens, 48 e 47, possam 

conduzir para muitos lugares, por exemplo, o lugar do pertencimento familiar, da raça ao 

se considerar o contexto, das hierarquias sociais, do poder do homem e da submissão da 

mulher, submissão esta questionável. Conduz, principalmente, para “um presente (que nos 

é passado) em que jamais estivemos”. Desse modo estabelecendo uma relação instável ao 

interpolar o tempo, das imagens citadas, em relação com outros tempos (seu presente, 

nosso passado ou seu futuro, nosso presente) (AGAMBEN, 2009, 70-72).  

A presença da cor negra na pele dos retratados nos olha e subverte a 

estabilidade desse visível, porquanto este vestígio possa referir-se a uma marca da 

condição do ser escravo no espaço-tempo de constituição dessa imagem. O que serve de 

auxílio para questionar o que ser negro permitia ou não ser e ter. A cor da pele das pessoas 

na Imagem 47, não é sinal de servidão, não é um diferencial entre elas. Mas, é uma 

referência da importância tanto da ausência do ser branco como marca da liberdade, quanto 

da sua presença superior. Estão presentes na ausência de um “superior” branco, a presença 

do gênero superior, da primogenia entre outras possibilidades. Nesse caso o lugar social é 

estabelecido com base em valores biológicos e sustentado jurídica e culturalmente no 

contexto da captura das imagens que lhe corresponde, que lhe legitima, lhe confirma um 

modo de ser para o seu próprio tempo, problematizando-o para os tempos futuros.  

As imagens mostram que o lugar da mulher, independentemente de ser 

escravizada, liberta ou livre, branca ou negra, criança ou adulta é discursivamente o da 

submissão e inferioridade. Porém, nos processos de deslocamento das imagens construídas, 
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se percebe os percursos significantes dos seres como objetos não constituídos, 

irremediavelmente, pelas experiências históricas padrões, que são estabelecidas no ato 

fotográfico. A mulher negra, nas imagens de Militão, é um dispositivo, que realizado 

imageticamente, sustenta novos sujeitos para velhas hierarquias. No entanto, resíduos 

significantes das imagens do passado no presente cinde e amplia as possibilidades do não-

visível no evidente. Nas suas imagens, a mulher, como um ser negro, deixa de ser um fato 

para ser um ato, um estado do ser se torna símbolo absoluto do que é ser feminino. Assim 

um signo que seria a feminilidade toma o lugar da mulher retratada e a substitui. 

Considerada, desse modo, a mulher negra é o retrato da sua ausência frente a presença dos 

valores e posturas de brancos que sua imagem assume.  

 

IMAGEM 49 - Título/legenda: 10049 (1-16544-0346-2814) 

 
Fotografia. 287 - Título/legenda: 10049 (1-16544-0346-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,4 x 

8,7cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), CORPO 

INTEIRO(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), NEGRA, 

APOIADO(2), PORTANDO(1), SOMBRINHA, VISTO DE 3/4 

DIREITA(2), PAINEL-CENÁRIO, TAPETE. 
 

As relações conjugais entre casais negros, ou mistos e sua forma de expressão 

na imagética de Militão, também podem referir a normas da sociedade e não apenas a 

estados emocionais. Se o retrato está muito ligado a técnica definida a priori para o que 

seja um casal e como este deve se comportar para ser identificado como tal, na imagem e 

na sociedade, o enunciado imagético carrega uma mensagem informativa do contexto 

sociocultural e não pessoal de cunho emotivo-afetivo. As interações dos códigos 

socioculturais com os códigos imagéticos significam o lugar social, neste caso, do negro 

como uma unidade cultural, o casamento. O lugar social é considerado como uma unidade 

abstrata, que corresponde a todas as possibilidades de lugares sociais reais desse tipo de 

união conforme se vê na Imagem 49.  

A partir dos sistemas aristotélicos nos é possibilitada a noção de universalidade 

que se relaciona com os modos gerais, ou seja, o poder de enunciar um ser relativamente a 

partir de outro ser não referencial. Na Imagem 49, os gêneros, ausências como tal, 

constituídos em imagem se metamorfoseiam em presenças simbólicas que representam a 

ideia de casal. O objeto substitui o ser ao referi-lo como relação de presença e ausência, de 

realidade e significação. A unidade cultural é a relação conjugal, dos seres negros no 

retrato, que denota a diferença entre o ser homem e o ser mulher. Diferença que determina 

o foco do enunciado imagético, inicialmente implícito, porque a cultura escravista, grosso 

modo, definiu o casal negro como uma unidade distinta do casal branco, pré-determinando 

ao ser negro certos comportamentos que os colocavam em lugares menosprezados pela 

sociedade contextual dominadas por valores europeus. No entanto, esses lugares 

específicos, que podem ser chamados de unidades semânticas, permanecem com um grau 

de invariabilidade nos espaços de outras culturas sócio temporais, o que possibilita 

reconhecer-lhes numa dupla distância mais facilmente, pela experiência visual ao longo do 

tempo do que é de como é um casal. 

A cultura escravista cobre uma série de conteúdos que, na contemporaneidade, 

tem seguimento. E por aproximações sucessivas esses conteúdos de agora podem levar a 
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unidades culturais anteriores, que seria “a cadeia” que Pierce chamou de interpretante 

(ECO, 1980, 58). Os vínculos contidos no que se pode chamar de memórias imagéticas 

podem ser revisitados em busca dessa cadeia semântica que desvela a voz dos silenciados 

na construção da memória coletiva. Posto que permita conhecer certos significados de 

alguns significantes culturais que permanecem, ainda que sob novas formas. E de outros 

que se perderam ao longo do tempo.  

As imagens são dados que viabilizam análises intencionais e componenciais, 

cujos sentidos levam a diversas combinações contextuais. Ideia aproximada a de 

representação, em que unidades menores promovem leituras complexas e diretas de si e à 

compreensão de unidades mais amplas. Para isso é preciso problematizar os processos de 

apropriação e reelaboração das imagens para além do evidente. Jacques Le Goff, em 

“História e Memória” (LE GOFF, 1992) afirma que os silêncios da história revelam 

mecanismos de manipulação da memória por certos grupos. Então pode-se dizer que está 

nas unidades visíveis aquelas não-visíveis, as imagens revelam também o que não 

mostram, seus esquecimentos ou apagamentos.  

As fotografias podem ser vistas como um arquivo de fragmentos e elementos 

de um todo muito mais amplo, que pode ser reelaborado para atender a ideologias diversas. 

Portanto as imagens de casais negros se relacionam com o poder e se caracterizam, em sua 

exterioridade por processos de significação que podem calar ou salientar certos aspectos 

culturais, econômicos, políticos, ambientais das comunidades negras na sociedade objeto 

da memória. Estão veladas as vontades heterogêneas que constituíram o ser negro e seus 

relacionamentos conjugais como uma unidade cultural, ou interpretante, na construção 

imagético-discursiva dos sentidos nos processos de construção histórica do que seria a 

verdadeira imagem de um casal negro. 

A hierarquia do código social, portanto, presente no código fotográfico abre-se 

como transparência no espaço imagético, que é repleto de determinações hierárquicas, 

assim como o espaço social da segunda metade do século XIX. Ao pensar a hierarquia da 

sagrada família o lugar da mulher não é à direita do homem, mas à sua esquerda, à direita 

está o filho único, varão. A partir dessa premissa cristã o lugar da mulher ao lado do 

homem não é o mais nobre. É um segundo lugar, em amplo sentido. A Imagem 49, não 

obedece bem essa ideia hierárquica cristã, não tão comum quanto se espera nas fotografias 

de Militão, do período observado, nas quais a mulher, em sua maioria, se apresenta à 

direita do homem. O estar à direita ou à esquerda não denota o feminino e sim a 
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inferioridade, o homem é o parâmetro definidor do espaço nas imagens do século XIX. A 

presença masculina estabelece certos lugares, ela é o centro. A presença feminina, 

geralmente, não concorre com a masculina, com algumas exceções, nas quais as mulheres, 

por razões diversas, têm certo destaque hierárquico em detrimento da presença masculina. 

Na Imagem 3661, no primeiro capítulo, no subtítulo I.4, assim como na Imagem 

49, a hierarquia não é definida só pela cor, ambos retratados apresentam características 

físicas semelhantes. É o gênero que define quem é o senhor do espaço imagético e nisso se 

diferenciam. Na primeira imagem citada o homem se apoia na mulher, está levemente 

colocado em segundo plano, enquanto a mulher apoiada num balcão se projeta como 

protagonista da cena. Eles estão juntos, mas cada qual em seu espaço próprio, seus corpos 

não se cruzam. O encontro das personas parece casual e oportuno e não premeditado. O 

que é impossibilitado por ser esta uma imagem de estúdio, nesse caso sabe-se que cada 

gesto é pensado para uma determinada composição. O que leva a pressupor que a Imagem 

36, obedece a um código gestual próprio, deixando de lado as marcas socioculturais 

impostas para definir o lugar de cada sujeito social. Ainda assim, pode-se concluir que os 

lugares estabelecidos na imagem respondem, em certa medida, a lugares também 

estabelecidos em sociedades. Ao violar o código fotográfico violar-se-ia, por conseguinte, 

o código social vigente. A mulher na Imagem 36 se coloca a frente, o homem é 

coadjuvante ao seu lado, mas sua presença compõe a imagem de um casal. Como marido, 

ele põe em evidência um estatuto social e não uma relação de hierarquia pessoal. O lugar 

do homem e da mulher aqui é mais afetivo que jurídico.  

Na Imagem 49, não acontece o mesmo, a mulher fotografada se apoiando no 

homem, sentado, senhor de si e da imagem, trajando vestido elegante e adereçada com 

belos ornamentos, não é, em si mesma, o objetivo da sua imagem. Na Imagem 36, exposta 

no primeiro capítulo, a mulher foi retratada acompanhada de um homem, provavelmente 

seu companheiro (ou esposo), na Imagem 49 o retrato é de um casal, quase, nos moldes do 

seu tempo e dos valores socioculturais brancos.   

Quando os olhos colhem a partir do visível um resumo impreciso das porções 

vastas de uma imagem, que identifica nela a representação de uma tendência de significado 

geral, suficiente apenas para discernir os seus sinais, se dá uma operação de 

hipocodificação. Uma imagem hipocodificada sofre a ausência de regras precisas e lhe são 

admitidas “porções vagas de conteúdo”. A hipocodificação procederia de códigos 

                                                 
61 Fotografia 355, p. 118. 
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ignorados ou potenciais e genéricos. Nas Imagens 36 e 49, se observadas de uma 

perspectiva hipocodificada, não se problematizaria a presença da mulher e do homem 

fotografados como casal. Se o leitor ignora o código escravista, vigente na segunda metade 

do século XIX, quando foram produzidas as fotografias, código este que limita e polemiza 

a relação de um homem e uma mulher negros, jurídica e socioculturalmente, além de 

estabelecer condições específicas para que estes sujeitos representem na imagem a ideia de 

um esposo e de uma esposa. A leitura desse enunciado imagético seria apenas superficial. 

Somente o obvio estaria sob um olhar não ativo.  

O que pode definir uma imagem como hiper ou hipocodificada é o que Eco 

(1980) chama de “competência discursiva”, que seria uma experiência de extracodificação, 

abrangente dos dois fenômenos social e cultural. Essa experiência é circunstancial e 

contextual, depende do domínio das regras convencionais e de procedimentos 

interpretativos guiados pela lógica das interações socioculturais. A extracodificação é 

pressionada também pela força que um grupo exerce sobre o outro. Por exemplo, modos 

brancos no comportamento negro, é uma experiência pública e de natureza convencionada, 

inclui procedimentos que podem levar a uma percepção mais analítica assim como a 

grandes equívocos.  

Conhecer algumas informações sobre o código fotográfico do século XIX 

também possibilita perceber a distribuição do espaço hierarquicamente, saber porque a 

mulher está em segundo plano na Imagem 49 e em primeiro na 36. O que pode significar a 

presença ou ausência de sujeitos negros e/ou brancos. E a partir dessa percepção, entender 

qual a diferença que afasta e aproxima as mulheres fotografadas nessas duas imagens. 

Quais podem ser os entrecruzamentos que fazem refletir sobre o peso da cor na 

distribuição dos lugares sociais nas imagens nesse período. Esses recursos também 

permitem que se perca em pressuposições em meio a tantas marcas e sinais. Porque 

nenhum código é estável e homogêneo, tampouco passivo diante das regras que se lhe 

constituem. E ambos são feitos por e para humanos, portanto são corpos fluidos (ECO, 

1980, 123-127). 

 

 

II.2 - O universo do trabalho negro, na fotografia de Militão, como sinal da condição 

de escravizado, de liberto e/ou livre 
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IMAGEM 50 - Título/legenda: 10165 (1-16544-0481-2814) 

Fotografia 290 - Título/legenda: 10165 (1-16544-0481-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 8,3 x 6,3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 

1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(6), NEGRA, CORPO INTEIRO(6), VISTO DE 

FRENTE(6), EM PÉ(6), MÃO CRUZADA(2), BRAÇO CRUZADO(2), BRAÇO 

ESTENDIDO(2), PORTANDO(2), CHAPÉU, BENGALA, MÃO NA BOCA(1), PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE - Circulação: ERMAKOFF, GEORGES. O NEGRO NA 

FOTOGRAFIA BRASILEIRA DO SÉCULO XIX. SP: GEORGES ERMAKOFF CASA 

EDITORIAL, TOMO I, 2004. 
 

As imagens de Militão, grosso modo, não referem a tipos e condições, não 

problematiza a liberdade e a escravidão do ser, não discute a cor, nem mesmo na presença 

do seu contraditório, exceto na fotografia do Senhor e seus escravos, na Imagem 50, 

apresentada anteriormente. Mas, talvez de forma involuntária, quase automática, traz restos 

dessas hierarquias socioculturais que se equilibram dentro de um certo objetivo de 

demarcar igualdades e diferenças e ao mesmo tempo distancia-las de polêmicas. A 

disposição e distribuição dos sujeitos nas imagens citadas, deixa de ser um elemento 

estético, se metamorfoseia em instância sócio-política que define, e identifica hierarquia, 

superiodade, submissão, coerção e liberdade. Nelas a instância estética transforma-se em 

instância política tanto no que se refere ao homem negro em relação ao homem branco, na 
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relação entre homem e mulher, entre adultos e crianças, entre servo e senhor e assim 

sucessivamente. Separadamente, homem e mulher negros, são iguais a homem e mulher 

brancos, mas juntos são em si mesmos definidores, interpretantes das suas próprias 

diferenças, obedecendo padrões estabelecidos no contexto em que estão imersos 

socioculturamente. 

As imagens de Militão, como referência ou mensão ao universo do trabalho 

não apresenta o negro nos espaços de suas atividades. Porém, ao acessar a Imagem 5062, do 

Senhor e seus escravos, não precisamos de uma fazenda de plantação de café de fundo. No 

contexto do ano de 1879, sabe-se que o sistema de trabalho posto utiliza a mão-de-obra 

escravizada para as demandas do campo ou mesmo para as atividades urbanas com a 

comercialização de escravos ao ganho. Sabe-se ainda que o trabalho nas lavouras de café, 

nesse período, de modo geral, é realizado por negros escravizados. É plausível pressupor, a 

partir dessas informações extra imagéticas básicas sobre o contexto de produção da 

imagem, que este é um mundo que compõe o universo do trabalho negro, na segunda 

metade do século XIX. Portanto, a imagem de um Senhor e seus escravos, pode ser 

pensada como uma referência ou menção a este universo. Mas, não a ele exclusivamente. 

De outra perspectiva este também é o mundo dos senhores de escravos, dos cafeicultores. 

Ainda assim, esses mundos se cruzam. É a soma de ambos que compõe o universo do 

trabalho negro no regime de escravidão. Não é necessário que se tenham expostos negros 

realizando as atividades próprias de uma lavoura para saber que esta imagem faz referência 

ou menção ao ambiente no qual atuam ou podem atuar estes sujeitos.  

No entanto Umberto Eco problematiza a compreensão de referência ou menção 

confrontando-os com a teoria sígnica e dos códigos por ele proposta. Para este autor os 

estados do mundo que se supõem corresponder a um conteúdo da função sígnica, que nesta 

análise é imagético, podem conduzir ao que ele chama de falácia referencial. O contexto 

“real” é condição necessária para que a pressuposição semiótica se confirme e funcione a 

partir do conteúdo exposto na imagem. Bastaria que um interpretador quisesse percebido 

na imagem a propriedade dos senhores do café, ou que desejasse discutir a arquitetura 

hierárquica de uma fazenda de café da segunda metade do século XIX para que o poder de 

menção variasse ou se transformasse em outro. Mas a imagem não é analisada aqui como 

uma referência ao estado real dos fatos, mas como uma possibilidade referencial a que 

pode ser submetido seu conteúdo. Esta mesma imagem pode ser usada para diversos fins. E 
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isso não faz dela, ou das interpretações que se produza sobre ela, uma realidade única ou 

mesmo uma mentira. Esta multiplicidade de interpretações possíveis é o proprium da 

imagem. Mesmo que essa imagem fosse fonte para uma farsa, esse processo se daria como 

uma condição de significação (ECO, 1980, 48-50). 

Os subsistemas relacionados nos enunciados imagéticos, também podem ser 

analisados como estruturas do subcódigo trabalhista dentro do código escravista. Ao se 

evidenciar diferentes fenômenos mutuamente comparados ao mesmo sistema de relações, 

seus elementos podem ser submetidos “a provas de substituição e comutação” (ECO, 

1980). Portanto, são mutuamente transformáveis. A organização estrutural do código do 

sistema escravista tem importância prática e propriedades específicas. Porque, para tornar 

compreensível um sistema de trabalho, faz-se necessário possibilitar a comparação entre 

estados de fatos preparando condições de correlação sígnica dos elementos e de seus 

subsistemas. Deve ser considerada, na análise das imagens, que só é possível a 

compreensão de um sujeito como ser negro, em comparação e contraposição aos sujeitos 

brancos que o cercam. Assim a escravidão negra se sustenta no seu oposto que é a 

liberdade branca. Sem os polos conflitantes, que poderiam e podem ser outros, toda a 

estrutura escravista pode ser repensada nos seus vários percursos históricos. 

O que pode ser observado dos negros, no que se refere a seu universo de 

trabalho é que a sua captura foi incidental. Militão não registrou o universo do trabalho dos 

negros propriamente dito. Pode-se dizer que o intérprete lhes construiu imagens 

insinuando, em algumas delas, sua atuação como trabalhadores. Porém, de modo geral, ele 

lhes silenciou como sujeitos das ações presentificadas nas mesmas, identificáveis apenas 

pelos trajes que as denunciam como possibilidades viáveis ou pela nominação de suas 

atividades. Diferentemente, de Marc Ferrez, Militão não se apossou do fazer desses 

sujeitos ao realizar a sua presença contextual nas fotografias. Enquanto em Ferrez é o meio 

e os elementos, não os sujeitos que evidenciam a constituição desse universo do trabalho 

pretendido nas imagens. Em Militão, o modo de se apresentar do negro é a única filiação 

possível. O apelo imagético não faz predominar este universo no seu todo, sutilmente o 

insinua nominando o que um ou outro sujeito faz, registrando o modo de se vestir de um ou 

outro que ocupa uma determinada função. Ele mostra o negro como uma pequena parte da 

realidade do sistema de trabalho, marginalmente, presente na imagem, na representação de 

detalhes do meio que inclui a questão do trabalho, o que não se apresenta como uma 

escolha, mas como uma incapacidade de ignora-lo perante a vontade do interpretado. 
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Apesar do silêncio do intérprete, o interpretado se faz presente, se enuncia e a seu campo 

de atuação. 

O universo do trabalho, em Militão, pode ser pensado, a partir da sua invasão 

da cena, na paisagem ambicionada isoladamente. Mas realizada com a sua expressão 

participativa incidente e fundamental. A presença humana não é ignorada, mas a do negro 

como trabalhador o é. Os retratos desse intérprete não expõem o panorama do cotidiano de 

trabalho na Província de São Paulo na segunda metade do século XIX. A repercussão desse 

universo em sua obra, é referida incidentalmente como uma ideia em perspectiva e não 

como ação concreta. 

A Imagem 5063, de um senhor branco acompanhado por seus cinco escravos, é 

o objeto resquício de uma perda que nos olha. Este objeto não imita o símbolo, não é 

apenas a imagem de uma imagem, um dispositivo, não é uma farsa, um teatro em sentido 

pejorativo, é signo de seu significante, a escravidão. Nesta imagem, o signo significante 

mata o ser no objeto. O que está presente não é o senhor e seus escravos, mas a imagem 

simbólica dos mesmos, um resquício do que foram e das hierarquias sociais que suas 

condições representaram em um determinado espaço-tempo, ou seja, os seus lugares. Não 

são apenas homens que figuram nesta imagem, mas os restos da condição de proprietário e 

de coisa, de senhor e de escravo, determinados, contextualmente, pela cor da pele, por 

exemplo, e por traços físicos externos dados no contexto sociocultural interpretante capaz 

de traduzir minimamente a cena composta. 

Todos os objetos nessa imagem são suscetíveis de alteração sob o olhar em 

ação, passíveis de se tornarem essenciais por banais que pareçam, de ser para além do que 

representam e apresentam. Entende-se que restos do universo do trabalho escravo, mesmo 

como ausências, estão presentificados nesta imagem, que alude a um determinado tempo e 

lugar, ainda que desfigurados pela atuação do simbólico nos objetos visuais que também 

são subvertidos nesse processo. A Imagem 50, é a síntese de um percurso histórico de 

aparecimento e desaparecimento em sua dupla distância temporal, de forma dinâmica e 

tensa. Ela não é só matérica, é um ato do olhar que para além de ver - identificar o 

existente aparente - e prever - antecipar e crer no que não se vê - subverte o visível no não-

visível. O objeto é lançado para “longe de si e trazido de volta a si” ameaçando perder até a 

nós mesmos, porque, em sua concepção, as imagens se realizam dialeticamente e 

produzem um lugar que nos concerne apesar de não nos alcançar empiricamente por meio 
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de sua visibilidade, que tem cindida sua superfície e assim cinde o nosso próprio olhar 

sobre o que não é nela visível (DIDI-HUBERMAN, 1998, 83-87).  

O que se aproxima do que Agamben interpreta como contemporaneidade, ou, a 

singular relação do ser com o próprio tempo e de aderência por meio de uma dissociação 

com o mesmo e com tempos outros. As imagens fotográficas são um espaço de 

dissociação. Está na Imagem 5064, do senhor e seus escravos, o que nela é, na verdade, 

ausência, a escravidão, todo um sistema de subjugação de povos estereotipados 

socioculturalmente como inferiores. Está no tempo dessa imagem o que o abandonou para 

nos alcançar, o já sido, o que já não o é. Está o entre, o quase, a fronteira entre o visível e o 

não-visível, entre a realidade escravocrata representada e a sua subjetivação, o que urge 

dentro dessa realidade vista, os seus dados interpretantes, que a torna intempestiva, ausente 

e latente no descontínuo da imagem que se nos apresenta exigindo a ação do nosso olhar 

interpretador.  

Nesse processo dialético entre o que vemos: homem branco em posição frontal, 

vestido distintamente e pés calçados, assim como cinco homens negros, em posição 

secundária, maltrapilhos e pés descalços – objeto/símbolo – e o que nos olha: o lugar social 

prioritário do homem branco, a posição secundária dos homens negros em relação a esse e 

aos outros homens brancos, mesmo ausentes, a sujeição e a liberdade, o ser e a coisa, o 

homem e o animal, o proprietário e a propriedade – pulsão/perda – a síntese é invocada 

pela singularidade de um desejo que subverte o visual e o lança fora de uma visão 

estanque. O que essas diferenças entre os elementos e os sujeitos em cena significam e o 

que significa essa diferença? A partir de questionamentos como este, a imagem visível 

passa a ser uma transparência representativa no objeto, um registro semiótico (para além da 

ótica) que a pressupõe, inclui e realiza ao abrir esse visível ao deslocamento de sentidos, ao 

não-visível, ao contexto interpretante, sendo o social, o fotográfico e o histórico. Assim 

como ao hipertexto, ao extratexto imagético.  

Tomada a superfície imagética como espaço de representação das relações 

sociais, com referência à Imagem 50, na qual aparecem dois sujeitos característico de um 

contexto, homem branco, em primeiro plano, e homem negro em segundo plano, somos 

capazes de reconstituir lugares para além de sua visualidade evidente se consideramos o 

contexto escravocrata como interpretante para esta cena referida pela experiência empírica 
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dos sujeitos na sociedade na qual se constituiu a fotografia, que guarda o fragmento de uma 

realidade específica entre brancos e negros.  

O que define os lugares ocupados pelos sujeitos representados é a posição em 

cena. Aqui é a presença do homem branco que desestabiliza a imagem do negro, realizando 

neles um lugar de submissão, de diferença. É a presença do branco assumindo o lugar do 

domínio, que define o lugar do dominado. É o proprietário em relação a propriedade, que 

nos desperta para a obediência e para a resistência. Inicialmente os homens negros podem 

ser o lugar da servidão, da coisa, do animal doméstico, da mercadoria, da sujeição, da 

inferioridade. E o homem branco o lugar da superioridade contextual. Porém, o que é 

identificado tautologicamente como imagem de homens negros, pode não nos olhar como 

um “outro” e sim como um “que”, dialeticamente estes são seres que estão na borda, na 

franja, na fronteira do sujeito como “ser” e como “ter”. Porém sua própria imagem, tomada 

de uma dupla distância, do presente em relação ao passado e do objeto em relação ao ser, 

pode remeter ao lugar de sua “origem”, aproxima-la da realidade histórica, com a qual 

guarda semelhanças e continuidades inegáveis.  

Embora estejam, os homens negros, colocados em segundo plano para dar 

visibilidade ao homem histórico-simbólico em primeiro plano, eles preenchem a cena e a 

roubam. Quase não se nota a presença do senhor que é colocado em destaque. O que se 

destaca são as posturas, os gestos, as singularidades dos homens negros impostos ao 

segundo plano. Embora, a hierarquia escravocrata esteja evidenciada na imagem, de forma 

salutar, nesta também se evidencia as resistências a ordem estabelecida. A persona da 

direita para esquerda, homem negro, identificável como escravizado pela ausência dos 

sapatos em seus pés e dos seus iguais, cuja postura corporal se assemelha a do homem 

branco a sua frente, é como o tal altivo e usa barba, característica incomum para os 

escravizados observados nas fotografias fonte dessa pesquisa. Este sujeito se coloca na 

imagem e compete, como presença, com o seu senhor. O segundo homem negro, de braços 

cruzados, se encolhe atrás do senhor branco, como se guardasse a si mesmo daquela cena, 

se coloca sob seus próprios braços escapando da imagem e se resguardando do nosso olhar. 

O terceiro e o quarto homem se querem numa imagem de si, extrapolam o lugar, imposto, 

e se deixam capturar, projetando-se, lançam sua imagem para fora do segundo lugar que 

ocupam. O quinto homem negro se mostra ao se ocultar, seu gesto pode esconder o riso, a 

identidade fisionômica o colocando num lugar único na imagem o lugar daquele que não 

está por inteiro, portanto que é mais do que um escravizado.  
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É necessário lembrar que os corpos se contraem a espera da punição, ombros 

erguidos escondendo a cabeça, costas curvadas para frente deixam claro a falta do domínio 

de si. Assim como sobrancelhas levantadas e erguidas revelam reprovação e espanto. A 

tensão e a ansiedade contraem os músculos, tal qual a espera da ação decisiva. Diz-se que 

cada modificação fisiológica é acompanhada de mudanças apropriadas no estado mental e 

emocional reciprocamente (GREEN E COLABORADORES, 1970). Daí podemos 

pressupor que a tensão estaria presente em todas as imagens capturadas, tanto no interprete 

quanto no interpretado. Se considerarmos o desejo de alcançar o objetivo do registro da 

melhor maneira possível. A tensão e o ritmo desses corpos e de suas expressões estão 

ligadas a uma regra de conduta inculcadas durante uma vida inteira. Porque as emoções e 

intensões não são alvos fixos.  

Emoções e intensões frustradas podem se evidenciar nos movimentos dos 

ombros, dos maxilares, na insinuação de automutilação (mãos na boca, roer unhas...). As 

normas repressoras dos instintos são introjetadas, assumem o controle do comportamento 

instintivo e se manifestam ao se reproduzir os hábitos de outrem e ao obedecer a seus 

limites, mesmo quando isso invade o território pessoal. Toda tensão na postura, toda 

expressão forçada indica a duração de um domínio de um sujeito ou do contexto sobre 

outro sujeito. Faz toda a diferença a captura de um gesto tenso e de um gesto fluido para 

definir um instante agressivo e conflituoso de um harmônico e espontâneo.  

Atitudes passivo-agressivas se misturam nas imagens de negros de Militão, 

muito embora, grosso modo, ambas tenham o intuito de expressar harmonia. Os gestos 

inconscientes, libertadores do ser no corpo, se agarram nas expressões que tentam disfarçar 

o desespero. Mãos atrás das costas para disfarçar a tensão, segurando objetos e enfeitadas 

com adereços. Mãos segurando mãos, mãos em preparação para o afago ou para o embate 

espantam e encarnam a agressividade contida. Podem ser solícitas, polidas e confundidas 

por um corpo em contradição. Mãos na orelha e na cabeça, são questionadoras dos 

acontecimentos. Mãos de amém, de súplica se juntam a anéis para manipular objetos, 

emoções, intensões e tensões sem conta nas imagens. As palmas para cima pedem 

aceitação e os cotovelos contem no seu apoio uma agressividade íntima no intuito de 

garantir um lugar só para si. Enfim braços, mãos, narizes, bocas, costas, tórax, cabeça, 

pernas, pés revelam as tensões do corpo. Um corpo com rosto alegre e mãos tensas finge. 

Os sentimentos afáveis, os gestos de verdadeira excitação prazerosa precisam ser 

harmônicos. Mas, em prol da sobrevivência de uma determinada imagem social se sacrifica 
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o verdadeiro ser do corpo. Estão presentes nas imagens de negros de Militão os ajustes e 

reajustes do eu e do outro, uma acomodação ideal da persona e da pessoa numa 

personagem determinada socioculturalmente, como se vê na Imagem 5065.  

Os limites que definem quem é o eu e quem é o outro na imagem são 

intensificados ou suavizados de acordo com o querer dizer desse retrato ao salientar os 

protagonistas da cena. A fotografia de Militão, no que se refere aos negros, não alude de 

forma direta os antagonismos. Os elementos de cena é que denunciam alguma contestação. 

Chapéus, gravatas, paletós, vestidos de seda, sapatos são as transparências que insinuam a 

cultura do próprio e do alheio, do “também sou importante”. Fundem-se nas imagens de 

negros de Militão, mãos de subjugação, pés de dúvidas, o desejo de resistir, de subsistir, o 

desejo de comparação, a busca por autoafirmação, intuição, emoção e razão. Tudo isso 

revelado pelos movimentos cinésicos do indivíduo e da coletividade. Estão presentes as 

influências sociais, culturais, políticas e econômicas. Dá-se a ver a pessoa, a coisa e o 

rótulo.  

 

IMAGEM 51 - Título/legenda: 2399D (1-16540-0262-3223) 

Fotografia 47 - Título/legenda: 2399D (1-16540-0262-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 2,9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: CORTINA, RETRATO, 
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ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MENINA(1), MEIO CORPO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM 

PÉ(1), SENTADO(1), APOIADO(2), MESA, RELÓGIO DE MESA. 

 

O corpo, por exemplo, ao relacionar-se com os objetos de cena, faz com que 

estes também falem, que exibam através de uma farda ou uma batina, de um vestido de 

seda ou xale, da disposição hierárquica a ocupação do ser. Os movimentos realizados pelo 

corpo na imagem podem ser diretos ou curvos, as durações desses movimentos tanto 

podem ser lentas e rígidas quanto enérgicas e leves. Os gestos desses corpos negros podem 

ser amplos ou curtos e suas expressões se dar em prosa ou poesia, desse modo velar um 

pouco ou o tudo do ser (WEIL/TOMPAKOW, 1980). 

A partir da teoria dos códigos se associa nesta análise um sistema veiculante, a 

fotografia, a um sistema veiculado, o universo do trabalho dos negros na segunda metade 

do século XIX, tornando o primeiro a expressão do segundo. Assim a série de sinais, 

regulados pelas leis internas ao sistema de trabalho escravista, que sem dúvida extrapolam 

as condições da vida dos sujeitos escravizados alcançando os libertos e livres, indicam 

conexões e desconexões entre essas condições, que podem ser entendidas como uma 

estrutura combinatória, que temporariamente assume oposições e posições de acordo com 

as circunstâncias, os contextos e os elementos envolvidos no jogo abstrato das 

representações66 e dos discursos67. O sistema escravista é, portanto, entendido aqui como 

um código semiótico68 altamente formalizado e internalizado, expresso também nas 

imagens do universo de trabalho produzidas por Militão e fontes desta pesquisa.  

                                                 
66 Em semiótica as representações são tudo aquilo que tem por função estar em lugar de outra coisa, de 

representar uma realidade diferente. Mas, objetivamente se entende por representação a construção de uma 

linguagem de descrição, que consiste em juntar investimentos semânticos a conceitos ou a interpretar os 

símbolos de uma linguagem seja ela formal ou não, de acordo com o seu percurso conceitual gerativo. 

(GREIMAS/COUTÉS, 1979: 382). Mas, para Carlo Ginzburg “[...] representação faz as vezes da realidade 

representada e, portanto, evoca a ausência; por outro, torna visível a realidade representada e, portanto 

sugere a presença. (GINZBURG, 2001, p. 85). 
67 Pode-se identificar o conceito de discurso com o de processo, sendo aqui o conjunto das práticas 

discursivas linguísticas e não-linguísticas. Podendo ser identificado com o enunciado, mas não restrito a ele. 

No espaço discursivo, dessa perspectiva, se estabelece redes de equivalência, a formulação de regras de 

concatenação de frases e/ou objetos, a interatividade entre combinações possíveis, explorando a fundo a 

cadeia sintagmática disponível no nível da produção discursiva provocando uma análise de todas as suas 

partes componentes com um enfoque gerativo no número de seus diversos níveis de profundidade, 

considerando para tal as dicotomias fundamentais da língua/fala, sistema/processo, 

competência/performance etc. Acrescentando assim a discursivização articulações significantes. Eliminando 

a oposição entre discurso e comunicação, definido em virtude de sua conotação social com relação ao 

contexto cultural dado. Que, a partir dos mecanismos de sua produção, seleciona os sujeitos, os objetos, os 

interpretantes, e assim sucessivamente, através de redes de adesões e coerções. (GREIMAS/COUTÉS, 1979, 

125-130) 
68 Entende-se por código, neste contexto, um conjunto de signos e/ou unidades e os procedimentos de seus 

arranjos, morfológico e sintáxico, que permite a articulação dos componentes envolvidos e a produção de 

mensagens. Possibilitando assim um inventário das categorias, das regras de sua construção e projeção 
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Identificar os trabalhos, em suas várias modalidades, as divisões das atividades 

por gênero, faixa etária, capturados pela objetiva do fotógrafo selecionado, em sua 

diversidade de condições nos espaços rurais, tal como na Imagem 5069, do senhor e seus 

escravos; nos espaços urbanos como se vê na Imagem 5170, da ama e sua jovem senhora; 

tanto para adultos, quanto para crianças, como se pode observar na Imagem 3771, de pai e 

filho, na qual o filho está uniformizado para a escola de armas; de homens e mulheres 

como o político abolicionista Luís Gonzaga Pinto da Gama e a engomadeira Catharina 

Pavão, apresentados nas Imagens 4272 e 5973, é um objetivo perseguido e em parte 

alcançado nesse capítulo. Entendendo que o universo do trabalho negro escravo e liberto se 

caracteriza, no século XIX, da perspectiva fotográfica de Militão, no meio urbano como 

mais individualizado e no meio rural conta mais o ajuntamento coletivo. Se se comparar a 

abordagem do universo do trabalho da perspectiva de Militão em relação a Ferrez74, pode-

se dizer que as imagens compostas pelo segundo expressam duas modalidades, individual e 

hierarquizado singularmente no meio urbano e na casa grande e coletivo e plural no 

campo. No conjunto da obra de Ferrez nota-se que enquanto na casa grande e nas cidades 

as divisões das atividades se dão influenciadas pelo gênero e faixa etária, no campo esses 

fatores não parecem ser diferenciais determinantes em muitas atividades, diferentemente se 

vê em Militão, o qual registra as atividades, que se manifestam ligadas ao gênero.  

A série de situações de trabalho, representadas nas imagens de Militão, velam e 

desvelam as condições em que escravos, libertos e livres encontravam nesse universo. E 

insinuam também os estados das condições culturais, políticas, sociais, econômicas que 

influenciaram e influenciam na interpretação que o destinatário dará a mensagem veiculada 

imageticamente, considerando para tal o espaço-tempo envolvido na situação em foco. 

Essas mensagens são conduzidas por um sistema semântico constituído a priori e ligados 

                                                                                                                                                   
discursivas para designar um sistema semântico particular que manifesta determinados signos culturais. De 

acordo com Rolan Barthes (1992), assim como outros semioticistas denomina-se código um conjunto de 

unidades, conectadas pelo vínculo frágil da associação que dispensa recursos organizativos subjacentes. 

Permitindo construir uma mensagem na instância da emissão, aparecendo como linguagem e enunciação. E 

no entendimento de Eco (1980) é como um artifício que assegura um sinal a produção de uma dada 

mensagem, capaz de solicitar uma resposta. Mas também propiciando a presença de rumores potencias que 

podem dificultar ou alterar a natureza do sinal emitido complicando a captação e a interpretação do código 

proposto. (GREIMAS/COUTÉS, 1979, 49-50) 
69 Fotografia 290, p. 157. 
70 Fotografia 47, p. 164. 
71 Fotografia 167, p. 120. 
72 Fotografia 330, p. 130. 
73 Fotografia 24, p. 201. 
74 Conforme se insinua na Figura 4, p. – Fotografia de uma “Partida para a colheita de café com carro de 

boi”. 
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por isotopias75 constantes, com o fim de veicular conteúdos cujos efeitos poderiam, 

ocasionalmente ou em outro contexto, ser considerados passíveis de respostas 

independentes do sistema que as gerou.  

Na Imagem 5176, a oposição entre branco e negro é evidenciada. Os sinais que 

marcam essa oposição estão relacionados a cor da pele das figuras femininas fotografadas 

e a distribuição das pessoas no espaço cenográfico das personas imagéticas, posto que a 

cena fora montada em um estúdio para mostrar o poder da proprietária sobre a sua 

propriedade independentemente das relações de poder relacionados a faixa etária. A 

mulher negra, provavelmente escrava a serviço como ama, tem o corpo a disposição da sua 

senhora, uma menina, aparentemente, branca, cujo gesto se pretende como afetivo. Mas, 

que revela a mulher adulta negra como servil. No entanto, nota-se uma postura altiva da 

possível escravizada que mantem seus olhos elevados para diante e enfrenta a captura de 

sua imagem com vigor. Porém, o gesto da senhorinha é um tanto mais altivo, ela não deixa 

dúvidas sobre quem pertence a quem. A faixa etária nesta imagem não interfere na clareza 

sobre a relação hierárquica posta.  

Nas fotografias de Militão, o sistema escravista, a partir do sistema de trabalho, 

no período recortado, informa, comunica e significa as mensagens imagéticas veiculadas. 

Portanto, decide parcialmente o que será transmitido, significa e seleciona as informações 

que deverão ser recebidas dando-lhes um sentido prévio. Para tal reduz a equiprobabilidade 

da fonte imagética abrindo a passagem de sinais com função comunicativa que se 

constituem em estimuladores de determinadas interpretações das unidades de conteúdo do 

trabalho veiculadas no sistema fotográfico veiculante.  

Apesar de ser possível citar apenas aproximadamente a faixa etária dos negros 

que aparecem atuando no universo do trabalho, como uma informação não insignificante, 

                                                 
75 Apostas inferenciais sobre o significado global que as mensagens, visuais ou verbais, aportam designando 

a noção que uma narrativa implica na ocorrência de certas figuras de significação, garantindo certa 

regularidade para a experiência da leitura, minimizando as ambiguidades numa série de deslocamentos de 

sentido, sem comprometer o tópico geral da informação ao permitir em algum ponto a sobreposição de 

significados a partir de uma disjunção que pode ser paradigmática, própria aos procedimentos metafóricos, 

tornando um predicado do enunciado ou por um deslocamento momentâneo do campo semântico 

dependente de um conhecimento prévio do leitor, caracteriza-se como uma disjunção sintagmática que exige 

operar com a possibilidade de duplicidade de sentidos. As isotopias promovidas por disjunções 

paradigmáticas concernem aos significados das coisas de que o enunciado trata. As sintagmáticas se 

concentram nas ações significadas pelo enunciado. Ou seja, os deslocamentos de um paradigma enquanto 

discurso perseguem um tema, enquanto narrativa produz um sentido sequencial, configurando-se um regime 

sucessório de atualizações. (ECO, 1986: 60-85) (VOLLI, 2007: 55-135)   
76 Fotografia 47, p. 164. 
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para as imagens de Militão de modo geral, na Imagem 5177 esta informação é fundamental. 

Porque o signo posto em relação depende desse sinal para figurar no seu espaço de 

atuação, onde se relaciona, como fator significante, a cor e os gestos. No entanto, a faixa 

etária é um estímulo que induz a percepção de algumas possibilidades de mobilidade que 

incluíam os sujeitos, em momentos específicos de sua experiência como escravizados ou 

libertos, no universo do trabalho. Esses dados podem representar a significância das 

características que aproximam os sujeitos de algumas atividades ou os distanciam delas, 

condicionando certas atividades a grupos compostos por indivíduos mais ou menos 

paritários como no caso das amas no qual o gênero e não a faixa etária é fator 

determinante. 

 

IMAGEM 52 - Título/legenda: 3177D (1-16540-1065-3223) 

Fotografia 57 - Título/legenda: 3177D (1-16540-1065-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,2 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1872 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, 

ESTÚDIO, MENINO(2), MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), MEIO CORPO(1), ROSTO(1), 

SENTADO(2), VISTO DE FRENTE(3), ENCOSTADO(1), CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO. 
 

As imagens mais comuns, realizadas nos estúdios fotográficos do oitocentos, 

foram aquelas que retrataram o que a historiografia consagrou como a ‘mãe-preta’, a ama 

de leite. O que Rafaela de Andrade Deiab, em sua dissertação de mestrado, “A mãe Preta 

                                                 
77 Fotografia 47, p. 164. 
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na literatura Brasileira” (DEIAB, 2006), define como uma construção social sobre o 

trabalho realizado por mulheres negras na criação dos filhos das mulheres brancas. Estas 

imagens, voluntária ou involuntariamente, amenizam o fato de que a presença de uma mãe-

preta e um filho branco, remete, imediatamente, a um filho preto sem mãe, não 

amamentado, descuidado e só. A presença da criança branca é uma ausência, é rastro de 

um filho negro que não está na imagem. A criança branca é um furo na imagem, é o lugar 

da ausência, que denuncia o universo de trabalho envolvido pela cena. Esta criança ocupa 

um lugar de filho que não lhe pertence biologicamente, o lugar constituído é resultado de 

uma violência. É lugar de uma dupla separação, embora a composição da cena tente dizer o 

contrário.  

A tentativa da composição na arrumação das pessoas para suas personagens, no 

intuito de preencher a fotografia com afeto é apagada pelo distanciamento que une os 

sujeitos da imagem. Ambos são mãe e filhos e ao mesmo tempo ambos não o são. A 

mulher mãe negra que ocupa a função da mãe branca, não lhe ocupa o lugar. Esta mulher 

vive apenas as ausências da maternidade. A presença dos filhos alheios brancos é sinal da 

ausência do próprio filho. A presença da autoridade materna da mãe branca é a ausência da 

sua própria autoridade filial. Ela não é mãe, é alimento. Não é mãe, é serva. Não é mãe, é 

apenas ama. Não é mãe é a imagem do que ser mãe não implicaria naquele contexto. Na 

Imagem 52, não está registrado o lugar definidor do ambiente de trabalho de uma ama, 

apenas a trabalhadora, o ser atuante nas atividades que a função promove. Percebe-se na 

imagem uma atmosfera de contrariedade e tensão. Fica patente a divisão hierárquica, a 

função de cada personagem na cena, que não retrata um encontro afetuoso de quem cuida 

com quem é cuidado.  

As imagens explicitam que o trabalhador é como um corpo social coletivo 

combinado, subordinado a uma força motriz central nos espaços de exploração da força 

ativa dos sujeitos. No Brasil imperial esses trabalhadores negros escravizados ou libertos, 

empregados nas atividades rurais, urbanas ou domésticas, não são apenas utilizados para 

manejar as ferramentas, são eles mesmos tratados como tais em muitas circunstâncias. Os 

sujeitos escravizados, ou sob o regime escravista, são nivelados com as ferramentas de sua 

manipulação. E, normalmente, facilmente cambiáveis, posto que desempenhem os 

trabalhos mais “grosseiros”, considerados de fácil adaptação apesar da exigência de força e 

habilidade que se exige ser empregada em determinadas atividades.  
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Na maioria das imagens de Militão, os negros desempenham atividades que 

não demandam especialização, mas não é totalmente inexistente atividades que podem, em 

alguma medida serem chamadas de especializadas. Assim como Mary Karasch, na obra “A 

vida dos escravos no Rio de Janeiro 1808-1850” (KARASCH, 2000, 269), observou no 

contexto de produção no Rio de Janeiro, que alguns mestres de fábrica eram tirados entre 

os trabalhadores escravizados e que estes poderiam receber gratificações pelo seu bom 

desempenho. Nas imagens de Militão, apesar de se restringir a registros em estúdio, pode 

ser considerada a atividade do sacerdócio e a atuação militar como atividades 

especializadas. Atividades estas desempenhadas também por negros oriundos da 

escravidão e não apenas por estrangeiros, livres e brancos. Em sua maioria os 

trabalhadores negros são ferramentas à disposição, distribuídos num modo de cooperação 

simples. No entanto, existem muitos registros de pessoas negras que se aperfeiçoaram em 

inúmeras atividades, como Catharina Pavão78, que é identificada também pelo que faz.  

Porém, considerando os não especializados, entende-se que seus 

relacionamentos nesses ambientes de trabalho sofrem toda sorte de restrição, são tratados e 

distribuídos apenas como apêndices vivos incorporados aos modos de fazer do fazer que 

executam, são extensões dos equipamentos que manuseiam. E para garantir esta ordem no 

universo do trabalho eram empregadas as punições necessárias para a manutenção do bom 

andamento por meio das prisões calabouço e casas de correção para onde eram enviados os 

escravos desobedientes, no intuito de lhes infligir as ações punitivas, especialmente 

aqueles que desenvolviam atividades urbanas tais como trabalhadores de fabricas e 

militares.  

Sabe-se do ofício nas fábricas, que era composto pela combinação de trabalho 

escravo e livre, o que mostra a versatilidade do trabalho para os negros. Mary Karasch, 

observa a atuação da população urbana escravizada em vários ramos manufatureiros 

(KARASCH, 2000, 253). Havia inclusive a possibilidade de emprego de escravos de 

ganho assalariados de acordo com Luiz Carlos Soares (SOARES, 1988, 107-142). Alguns 

estaleiros tinham seus próprios escravos, mas esses estudos reforçam a ideia de que a 

grande maioria dos trabalhadores escravizados eram alugados. De acordo com Soares, o 

tipo de relação mais comum do trabalho urbano se referia a escravo ao ganho, que atuava 

como carregador, operário estivador, cocheiro marinheiro, remador entre outros. Estes 

poderiam ser formalmente assalariados enquanto requisitados os seus serviços. O que, em 

                                                 
78 Imagem 59, Fotografia 24, p. 201.  
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alguns casos, lhes possibilitava reunir pecúlio suficiente para a sua alforria. No entanto, a 

maior parte das relações estabelecidas entre escravos e senhores era de proprietário e de 

coisa, as quais obrigava o trabalhador escravizado, prestador de serviço ao ganho a 

entregar uma quantia estabelecida previamente ao seu senhor, com base no nível de sua 

atuação e nas condições do mercado, pouco ou nada do que ganhavam lhes pertencia, posto 

que não detinham sua própria força de trabalho (SOARES, 1988, 120-130). Os escravos do 

senhor na Imagem 5079, podem ser trabalhadores urbanos, escravos ao ganho, no entanto 

não há resquício sobre suas atividades, mas é possível.  

John Luccock, na sua obra “Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais 

do Brasil”, observou grupos de investidores brancos que compravam escravos para lhes 

ensinar ofícios especializados, para elevar-lhes o preço em virtude de suas qualidades 

manuais (LUCCOCK, 1975, 70-75). A partir de Ribeyrolles, da perspectiva de seu estudo 

em “Brasil Pitoresco”, pode-se acrescentar que os pequenos fabricantes, como sapateiros, 

alfaiates, pedreiros, funileiros, que não podiam, por sua própria conta adquirir um 

“instrumento negro”, os alugavam e pagavam aos proprietários pelos seus serviços, 

portanto é plausível pressupor que este fosse um investimento razoavelmente comum. 

Assim é plausível que, ainda que não desempenhasse o oficio de mestres nas oficinas de 

trabalho, os negros escravizados, libertos ou livres, com alguma formação técnica fossem 

peças importantes e frequentes nas hierarquias do universo do trabalho (RIBEYRROLLES, 

1980, 200-206).  

Nota-se nos dados oferecidos pelos estudiosos citados que a partir da proibição 

do tráfico de escravos, que deu início a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, 

os investimentos na preparação da força de trabalho negra foram escasseando, visto que o 

escravo especializado demandava maior dispêndio de capital para seus contratantes e 

proprietários. Porém Beatriz Piva Momesso, em sua dissertação de Mestrado, na UFF, 

sobre “Indústria e trabalho no século XIX”, alega que, em muitos aspectos, a mão de obra 

dos escravizados, com mais experiência e especialização nas tarefas, superavam a de 

imigrantes europeus, no início. Mesmo porque estrangeiros e libertos formavam também 

um contingente de homens pobres e que desempenhavam ofícios considerados mais rudes. 

Trabalhos de calafetagem, por exemplo era dividido entre brancos e negros, livres e 

escravizados, já na primeira metade do século XIX (MOMESSO, 2007, 115-134). O que 

muitas vezes promovia conflitos destes com os escravos de ganho como se pode ver em 

                                                 
79 Fotografia 290, p. 157. 
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“Escravos, Libertos e Livres nas Instituições do Império”, de Jorge Prata Souza o que 

servia de mais uma justificativa para assegurar a mão de obra escrava, sendo um bem a ser 

resguardado da intemperes das suas funções (SOUZA, 1998, 40s).  

O trabalho negro, escravizado ou não, é uma realidade em todas as instâncias 

do universo do trabalho no século XIX. E o trabalho dos negros escravizados ou libertos 

era compatível com algum nível de especialização na realização de seus ofícios, o que lhes 

possibilitava diferentes níveis e modos de inserção na vida econômica e social de seu 

contexto. Mas, Militão, na sua atividade fotográfica, resumida ao estúdio, não registrou 

nada desse universo produtivo em São Paulo. Nos seus registros do Porto de Santos e das 

vistas de São Paulo é possível observar a presença dos negros nessas atividades, mas estas 

imagens não são objeto dessa análise. Restringimo-nos aqui, portanto, as imagens que 

insinuam o fazer desses sujeitos. 

 

IMAGEM 53 - Título/legenda: 11863 (1-16544-2184-2814) 

 
Fotografia 336 - Título/legenda: 11863 (1-16544-2184-2814) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4 x 

5,5cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 



173 

 
AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BEBÊ(1), 

MEIO CORPO(1), CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 

ESQUERDA(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), SENTADO(1), 

SENTADO NO COLO(1), ABRAÇADO. 

 

A partir das compreensões de Mikhahil Bakhtin (2006), considera-se as 

imagens que remetem ao universo do trabalho de Militão, a enunciação e o conteúdo 

expressivo dessas imagens o enunciado. Essa perspectiva imagética é comunicativa, 

dialógica e interativa. Assim como à estética utilizada que influencia e é influenciada pelo 

contexto social nessas imagens.  

 

IMAGEM 54 - Título/legenda: 5095D (1-16540-2675-3223) 

 
Fotografia 109 - Título/legenda: 5095D (1-16540-2675-3223) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 

2,9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 04/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 
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MULHER(1), NEGRA, CRIANÇA(1), BUSTO(2), VISTO DE 

FRENTE(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), SENTADO NO 

COLO(1). 
 

 

Toma-se os estudos de Bakhtin como suporte teórico para a compreensão das 

interações entre as realidades expostas nas composições visuais, o contexto interpretante 

em sua relação com o intérprete e com interpretado, do ponto de vista do interpretador 

desse texto imagético. E que interfere nas possíveis construções viabilizadas a partir da 

leitura desse tipo de fonte, num processo analítico diacrônico, no qual o dialogismo é a 

base de toda e qualquer síntese que se possa vir a estabelecer. 

Assim a informação transmitida pela Imagem 53, se transforma em artifício 

significativo identificado com a expressão ou com o conteúdo (objeto/código) que veicula, 

possibilitando a leitura sobre a relação de uma ama e sua criança, portanto entre o que é 

enunciado e o que se enuncia de fato e aquilo que é de fato dito daquilo que poderia ter 

sido dito. Na Imagem 54, que fala de uma construção afetuosa envolvendo uma mulher e 

uma criança que tanto podem ser mãe e filho como uma ama e seu senhor, não há, 

diferentemente da primeira, elementos suficientes para determinar-lhe o conteúdo 

expressivo como se poderá ver na sequência. 

Para refletir sobre a experiência dessas mulheres e suas crianças, na sociedade 

e nas Imagens 53 e 54, analisa-se as possibilidades dessas relações expostas imagética e 

socialmente. As manifestações culturais em meio as transformações do período de 

produção das fotografias, garante alguma plausibilidade sobre a possibilidade da mulher 

Imagem 54 ser mãe e não ama. Porque se formam nesse contexto casais inter-raciais, 

inclusive respaldados pela legalidade religiosa do contexto. Posto que as mobilidades 

sociais estão em pleno vigor, no que se refere ao status quo dos sujeitos. Porém, ao mesmo 

tempo estaria essa informação, contida na imagem, incompleta, pela redução de escolhas 

possíveis no espaço-tempo real. Se ignorarmos as outras possibilidades comunicativas 

veiculadas através do que não fora dito sobre a mulher Imagem 54, por não termos 

identificada a sua “verdadeira” função na imagem, a restringiríamos como conteúdo e 

como expressão. As características parcialmente demarcadas, pelo subcódigo trabalhista na 

segunda metade do XIX, torna ela e os outros sujeitos das imagens, inclusive da 53, 

passíveis de reconhecimento. Não avaliar ou silenciar sobre as possibilidades existentes no 
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contexto, anularia esta mulher, antes mesmo de identificarmos sua significação ou 

localizarmos seu sentido no enunciado. 

Sem questionar ou pressionar o evidente, invadindo suas brechas, não se é 

capaz de perceber quais são os exatos lugares dessas mulheres e dessas crianças dentro do 

universo do trabalho. Então todos os dados devem ser levados em conta, para se saber que 

a mulher da Imagem 53, recostada na cadeira, se diferencia da criança por características 

físicas, não somente pelo lugar que aparenta ocupar no mundo dito real e na imagem. Já os 

trajes, que poderiam identificar certa fronteira, a cor da pele, a postura, são resíduos 

silenciosos na Imagem 54. O objeto das imagens que inicialmente seria a construção 

afetuosa da relação entre uma mulher e uma criança de colo, deixa de sê-lo a partir do 

olhar para o quê e para quem se constrói essa imagem? Quem são os sujeitos envolvidos na 

sua fabricação e o que os fazem aí estar?  

Militão deixa de ser o único interessado na captura que realizou desse universo, 

a princípio humano, para dar lugar ao interpretado e ao interpretador que solicita da 

imagem outra leitura possível que se estende ao universo do trabalho das mulheres negras 

da segunda metade do século XIX, realizado no espaço privado do doméstico tornado 

público pelo fabrico de uma imagem sua ou de seu fazer. Os sujeitos como objetos de 

observação na cena se metamorfoseiam e transferem sua carga ativa, dividindo a imagem 

realizada entre o que é comum ao mundo das amas e o que lhe é peculiar, com um fim 

específico, que teoricamente, pode desvelar o objetivo imagético para o que se refere ao 

afeto entre mãe e filho ou para a relação de trabalho entre uma ama e uma criança.  A 

interpretação se volta para toda a rede de relações, que porventura respondam 

positivamente ao apelo imagético numa imagem de ama, de seus estímulos secundários, 

ampliando assim as possibilidades de resposta do olhar voltado à imagem construída 

dentro do sistema escravista familiar, de laços afetivos ou de trabalho que inclui livres, 

libertos e escravizados e os disponibiliza através do código imagético discursivo. 

A seleção dos mundos existentes no universo do trabalho e dos estados da 

condição dos escravizados e dos libertos, nas imagens, revelam eventos interessantes sobre 

os lugares de circulação dos negros no que se refere as atividades que desempenhavam na 

segunda metade do século XIX, ampliando a percepção das probabilidades de sua atuação 

no interior do subsistema de trabalho apresentado dentro do sistema escravista pela 

fotografia de Militão. Implicando outros subsistemas cujas estruturas envolvidas poderiam 

ser físicas, semânticas, comportamentais e inicialmente indeterminadas. Porque quando se 
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tem um conhecimento incompleto do código, atribui-se a ele um sentido seletivo, no 

sentido de o enuclear.  

Dadas significações podem mudar de acordo com os contextos de sua 

experimentação. O que pode implicar uma predicação graduada e não absoluta, cujas 

marcas representativas são construções teóricas, resultadas da ação ativa dos seres. Os 

contextos podem fornecer regras conotativas e denotativas que possibilitam a aquisição dos 

sentidos de leitura. Sentidos que estabeleçam elos entre a teoria metodológica aplicada a 

leitura da imagem veiculada e a compreensão do código escravista, no que tange o 

subcódigo do trabalho para compreensão da produção sígnica, através do código 

fotográfico, ligando as atividades humanas, específicas das mulheres negras, presentes nas 

Imagens 53 e 54 por exemplo.  

A produção imagética é como um laço histórico capaz de reunir dados que 

localizem ou pressupõem localizar os lugares sociais dos sujeitos representados. Os hiatos 

entre a semântica dos sinais ativos dos seres submetidos ao trabalho e a pragmática da 

produção sígnica fotográfica, presentes nesta análise, são as distinções denotativas de um 

mundo, que marca as percepções das construções conotativas que referenciam os estados 

desse mundo, que nas imagens se apresentam como artifícios visuais que predicam uma 

dada representação. 

As Imagens 51, 52, 53 e 54, velam a estrutura do trabalho da mulher negra no 

espaço doméstico, as suas roupas nobres são versões literais e semânticas de como uma 

criança branca é cuidada e de quem dedica esse cuidado. O próprio registro dessa imagem 

de cuidado é, em muitas ocasiões, uma retribuição ao promotor do mesmo. Nestas imagens 

estão correlacionadas algumas das diversas fronteiras do ambiente feminino do trabalho e 

do espaço doméstico em vários níveis semânticos que se presentificam tanto dentro do 

espaço urbano, quanto rural. Esse subsistema representado, é a soma das competências 

femininas que se originam de um código sociocultural convencionado coletivamente para 

atender aos interesses masculinos no que se refere aos limites da atuação feminina no 

universo do trabalho, presentes no período recortado.  

Como já dito, o código escravista reúne vários subcódigos, ou seja, subsistemas 

estáveis e transitórios que também delimitam o campo de atuação conveniente às mulheres, 

sejam elas negras ou brancas. Estas imagens magnetizam um circuito de percepções sobre 

o código sociocultural feminino, que alcança o código do traje, da atividade doméstica 

feminina, do espaço privado e público. Os signos estáveis e instáveis, produzidos através 
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dos sinais veiculados nas suas imagens se voltam à indeterminação da fonte histórica 

tentando suprir as ausências. Não sendo o código histórico uma condição natural do 

universo global semântico, nem uma estrutura subjacente da maneira estável do mundo. E 

sim um conjunto elementar mutável no tempo e no espaço, cuja regra magnetiza um 

sistema de atrações e repulsões respeitantes a um dado contexto. Esta magnetização 

também pode ser considerada como um fenômeno cultural. É por acontecer na experiência 

sociocultural, por se concretizar na dimensão de uma dada realidade que se manifesta na 

imagem este e os outros ambientes do trabalho ainda que indiretamente. 

A cultura de que o cuidado da criança é resultado de um ato de trabalho 

feminino, pode ser gramaticalizada e textualizada. Segundo Lotman (1961) as 

textualidades se harmonizam com as regras de sua combinação, para que se possa resolver 

de maneira análoga casos análogos conforme se faz por meio das imagens em foco, cujas 

mensagens atendem e respondem a certas regras análogas de comportamento sociocultural 

de um ou mais contextos. Posto que a textualidade dessas mensagens imagéticas privilegie 

a expressão de um dado conteúdo. Enquanto a gramaticalidade dos sistemas e subsistemas 

socioculturais envolvidos pela imagem repousam sobre um manual contextual que prevê 

certas regras combinatórias a serem utilizadas para a compreensão dos resquícios do 

passado. Por exemplo, a estruturação do conteúdo gramatical da imagem de uma ama a 

estabelece para além de sua visualidade. A textualidade, é nela produzida a partir da 

exposição dos seus sinais e do conhecimento das regras prévias de estabelecimento à sua 

exposição.  

O sistema gramaticalizado no contexto em foco é o escravista. É ele que prevê 

quem realiza ou pode realizar os cuidados com uma criança. É a partir do mesmo que se 

pensa a situação em que se apresenta a imagem da mãe e da ama de uma criança branca. É 

a partir dos modos e valores escravistas que se define os modos da exposição de uma ama 

à luz num estúdio fotográfico. É ele que estabelece as normas de funcionamento da 

condição da mulher e do trabalho a ser realizado pela mulher escravizada, liberta ou 

mesmo livre, seja ela negra ou branca. O sistema fotográfico, é o movimento que institui a 

interação entre os códigos, que pode transformar um sistema, inicial e internamente 

gramaticalizado como o escravista, em um sistema textualizado ao ser utilizado como 

veículo harmonizador das regras de funcionamento do universo do trabalho, anteriormente 

previstas. As interpretações das condições promovidas pelo cruzamento das circunstâncias, 

dos códigos e dos contextos, promovem pontos de vista diferentes, para interpretador e 
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intérprete. E possibilitam inúmeros desvios tanto no estabelecimento das regras, quanto na 

sua harmonização. O resultado é que o código significante veicula uma posição num dado 

campo semântico, referindo-se a uma rede de posições interiores e exteriores ao mesmo 

campo e a campos diversos.  

Militão não fotografou amas ou mães que se metamorfoseia em lugar do 

trabalho feminino no seu contexto. Ele registrou a relação afetiva de mulheres e crianças 

independentemente dos motivos que os uniram na cena para registro de suas imagens. No 

entanto, o que se vê nas imagens é bem mais do que o mostrado pelo intérprete desse 

fragmento do universo de atuação do feminino. Aqui se considera a gramticalidade do 

código sociocultural escravista e a textualidade do sistema imagético como interpretante 

dessa relação. Porém o estabelecimento de subcódigos e códigos com certas intenções 

comunicativas dão funcionalidade aos signos produzidos socioculturalmente e expressos 

nas imagens, fazendo com que a significação penetre a vida cultural em sua totalidade e 

alcance o maior número de sujeitos possíveis dentro de um contexto cultural dado, 

desnaturalizando as condições que veiculam certos objetivos ideológicos em determinado 

espaço-tempo. 

 

IMAGEM 55 - Título/legenda: 9369D (1-16543-0369-0568) 

Fotografia 254 - Título/legenda: 9369D (1-16543-0369-0568) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,3 x 3,4cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 
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(limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, IDOSA(1), MEIO CORPO(1), 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), APOIADO, PAINEL-

CENÁRIO. 

 

As sociedades da segunda metade do século XIX, são espaços de reversões e 

inversões sem conta. O ser negro nestas sociedades é significante capaz de inverter lugares 

hierárquicos como se pode pensar a partir da Imagem 55. Ao examinar a representação do 

jovem negro e da senhora idosa branca nesta imagem, percebe-se um movimento de 

afastamento que divide o corpo social. Está presente nesta imagem o novo e o velho, o 

branco e o negro, o feminino e o masculino, dominante e dominado. Esta imagem é 

carregada de hipóteses diversas sobre o que une os sujeitos por ela envolvidos e o que os 

afasta.  

No que se refere aos polos de tensão os afastamentos se baseiam em sistemas 

de convenções precedentes que revelam a primazia do velho sobre o novo, num momento 

em que o tempo de vida é considerado de um ponto de vista dignificante. A superioridade 

do branco sobre o negro, que se imbui dos valores veiculados pelo sistema escravista em 

vigor. A precedência do masculino sobre o feminino, que historicamente fora submetido a 

ideia de uma suposta construção osso-carnal do próprio homem, estando a mulher, 

portanto, submetida a ele pelas leis divinas e da natureza, entendimento desenhado por 

valores religiosos judaico-cristãos. E ainda a dominação social, cultural, política, jurídica e 

econômica do branco sobre o negro como prevalência sobre as outras relações que se possa 

estabelecer entre estes dois polos de poder codificados circunstancialmente e veiculados na 

imagem como homem negro e mulher branca, como escravizado ou liberto e senhora.  

Ao dar preferência a relação de poder que determina a superioridade do branco 

sobre o negro, o código hipercodificado do trabalho escravo, propõe uma regra aditiva 

sobre a relação que desestabiliza o código que estabelece a primazia do homem sobre a 

mulher. O negro, no período da produção dessa imagem é subestimado como ser. A sua 

humanidade é problemática, o que dá margem para tê-lo sob a vista não como homem, mas 

como coisa, como animal, como inferior, mesmo se liberto, é um sujeito dado a tarefas e 

funções inferiorizadas culturalmente na sociedade em que este experimenta sua própria e 

as outras existências. Portanto, a regra válida para o código de trabalho escravista, 

adicionada ao código do gênero, inverte os polos e cria, circunstancialmente, uma regra 

específica, que valida a partir de fora do sistema geral anteriormente estabelecido, um novo 

elemento de codificação que o amplia e o transforma. 
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Quando o código base do gênero admite que se estabeleça, em seu interior, 

uma certa combinação que lhe é compreensível e, portanto, aceitável posto que implique 

uma regra externa que não nega suas regras internas precedentes, mas possibilita outros 

eixos como ponto de partida para sua aplicação na práxis cotidiana. Com base em 

circunstâncias específicas, esta nova regra elimina a possibilidade de que certos eventos 

futuros, indesejados, se verifiquem. A precedência do homem sobre a mulher pode ser 

pressuposta ao se combinar vários sistemas códigos, mas a chance de êxito favorável 

infinito dessa precedência é eliminada ao considerar a introdução de uma marca do código 

escravista no código dos gêneros. Marca esta que lhe imprime um certo conteúdo. Dá-se a 

partir daí, de acordo com Eco, a hipercodificação do código. Constitui-se no código um 

subcódigo, que de início pode ser considerado como polêmico, mas ao distanciar-se da 

atividade como inovador adquire aceitação social. O que coloca a hipercodificação no 

limiar da convenção e da inovação.  

A Imagem 55, nos dá acesso a inúmeras convenções, que foram estabelecidas 

socioculturalmente. O padrão de distribuição dos espaços na imagem, responde a uma 

regra estética precedente, para enunciar a mensagem que a imagem veicula. Ou seja, como 

um homem negro, escravizado ou liberto, deve se apresentar ao lado de uma mulher 

branca, de sua senhora. Essa distribuição obedece ao código de postura de uma época ou 

propositadamente rompe com ele. Assim a função de cada elemento no espaço atende a 

uma demanda, que não é meramente técnica ou estética. Esta função é estabelecida de 

acordo com as funções socialmente postas para categorizar cada um desses elementos que 

se aproximam e se afastam de acordo com certos interesses não expressos na imagem 

obviamente. Esses elementos são matéria de subcódigos narrativos já aceitos socialmente. 

A senhora branca aparecer sentada na imagem, enquanto o homem negro lhe faz 

companhia de pé, numa postura respeitosa, que o dispõem num segundo plano de forma 

muito sutil é atributiva de conotação hierárquica. A hipercodificação, permite, a partir 

dessas imagens, interpretar uma série de códigos em suas relações sistêmicas com os 

discursos do cotidiano dos negros, embora não apareçam na superfície desses enunciados 

imagéticos, fazem parte do seu processo de produção e estão ligados a recepção no nível da 

leitura desses textos visuais de acordo com as regras de conduta das sociedades de então 

(ECO, 1980, 121-122). 

Quanto aos lugares desses sujeitos considerando concepções como as de 

Orlandi (1999) e Pêcheux (1995), segundo os quais o sujeito é mais que indivíduo, é 
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também discurso, marcado social, ideológica e historicamente, compreende-se que esses 

lugares não são totalmente determinantes e nem totalmente determinados por questões 

raciais em demanda no período. Esses sujeitos podem estar sendo percebidos aqui 

ilusoriamente como originários de um determinado lugar. Utiliza-se a dialética proposta 

pelo materialismo histórico, segundo os estudos de Barthes, em “Elementos de 

Semiologia” e “Marxismo e linguagem” (BARTHES, 1974/2006), para se reconhecer que 

as relações e interações extra-texto visual interferem diretamente numa compreensão 

complexa e mais aprofundada tanto do contexto recortado, quanto da produção imagética 

em si, dos seus conteúdos e expressões e vice-versa. Constituindo-se este um movimento 

cuja síntese não é definitiva, mas apenas a nova configuração do que poderá vir a ser uma 

antítese noutra interação.  

Arlindo Machado, em seus estudos sobre ilusão especular (MACHADO, 

1984), com sua compreensão da fotografia como imagem técnica, diz que ela pode trazer, 

por traz de formas conhecidas outras realidades. Ele chama a atenção para se compreender, 

que essas fontes iconográficas guardam especificidades e que como todos os outros 

documentos, não são repositórios neutros. Desse modo atenta-se para os limites, às vezes 

fluidos e outras vezes muito rígidos no ato da intepretação dessas imagens, no caso, do 

universo do trabalho. Porém, certas fronteiras devem ser respeitadas, mas outras merecem 

ser exploradas no território imagético para que a construção dos processos históricos se 

estabeleça sempre sob novas bases e perspectivas socioculturais, considerando aquelas que 

se voltam para os de baixo. E, portanto, que têm pouco respaldo até mesmo no que se 

refere ao registro documental de suas experiências. Se entrelaçam os campos de saber 

histórico, semiótico e artístico aqui para se perpassar as imagens desses sujeitos e tentar 

perceber os seus múltiplos sentidos. Os dados visíveis, das fotografias que trazem na sua 

imagética a experiência do ser negro num estúdio fotográfico e no sistema escravista 

dialogando com o universo do trabalho são poucos e, muitas vezes, não explorados. Mas, 

são a possibilidade de um outro objeto para o olhar, que se desvela parcialmente no não-

visível, que subsidia outras possibilidades para o que não se vê no que é visto. Esta 

pesquisa é um teste hipotético para ser questionado por outras futuras pesquisas visando 

maior profundidade na análise de cada um desses vestígios dos negros no universo do 

trabalho. 
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II.3 - As imagens como referência ou menção ao universo do trabalho 

 

Encontra-se no acervo do Museu Paulista, nas obras de Militão, vinte imagens 

de negros uniformizados militarmente. O que leva a considerar comum a presença de 

negros nas forças militares na segunda metade do século XIX. Esses homens, livres ou 

libertos, tinham na função militar uma opção de trabalho que lhes garantiria condições 

mínimas de sobrevivência. Além é claro, de garantir, o controle sobre o corpo negro pela 

sociedade branca. Entre os homens brancos militares, a fotografia mais comum exibe a 

imagem das hierarquias oficiais, as medalhas de honraria por exemplo. Os militares 

brancos são apresentados com distinção referente ao papel que representam dentro da 

corporação militar. Entre os homens negros militares, tem-se como imagem apenas a 

categoria de soldado ou estudante de escola de armas. Os objetos de cena que os 

identificam é a farda, o chapéu e os sapatos. Enquanto o militar branco porta armas, os 

militares negros retratados não porta nenhum tipo de arma. Entre as maiores e menores 

patentes tem-se como diferença os modelos de chapéus ou bonés, a cor da farda dos 

soldados já formados em relação aos uniformes dos soldados em formação. 

O homem negro fardado quer guardar essa sua imagem, ele se reconhece como 

um lugar de poder e relevância. A farda faz dele uma presença diferenciada. Os objetos 

que porta lhe revelam dentro de uma hierarquia, que lhe distingue dos seus semelhantes e 

coloca em destaque o seu outro lugar social. O traje militar o caracteriza como um espaço 

de figuração que o estrutura dentro de outro código de significação, o código militar. 

Apesar da imagem ser individual, a farda lhe coloca dentro de um espaço sígnico coletivo. 

Ele é um militar individualmente, mas coletivamente esse lugar implica outros lugares, o 

do soldado e do oficial, de liderança e subordinação, os quais não são objetivamente 

identificados. O homem não é o objeto primeiro da imagem, mas o lugar que este ocupa 

em sociedade. Lugar este desvelado e velado pela sua farda e supervalorizado, talvez, para 

os negros. Mas, se observado do lugar dos militares brancos da segunda metade do século 

XIX, talvez esse homem negro fardado fosse a representação do lugar da ralé militar. 

Uma série de imagens atuando como plano de expressão do universo do 

trabalho, referem os planos do seu conteúdo militar, que são unidades físicas, ou seja, 

ocorrências concretas, apesar de não serem entidades fixas, como se pode observar nas 

Imagens 56, 57 e 58 que referem as fotografias 239, 234, 230, 211, 156, 144, 98, 300, 288, 

282, 249, 279 e 374. Portanto, passíveis de variações circunstanciais e contextuais tanto 



183 

 

para o interpretante, quanto para o interprete e para o interpretador. As imagens de Militão, 

sobre o universo do trabalho militar dos negros são, antes, elementos associados por 

relações codificadas que geram outras relações transitórias espaço-temporalmente. 

 

IMAGEM 56 - Título/legenda: 9194D (1-16543-0188-0568) /  9151D (1-16543-0148-0568) / 9086D (1-

16543-0081-0568) 

 
Fotografia 239 - Título/legenda: 

9194D (1-16543-0188-0568) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1878-1879) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 234 - Título/legenda: 

9151D (1-16543-0148-0568) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,3 x 2,7cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1878-1879) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 230 - Título/legenda: 

9086D (1-16543-0081-0568) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1878-1879) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA

 

O código militar estabelece determinados padrões, por foça coercitiva ou de 

aderência. E possibilita uma produção sígnica temporalmente demarcada, que fornece 

informações contínuas, num ritmo minimamente estável, capaz de atender, de acordo com 

a demanda, a contextos diversos de comunicação. Diferenciando-se conforme os planos a 

que estão postas historicamente e expostas expressivamente as reivindicações dos seus 

sinais na imagética desses lugares dentro do contexto da segunda metade do século XIX, 

do sistema escravista como um todo e podendo ser observada a partir de fora desses 

mesmos contextos. 



184 

 

Através das imagens citadas, pode-se observar o universo escravocrata e 

militar como unidade de conteúdos diversos. E se pensar as oposições que os identificam 

dentro de uma série de interpretantes ou mesmo postos em relação com os conteúdos de 

outras unidades culturais, como a religiosa, presente na Imagem 3480 ou a conjugal 

representada na Imagem 9181, por exemplo. Portanto, estes universos são passíveis de 

identificação enquanto definidos por outros que se lhes opõem. A farda seria a forma do 

conteúdo militar. As unidades que compõem essa farda constituiriam a substância desse 

conteúdo, a forma de sua expressão que limita e estrutura suas significações. As estruturas 

superficiais da farda formalizam o universo militar de sua expressão. Os seus elementos 

expressivos referem suas condições de usos e referem um lugar social de modo concreto.  

A farda seria a forma do conteúdo militar, as unidades que compõem essa farda 

constituiriam a substância desse conteúdo, portanto a forma de sua expressão que limita e 

estrutura suas significações. As estruturas superficiais da farda formalizam o universo 

militar de sua expressão. Os seus elementos expressivos referem suas condições de usos e 

referem um lugar social de modo concreto. A farda seria um subcódigo do código militar e 

seus elementos constituintes modos de individuar seu campo semântico, designando as 

diversas correspondências de uma farda com o lugar que ela assegura dentro da unidade 

que a institui. A farda é o espaço que contém os elementos de expressão da hierarquia que 

representa. O conteúdo motiva a expressão e no caso da farda constitui um discurso 

imagético militar. Porém, na Imagem 56, que refere a Fotografia 239, constitui-se um 

discurso que nos poderia confundir sobre a que unidade cultural ela refere. O conteúdo da 

expressão do traje, veicula discursos diferenciados, expressam lugares sociais diversos e 

tem sua função sígnica estabelecida por uma correlação convencionada e codificada 

previamente, se confrontada com outros trajes militares.  

O homem da Fotografia 300, na Imagem 5882, mais adiante, não pode ser 

identificado, pelo traje, como membro da comunidade militar e, evidentemente, nem da 

religiosa. O conteúdo de sua vestimenta, não gera possibilidade dentro do campo religioso. 

A falta de adereços em seu paletó, a ausência do chapéu, impede que se identifique o seu 

traje como sendo de um militar. Não fosse a identificação do traje desse sujeito fotografado 

com outros sujeitos, mais ornamentados com adereços que os localizam, seria muito 

provável que as interpretações de sua figura o colocassem em outro lugar social. A 

                                                 
80 Fotografia 129, p. 114. 
81 Fotografia 226, p. 296. 
82 Fotografia 300,  Imagem 58, p. 189.  
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expressão do conteúdo é hipocodificada, para quem ignora, neste caso, que o código de 

vestimenta dos militares da província de São Paulo, da segunda metade do século XIX, não 

é completamente uniforme mesmo entre aqueles que sustentam a mesma patente.  

No entanto o traje é a expressão de vários conteúdos, é uma unidade cultural 

diversificada, que pode ser hipercodificada, tais como fardas e vestidos de noiva. A 

expressão da unidade de conteúdo traje, nas imagens de militares negros enunciam 

discursos previamente denotados, cujas conotações semânticas podem variar enormemente 

sem que se perca a sua primeira significação. Os homens na Imagem 5683, estão para a 

farda, assim como a mulher está para o vestido de noiva. Não importando se ambos são 

negros ou não. Um homem vestido de noiva, seria a expressão de um conteúdo ainda não 

codificado. Para o tempo de constituição dessas imagens, referiria um evento inédito, 

assim como uma mulher usando farda constituiria uma nova combinação para unidades de 

conteúdos prévias. Portanto, cada persona apresentada nas Fotografias, em seu traje 

específico, se mostra como um representante impar em seu tempo, do lugar que referem 

através do traje. Pode-se auferir que a organização da expressão é estabelecida segundo as 

exigências dos conteúdos reconhecidos e classificados pelas unidades culturais que 

compõem.  

O homem fardado nas fotografias, é uma expressão do código militar vigente 

na segunda metade do oitocentos, assim como a mulher vestida de noiva também é uma 

das expressões do código conjugal do mesmo período. Do mesmo modo o clérigo, que 

também expressa em si um sistema codificado que localiza o seu lugar social. Se 

invertêssemos o lugar social dos sujeitos retratados, a mulher de farda e o homem de 

vestido de noiva, a visão de mundo teria que ser reorganizada, mas seu sistema de 

expressão não seria perturbado. No entanto na segunda metade do século XIX o código 

militar e conjugal não permitiria veicular esse novo estado do mundo. Essa seria uma 

expressão ainda a ser inventada e codificada. O vestido de noiva, como signo conjugal para 

uma mulher seria natural, para um homem arbitrário. Uma farda, como signo militar para 

um homem seria convencional, para uma mulher imotivado. A noiva é reconhecida por 

uma convenção sociocultural prévia, tal qual o militar e o clérigo. Porém para a vestimenta 

cotidiana não há uma única convenção que possibilite a identificação imediata. 

 

                                                 
83 Referente as Fotografias 239, 234 e 230, p. 183. 
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IMAGEM 57 - Título/legenda: 8858D (1-16542-0387-0737) / 6796D (1-16541-1167-2715) / 6464D (1-

16541-0831-2715) / 4801D (1-16540-2381-3223) 

Fotografia 211 - Título/legenda: 8858D (1-16542-

0387-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1877 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

otografia 156 - Título/legenda: 6796D (1-16541-

1167-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO / SÃO PAULO / BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-

1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

 

Fotografia 144 - Título/legenda: 6464D (1-16541-

0831-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1875 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 98 - Título/legenda: 4801D (1-16540-

2381-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 03/1874 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA.
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As imagens do universo do trabalho militar negro possibilitam a formação de 

uma rede que une ajustamentos estratégicos diferenciáveis a fim de tornar reconhecível o 

conteúdo veiculado constituído de inúmeros dados subjacentes referentes, por exemplo, ao 

modelo e aos adereços da farda. E contribuem, no contexto de sua constituição, com as 

condições de manutenção das regulações do trabalho dentro de certos interesses, através da 

circularidade de informações propiciadas pela fotografia, que não permitem que sejam 

esquecidas as razões da exploração da mão de obra escrava e negra de modo geral pelas 

comunidades que acessam esses instrumentos informativos e as divulgam de forma 

sucessiva e periodicamente em suas redes de relações. 

A circularidade da fotografia é uma condição da significação das unidades 

culturais que ela veicula, transformadas em abstrações imageticamente materializadas, que 

reproduzem a cultura escravista e se traduz por meio da produção sígnica dos seus meios 

significantes, através de uma cadeia de relações, dada por unidades culturais intensionais 

relacionadas a conteúdos estabelecidos a partir de propriedades histórico conceituais. A 

periodicidade das imagens de negros militares, portanto, é uma estrutura que pode tanto 

assumir sua natureza de constante possibilidade contextual e informacional, quanto 

posicional e oposicional sobre as opções e condições de trabalho dos negros na segunda 

metade do dezenove, sustentando um subsistema codificante, o militar, ao qual uma a 

cultura conferiu legitimidade. Ainda que ocorram processos de variação periódica nesse 

estado de coisas já postas por esse ou outros sistemas.  

A questão é se a variação das atividades no universo do trabalho, promove ou 

não uma ruptura com a sistema constituído inicialmente e manifesto por meio do traje, que 

seja capaz de interferir na resposta do público alvo das imagens. E se esta variação atinge 

os elementos existentes, tais como emitente, destinatário, contínuo, percepção e resposta 

acarretando a dissolução da rede comunicativa anteriormente proposta e organizada, 

afetando o sistema codificante motivador das mensagens enunciadas. No caso, os 

uniformes expostos, a princípio, não promovem ruptura com o código inicialmente 

interpretante. Considerando que os campos semânticos possam ter vida parcialmente breve, 

por darem forma a unidades de uma determinada cultura e constituírem uma determinada 

organização ou visão de mundo sujeita a variações, quando submetidos a revisão crítica do 

conhecimento e a aculturação. Esse movimento cultural poderia então modificar todo um 

campo semântico privando os signos produzidos de suas prerrogativas significantes 

inicialmente? As imagens mostram que embora seja possível, não ocorre modificações 
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suficientes para neutralizar as prerrogativas do traje militar, independentemente, das 

variações que sofreu ao longo do tempo. A origem e o destino das imagens dos negros 

fotografados com trajes militares, incidentalmente enunciando suas atividades de trabalho, 

também podem revelar novos possíveis códigos e regras combinatórias, no contexto social, 

definível interior e exteriormente. Apesar de parecer que a teoria dos códigos deva 

considerar a função sígnica da farda, em si mesma, dado que sua inserção num contexto é 

matéria de produção signica, que só é possível na reprodução de contextos. No entanto, se 

o código é visto como competência que contempla forma e conteúdo, pode ele estabelecer 

novas relações semânticas e novas regras de combinabilidade entre os elementos que 

compõem o conteúdo da mensagem enunciada imageticamente ainda que esses elementos 

variem ou que sirvam a outros fins que não o inicialmente previsto pela norma cultural. 

Os homens das imagens 56, 57 e 58 podem ser identificados, pelo traje, como 

membros da comunidade militar. Mas, o conteúdo de sua vestimenta, gera inúmeras 

possibilidades dentro dessa comunidade. Os adereços que portam, podem contribuir para 

discerni-los uns dos outros, assim com o corte, o modelo da gola, a presença o chapéu 

entre outros. A unidade cultural militar é hipercodificada, mas a expressão do conteúdo 

dessa unidade é hipocodificada, se não estiver sob a perspectiva dos militares, mas do 

interpretador. A hipocodificação, pode ser também relativa ao conhecimento que os 

interpretadores têm dos códigos estabelecidos no contexto das unidades culturais que lhes 

são específicas e não, necessariamente, por não possuírem um sistema de organização e 

expressão que os torne reconhecíveis e localizáveis. Considerando todo esse contexto de 

possibilidades, as expressões das unidades de conteúdo, o traje militar, nas imagens 

citadas, enuncia discursos previamente denotados, cujas conotações semânticas podem 

variar enormemente sem que se perca a sua primeira significação.  

Enquanto fixa os elementos componenciais, o código sociocultural evidencia a 

natureza do contexto em que está inserido, para tornar reconhecíveis as propriedades 

sensíveis das regras estabelecidas para sua existência. Não é possível a uma sociedade que 

não dominasse minimamente o código militar ou escravista, responder as imagens do 

universo do trabalho desse período, baseando-se no traje militar e suas variadas expressões. 

A imagem reivindica, em sua leitura, a atribuição de sentidos. Porque os valores que elas 

relacionam estão internalizados e legitimados pelos grupos aos quais se dirige. O número 

de seus argumentos e o papel de cada um de seus traços possibilita a geração de 
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pressuposições e de condições de satisfação enunciativa capaz de resolver em si a regra 

combinatória que cada imagem propõe.  

 

IMAGEM 58 - Título/legenda: 10685 (1-16544-0926-2814) / 10142 (1-16544-0457-2814) / 9820D (1-

16544-0187-2814) / (1-16544-2409-2814) / 9681D (1-16544-0069-2814) / 12387 (1-16544-2735-2814) 

Fotografia 300 - Título/legenda: 

10685 (1-16544-0926-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 8,5cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 08/1880 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) 

- Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 288 - Título/legenda: 

10142 (1-16544-0457-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 11/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) 

- Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 282 - Título/legenda: 

9820D (1-16544-0187-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 05/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) 

- Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA.
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Fotografia 349 - Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-2409-

2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 10/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) 

- Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 279 - Título/legenda: 

9681D (1-16544-0069-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 4 /1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) 

- Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 374 - Título/legenda: 

12387 (1-16544-2735-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 09/1885 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

 

Cada código insere seus próprios nós combinatórios nessas imagens do 

trabalho militar dos negros, por isso se deve pensa-las num sistema de códigos inter-

relacionados. O que possibilita interpretações diretas e indiretas. E, na análise em foco, as 

imagens tem função informativa documental, mas também se propõem a mover os seus 

interpretadores, o que revela sua função imperativa, em favor, portanto, do código 

escravista evidentemente naturalizado como parte da paisagem em pelo menos dois 

contextos o do trabalho e o militar. 

Na Imagem 5884 temos três homens negros, entre a juventude e idade adulta 

trajados militarmente. Ambos vestindo calças claras, casaco escuro com alguma variação 

nos detalhes do corte, dois modelos de chapéus, dois no estilo boina acompanha casacos 

soltos abotoados até o pescoço e o outro casaco enlaçado por uma fita na altura da cintura e 

demarcando o braço. Tudo indica tratar-se de elementos que definem uma diferença 

hierárquica, no corpo social que incluem o estatuto militar no corpo individual. E essas 

diferenças não são demarcações temporais, considerando que as imagens foram produzidas 

no mesmo período entre os anos de 1879-1885. 

Não é preciso repetir o que está nas imagens, isto elas falam por si mesmas. O 

diálogo com as imagens do universo do trabalho militar refere-se aos sistemas sígnicos que 

fazem coincidir a forma da expressão e a forma do conteúdo do código militar, a partir do 

qual pensa-se o trabalho. Mesmo sem serem conformes, os elementos visuais motivadores 

estimulam uma dada resposta dos interpretadores e de suas redes de relações sobre a 

                                                 
84 Referente as Fotografias 300, 288 e 282 disponíveis na Lista de Imagens apensa. 
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unidade cultural dada e o universo do trabalho em foco. A produção da cadeia sígnica 

imagética militar não está ligada ao fato de se poder atribuir um valor a representação dos 

objetos que veicula. Mas, ao fato de ser capaz de mover o destinatário da mensagem 

enunciada visando o atendimento da demanda protestada pela mensagem principal e, às 

vezes, para além dela. O conteúdo, embora arbitrário, é conforme a expressão. É arbitrário 

porque a imagem ofertada pode ser estabelecida de modo alienante tanto de acordo com a 

valorização do ser negro como presença, quanto como transparência. O conteúdo conforme 

a expressão, remete a imagem do ser negro como caracterizador do objeto que refere, de 

forma direta, não apenas embasados pelo contexto histórico ou por informações 

circunstanciais específicas do sistema que o produz. Assim a semântica implicada pela 

produção sígnica dessa unidade cultural, pode tornar perceptível no traje a presença do 

negro no universo do trabalho militar. 

As imagens do universo do trabalho negro não são percebidas como estímulo a 

instituição escravista. Mas, também não são lugar de valorização dos sujeitos negros 

escravizados, libertos ou livres, submetidos, de qualquer modo ao sistema de exploração da 

força de trabalho escravista, que relega ao ser negro uma margem de atuação dentro certos 

espaços de competência branca. Esta análise percebe as imagens dos militares negros não 

como mecanismo de manutenção do sistema escravista, mas também não como 

contestadoras deste sistema ou de seus modos de produção. Embora não sejam elas um 

recurso favorável à exploração escravocrata, também não valorizam o negro como 

“sujeito”. O seu retrato não registra a atuação, não o localiza num lugar hierárquico, apenas 

demarca sua presença, mas submetido ao mesmo sistema que subjuga os outros negros não 

fardados. Percebe-se que a denotação militar não é um análogo da extensão, ou seja, a 

farda não é um dado valorativo e a conotação do lugar de militar não é um equivalente da 

intensão militar nessas imagens85. A significância das imagens é uma unidade semântica, 

com opositiva mínima. Elas são apenas um feixe de traços distintivos que podem demarcar 

a presença ou ausência de determinados sujeitos com determinadas características no 

universo que retrata. 

Na Imagem 58, referente as fotografias 349 e 374, em que se apresentam 

homens negros, retratados de corpo inteiro, usando fardas e chapéus muito similares e na 

Fotografia 279 tem-se dois amigos negros vestidos como militares. É necessário pensar 

                                                 
85 Conotação e denotação são categorias da Teoria dos Códigos, enquanto extensão e intensão são categorias 

da Teoria da Produção Sígnica. 
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que estes trajes podem ser um utensílio do estúdio fotográfico e que esses sujeitos não 

façam parte do corpo militar. Mas, que queiram uma imagem sua dentro de trajes que os 

localizem nesse lugar social. Embora se tenha notícia da presença de negros nas forças 

militares, é bem possível que nem todos aqueles que Militão fotografou sejam parte desse 

corpo. A que se levar em consideração que os estúdios mantinham um guarda-roupa 

variado para atrair uma maior clientela. Não há, por hora, como afirmar nem uma coisa, 

nem outra, tampouco descartar as possibilidades. Seria possível estabelecer, a partir das 

figurações ou dos emblemas imagéticos, que são isomorfos, dados interpretantes para 

serem interpretados propositadamente nas imagens. Os objetos do conteúdo que se 

manifestam através de uma cadeia de funções sígnicas, relativas aqui a farda, podem 

denotar apenas a si mesmo, mas conotar uma série inteira de manifestações expressivas. E 

conotar também possibilidades diversas para movimentar os interpretadores em relação aos 

interpretados.  

A imagem dos sujeitos, evidenciados ou silenciados é um elemento de 

expressão que entretém duas ou mais funções sígnicas. Porque enuncia uma dada situação 

e torna possíveis diversas saídas. Enquanto as imagens dos negros militares solicitam 

algumas expectativas, abrem-se também a diversas interpretações. Porque o sujeito 

imagético, ainda que numa condição de monoplanaridade e conformidade consigo mesmo, 

estabelece também relações de biplanaridade ao ser colocado como referência de um 

determinado conteúdo ou contexto que responde ao campo semântico de um objeto 

reclamado que pode ser deslocado ou mesmo superado. Sabe-se que um único código pode 

veicular, através de uma variedade de marcas semânticas, diversos conteúdos e outros 

subcódigos. E muitos códigos podem ser expressos por meio da mesma mensagem. Há nas 

imagens de Militão uma pluralidade vertical de códigos e horizontal de mensagens.  

Dados etários, de gênero e étnicos denotam códigos definidos e conotam uma 

vasta produção sígnica nessas imagens. Nesta análise são estabelecidos parentescos entre 

aqueles sistemas semânticos altamente formalizados e designados, dentro de uma mesma 

esfera de significação, para transmitir aos interpretes e interpretadores, previstos e 

imprevistos, todas as informações existentes sobre o objeto imagético, produzindo 

inferências válidas, através de uma vasta gama de marcas semânticas combinadas, para 

estabelecer relações lógicas entre seus elementos expressivos por meio de mensagens 

variadas. A análise componencial, que faz o plano da expressão corresponder a articulação 
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de elementos combinatórios, reverbera nas marcas semânticas, nas descrições das 

características anunciadas as marcas sintáticas da construção visual.  

As marcas estruturais dos sinais expressivos dos negros em seu ambiente de 

trabalho possibilitam o estabelecimento de conexões contextuais, que podem ser 

organizadas hierarquicamente por exemplo. Os sistemas de códigos que respondem a 

produção sígnica da etariedade, do gênero e da etnia, por si só associa marca a marca no 

seu interior. Mas, essas marcas semânticas atendem a uma demanda de diferenciação, nas 

imagens analisadas, cuja ausência ou presença caracteriza uma matriz, que individua os 

sujeitos privilegiando certos sinais que perfilam percursos ou sentidos seus exclusivos. 

Esses diversos campos semânticos, podem coexistir, ainda que contraditórios entre si, num 

mesmo mundo, dentro do universo do trabalho e dentro do código militar. Isto para gerar 

as divisões que a classe dos sujeitos dessas imagens exige em virtude do fim a que elas se 

propõem. E da classe de trabalho e trabalhador que cada uma delas denuncia como 

transparência visual. 

No interior dos sistemas codificantes, existem ainda campos semânticos 

diversos, conversos e até complementares como o nome por exemplo. Posto que 

dependam, não sempre, nem exclusivamente, de tratamento retórico e/ou ideológico para 

significar. Os campos semânticos contraditórios se ligam por eixos temáticos que podem 

ou não permitir mediação e por aqueles que permitem implicações lógicas. As relações 

entre os campos podem ser contraditórias, conversatórias e complementares, mas 

raramente as suas unidades são unívocas. A fisionomia dos campos semânticos propostos 

pelos uniformes, pela idade, pelo gênero e até pela etnia são estabelecidos para explicar 

determinadas organizações apresentadas nas imagens do universo de trabalho dos negros, 

neste caso, na unidade militar, cuja pretensão é possibilitar a interpretação de um conjunto 

de mensagens específicas, que nesse caso visa a localização de homens negros 

escravizados e/ou libertos que atuavam nas diversas atividades disponíveis no campo das 

atividades militares no contexto da segunda metade do século XIX. As formas gerais de 

organização desses diversos universos semânticos, dentro do universo do trabalho, 

fornecem conexões entre os dados de natureza social e os dados de natureza individual 

tanto do ser negro, quanto do senhor branco no sistema que os rege presentes ou não nas 

imagens que se constituíram deles. 

As imagens dos militares negros, possibilitam refletir sobre os sinais 

identificatórios, que revelam os trajes desses sujeitos, as circunstâncias de sua atuação e o 
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contexto histórico interpretante em que estão inseridos. A descrição dos corpos é referida 

por um conjunto de mensagens, dirigidas pelo interprete ou interpretado como estímulo de 

reconhecibilidade para o interpretador. Os dados inscritos imageticamente são significados 

por informações conotativas anteriores, concernentes a força de convenção cultural que se 

fundamentam num código denotativo base, sendo este a organização do sistema escravista 

que prevê os contextos, as circunstâncias e as condições do ser negro no ambiente social do 

trabalho militar. 

A verdade ou a falsidade do enunciado é considerada a partir dessas 

correspondências culturais. A teoria dos códigos não nega a relevância da extensão, mas o 

que conta na mensagem para essa teoria é entender a conotação e a denotação como 

correspondências históricas, porque, segundo essa perspectiva teórica, os signos importam 

por serem forças sociais e como forças sociais importam historicamente, 

independentemente de serem ou não referencial de verdade ou falsidade. Mesmo porque 

nem sempre é possível experimentar o real em tempo real. Nas análises históricas, nos 

aproximamos dos objetos através de um processo construtivo da realidade, apenas por 

meio de unidades culturais que circulam no lugar das coisas reais que são comunicadas de 

forma diversa e complexa ao longo do tempo. E muito parcialmente somos capazes de uma 

interpretação supostamente empática. Portanto, todas as aproximações com o passado 

histórico dos negros trabalhadores enunciados nas imagens em foco e da sua condição de 

estar num ou noutro mundo dentro deste universo, é, não mero, esforço interpretativo das 

expressões enunciadas que a eles nos remetem por meio das marcas e sinais, físicos ou 

não, como signos que respondem a sua condição significante num sistema culturalmente 

definido e legitimado na imagem. 

A condição de significar não está diretamente ligada a condição de verdade. A 

semântica de uma imagem pode ser tanto intensional quanto extensional. Os valores de 

verdade, ligados a extensão, trata da referência ou menção e demarca certos limites 

empíricos. Ao considerar que a significação independe da presença fatual dos objetos 

significados, ou seja, do universo do trabalho negro sem a presença efetiva dos lugares de 

trabalho dos negros, exige-se identificar informações extra imagéticas, que são 

fundamentais para verificar e confirmar essa presença ausente, se a intenção for conferir a 

estas imagens um estatuto de verdade e não dedicar-lhes um olhar mais atento, encarando-

as, como espaço de reflexão sobre determinados contextos o que é aqui o intuito.  
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A linguagem imagética utilizada para mencionar um estado do mundo é aqui 

pensada como veículo de um conteúdo cultural. Os seus conteúdos denotados serão 

refletidos a partir de conteúdos conotados por convenções culturais. A definição da 

existência de algumas imagens de Militão, como espaço de alguns dos mundos do trabalho 

negro ocorre percebendo e decodificando as funções exercidas nos ambientes por meio da 

nomeação do ofício, do sujeito ou por algum vestígio que possa identificar certos lugares 

de sua atuação. O signo do trabalho negro é indicado nas imagens pelos signos que 

indicam o tipo de trabalho. As fardas dos militares, por exemplo, podem ser pressupostas 

como signos do trabalho desses sujeitos em uma corporação de mesma natureza.  

Na segunda metade do século XIX, a partir de outras fontes históricas, tais 

como anúncios em periódicos, bibliografia sobre o universo do trabalho no período, 

relatório entre outros. pode se tomar conhecimento de que o trabalho, nas forças militares, 

poderia ser realizado por negros libertos ou livres e até por escravos em troca da sua 

liberdade. A partir daí as fardas, com seus adereços discriminadores da hierarquia militar, 

os chapéus dos soldados, são signos de uma atividade realizada por negros, que se torna 

signo da sua condição e dos seus lugares em sociedade, dentro da unidade cultural em que 

se localiza. Portanto, a correspondência refere mundos possíveis. Sendo a referência uma 

assertiva, que atribui uma expressão a um conteúdo, carregada de valores que podem ser 

intensionais ou extensionais. 

As fardas dos militares negros, os vestidos elegantes das amas, a distribuição 

das personagens nos espaços cenográficos da fotografia realiza em si uma contextualização 

sobre quais podem ser os lugares desses sujeitos negros. Assim o contexto extra imagético, 

para determinar o conteúdo como menção ao universo do trabalho negro, é de fundamental 

importância. No entanto uma função sígnica é autorizada ou não pela unidade cultural em 

foco. Esses mundos são passíveis de sujeitos brancos e negros, um não exclui a presença 

do outro, ambos os fenômenos podem se acumular no mesmo espaço reorganizado para 

incluir uma nova presença sem minimizar a presença anterior. A atividade de militar, de 

ama, de senhor, de escravizados, de libertos, no contexto em transição permite que o 

enunciado imagético compartilhe ou implique a ampliação dos ambientes de 

deslocamentos e colocação dessa variedade de sujeitos, mantendo, minimamente as bases 

das regras combinatórias do contexto sociocultural escravista. Já que não é possível 

identificar, na imagética de Militão, o ser negro atuando, mas apenas pressupô-lo naquele 
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lugar de atuação dentro do universo do trabalho que é insinuado por elementos sígnicos nas 

imagens que deles se fez. (ECO, 1980, 50-53). 

A codificação e decodificação dos contextos pode ser desenvolvida por uma 

análise componencial. Não se pretende, nesta análise estabelecer todas as ocorrências do 

universo do trabalho dos negros, no recorte temporal auferido, mas àquelas identificáveis 

nas imagens de Militão, e não são muitas as referências comprováveis desse universo nesse 

intérprete. Diferentemente de Marc Ferrez, de quem se sabe que registrou imagens ímpares 

desse universo, demonstrando que a mão-de-obra negra escravizada, liberta e/ou livre era 

utilizada nos mais diversos trabalhos, da construção civil ao trabalho nos portos e fazendas, 

senão, em todas as instâncias do trabalho subordinado. Mas, no acervo observado nesta 

análise, de modo geral, segue o sentido mais óbvio da imagem, indo até onde se sabe da 

representação semântica da unidade cultural.  

A expressão na imagem precisa ser confrontada com a circunstância da sua 

enunciação. Militão registra o sujeito da foto e não o fato de sua inscrição. 

Convencionalmente, se conota nas imagens o negro como um lugar de trabalho dentro e 

fora dos limites da escravidão, já que culturalmente o sistema de trabalho vigente era o 

escravista, que a mão-de-obra subalterna era, em sua maioria, escravizada no período. Se 

estivessem presentes nestas imagens os negros executando atividades específicas não 

seriam os sujeitos nela, o protagonista mais obvio, a referência ao universo do trabalho dos 

negros seria, sim as atividades desenvolvidas por esses sujeitos como se constitui nas 

imagens de Ferrez. Nesse último caso os principais sentidos conotados seriam sobre os 

mundos, as atividades de trabalho existente no mundo do trabalho em referência nesse 

universo como um todo e não sobre os sujeitos que o realizam.  

Quando na imagem não se tem circunstâncias precisas, a interpretação depende 

de instruções fornecidas pelos códigos correlacionados, que podem desencadear certas 

conotações que referem circunstâncias externas a imagem, mas vinculadas ao seu conteúdo 

expressivo. Nesse caso a incompletude da imagem é que se mostra como óbvia de modo 

que suas propriedades secundárias dependem de propriedades gerais caracterizantes. As 

seleções contextuais imprecisas exigem uma certa competência semântica, que Eco chama 

de enciclopédica, sobre o contexto de sua produção, que possibilite pelo menos a 

percepção de uma variabilidade de interpretações possíveis. O ponto comum da unidade 

cultural na imagem, com a significação que lhe é atribuída é o momento de sua 

configuração. Só podemos lhe denotar como pertencente ao universo do trabalho negro, em 
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virtude de uma, ou mais, denotações primeiras fornecida pelo código escravista vigente. 

No entanto, essas denotações estão em acordo, harmonioso ou tenso, com as conotações 

organizadas e agregadas as denotações precedentes desse contexto, o que lhe desambigua é 

a época de sua constituição ou reconstituição (ECO, 1980, 99-104). 

As imagens apresentadas, como indícios do universo do trabalho negro, são 

resultadas do gesto fotográfico de Militão, ao registrar os sujeitos ambientados. Está 

inserido em seu trabalho imagético o intercâmbio de momentos históricos conflitantes que 

propagandeia os modos de ser de um Estado e os seus modos de fazer-se um novo Estado. 

Os objetos nessas imagens podem ser tomados como subíndices conectados aos sujeitos 

para os quais aponta, seu sentido é percebido pela ausência da coisa a qual se refere. O 

trabalho é referido sem a presença da atividade. É sua ausência que o coloca na cena dos 

mundos onde atua, sua ausência é a expressão do seu conteúdo presente. Não é necessário 

a presença da atividade de trabalho dos negros e negras para se perceber que estes são 

presença no mundo real e imagético. A proximidade do sujeito com o ambiente que lhe 

compõe é a marca significante do seu lugar, é o conteúdo veiculado que aproxima tempo, 

espaço e sujeitos. As imagens de Militão põem, indiretamente, em correspondência o que 

enunciam e não a circunstâncias concreta dessa enunciação. O sujeito paramentado para o 

trabalho aponta, metaforicamente, para o lugar desse trabalho. O qual corresponde as 

propriedades semânticas dos objetos presentes na cena de cada imagem, esses dados são 

correlacionáveis ao código sociocultural vigente alcançável a partir da localização e 

identificação da imagem e de seu conteúdo expressivo (ECO, 1980, 104-145).  

São inúmeros os tipos de trabalho realizados pelos negros não presentes nas 

imagens de Militão, tais como serviços de limpeza, o trabalho nos mercados e portos, as 

vendas ambulantes, o transporte de materiais e pessoas, os escravos ao ganho, maquinistas, 

modeladores caldeireiros, carpinteiros, serralheiros, alfaiates, cesteiros entre muitos outros, 

que poderiam ser retratados mesmo no estúdio fotográfico. O trabalho em suas imagens é 

um indício que estimula pensar a liberdade e não a escravidão, são representações, nas 

quais se pode notar as sutis fronteiras que separa a realidade e a significação tanto de uma 

quanto da outra condição. As imagens, do universo do trabalho, realizadas por Militão, 

ocupam um território limite, que em muitas circunstâncias ignora o sistema escravista, 

racista, como zona fronteiriça da escravidão e da liberdade.  

O comportamento das personas nas imagens acima solicita uma convenção, 

para sua análise, posto que seja uma manifestação comum e caracterizadora de vários 
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contextos ao longo do tempo. Por si só, sem nenhuma outra mediação, a imagem 

corresponde a algumas respostas. Um casal pousa para um retrato de sua união. Este casal 

é negro. Mas, o homem e a mulher não ocupam o mesmo lugar na imagem, tampouco o 

senhor e seus escravos não desempenham a mesma função. Homem branco usa sapatos, 

enquanto homens negros não. A mulher usa saias. O homem usa calças escuras, camisa 

clara sem chapéu. Porém para saber o que significa esse estado de coisas, é preciso recorrer 

a outras informações não contidas na imagem. Por exemplo, as informações fornecidas 

pelo fotógrafo. Alguns sinais nas imagens possibilitam reconhecer que o contexto é o do 

século XIX. As roupas das mulheres não correspondem a padrões posteriores observados, 

por exemplo, para o século XX. No entanto, esses não são sinais determinantes, porque as 

características da moda são volúveis e não estão, rigidamente, ligadas ao tempo. E certas 

expressões da moda não são signos, mas estímulos para o processo de sua significação ou 

ressignificação. As vestes das mulheres de Militão estão para o século XIX, assim como as 

fardas dos militares e as condições de trabalho apresentadas no momento de sua transição.  

O analista da escravidão pode estar condicionado a ver traços de escravidão em 

tudo. E o analista da abolição a ver a liberdade em todos os atos. No entanto, sabe-se que 

essas fronteiras não são tão nítidas assim, e que escravidão e liberdade são conceitos e 

práticas fluidas, com tráfego amplo em ambos os contextos. Nem todos os estímulos a 

percepção da liberdade são contra estímulos à percepção da escravidão. O contexto e a 

experiência da escravidão explorada pela bibliografia histórica nos mostram que a 

escravidão persiste, mesmo em regimes sociopolíticos de liberdade, assim como a 

liberdade coexiste com regimes de escravidão. Não é possível, a partir das imagens 

apresentadas, grosso modo, saber se esses sujeitos são livres, libertos ou escravizados. Se 

sua condição é de fato e de direito ou apenas de direito. O que não deixa dúvida é o fato de 

que são negros, de que se realizam num trabalho, num espaço em que o gênero parece 

provocar interferência na definição de quem desempenha qual atividade. Os estímulos 

imagéticos, ao serem correlacionados com contextos extra imagéticos e com objetos 

concretos e entre si, ganham função sígnica deixando de ser apenas estímulos para se 

tornarem signos dessa correlação e demarcar os espaços de escravidão e liberdade, os 

espaços onde o ser negro pode ser considerado de uma perspectiva que o branqueia. 

Tomando as imagens como unidades informativas, seus sinais não são signos, 

mas transmissores de significados possíveis, para o universo do trabalho negro. E como 

vimos cada sinal funciona independente dos significados que possui ou lhe possa ser 
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atribuído. Para tornar os sinais de negritude, de pobreza, de trabalho em algo significante 

para estabelecer o estado do mundo representado é preciso correlacionar signicamente 

todos esses sinais com os códigos socioculturais a que respondem. A informação física não 

pode ser ignorada nesta análise, a herança genética negra é um interpretante informacional 

codificado, transmitida pela imagem, exclui-la resultaria em uma lacuna embaraçante, 

porque esse fenômeno é determinante para fenômenos semelhantes como se pode perceber.  

O fenômeno cor fornece categorias de análise, que coloca determinados 

sujeitos em determinados lugares. Ele pode estabelecer a pertença e a não pertença. É a cor 

que dá significado a certos conteúdos do século XIX. A cor da pele dos sujeitos 

fotografados, propositada e incidentalmente, lhes define como sujeitos de um universo 

específico, cujas experiências são localizadas em mundos específicos, mas não exclusivos. 

É o fenômeno cor, ligados a questões raciais e culturais, que os estabelece como 

semelhantes ou não, que limita suas relações e delimita seu campo de atuação. O signo cor, 

que está para além da cor da pele literalmente, é um artifício comunicativo da condição de 

escravizado, liberto, de ser inferior, de animal de trabalho, de propriedade e de coisa. 

Na Imagem 5086, a cor é sinal evidente da condição de liberdade do branco, 

assim como é marca da condição de escravidão do negro. Tudo nessa imagem mostra os 

sujeitos negros como sujeitados. Eles não estão no desempenho da atividade, mas postos e 

predispostos a ela. Os estímulos que denunciam isso na imagem são seus pés descalços, o 

lugar em que estão colocados para fora da cena principal, os instrumentos que os identifica 

como lugar de uma determinada função no mundo rural ou mesmo urbano, dentro do 

universo do trabalho escravista. Mas, há uma persona, que apesar de semelhante se faz 

diferenciada das demais em função da cor e de certos elementos que compõem a sua 

figura, nela se observa a presença dos signos estéticos que podem ser convertidos em 

signos políticos. A cor como sinal o coloca noutro lugar que não o comum aos outros 

homens, mulheres e crianças negros também paramentados pela liberdade. O fazer, nas 

imagens dos militares é o futuro e na do senhor e seus escravos é o passado. O que lhes 

denota como signos de liberdade ou escravidão são as condições reconhecíveis dos 

contextos em que estão inseridos, no qual os dados do trabalho na imagem é um código 

metalinguístico que dá a ideia do que é propriedade, de como funciona os espaços de 

amizade, do que é a atividade, do que é o outro e do que é o si mesmo.  

 

                                                 
86 Referente a Fotografia 290, p. 157.  
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II.4 – A identificação dos nomes e dos ofícios como referência ao lugar dos sujeitos em 

sociedade e nas imagens 

 

Os nomes próprios remetem a uma unidade de conteúdo. Assim como os 

retratos são atos de referência, juízos factuais, uma descrição nominal é um texto 

complexo, uma nebulosa de conteúdo. É a presença de uma denotação de valores. É uma 

estimulação programada à expressão de semânticas. Podendo ser utilizado esteticamente 

como invenção que valora ou não o referente. O seu uso estético é fator de manipulação da 

expressão, que provoca o reajustamento do conteúdo imagético a fim de minimizar 

ambiguidades. O nome pode ser entendido como uma violação das regras do código 

imagético e de seu efeito de estranhamento, que desaltomatiza nossa leitura e provoca 

violações rítmicas. Também pode atrair a atenção para uma organização outra que não a 

imagética. Os dados que remetem a uma unidade de conteúdo, segundo Jakobson, na obra 

“Linguistica e Comunicação” (JAKOBSON, 1991), podem levar a uma seleção de todas as 

funções ou possibilidades que estão presentes, mas destacar apenas uma delas em 

detrimento das outras existentes. A presença de um dado real pode ser empregada para 

inspecionar o objeto imagético, através de diversos tipos de microestruturas e fazer com 

que vários níveis de elementos diferenciais apareçam. Ao sonegar ou apresentar esse dado 

real o intérprete indiferencia seus interpretados, é o que temos nas imagens de militares, 

sujeitos sem nome. Portanto o código nominal considera os níveis de segmentação e 

pertinentização e suas variantes. Através dele é possível chegar a uma forma da expressão 

mais profunda, embora direcionada para ideias fixas.  

O nome, no nível da expressão imagética, funciona como organização de um 

contínuo formal, dá vida a unidade visual ao definir lhe laços que a correlacionam com 

unidades de conteúdo, que podem gerar ocorrências concretas diversas, com ênfase em 

suas marcas combinatórias. Nas imagens cujos sujeitos e os seus ofícios são nominados é 

possível perceber que neles se encerram variantes factuais. O nome como matéria 

significante dos sujeitos na imagem ou da imagem dos sujeitos é um aspecto da forma da 

expressão, a partir do qual se pode perceber em que níveis variam a significância dos fatos 

político-comercial-moral-jurídico-econômico na sua experiência como sujeito real. Essa é 

uma estimulação programada, que neste trabalho prevê significação. A ordem e a 

complexidade geradas pela identificação dos nomes podem ser estabelecidas com base em 
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dados extra imagéticos ou pressupostas a partir das imagens pelos níveis de precisão da 

estrutura e seu uso referencial. 

 

IMAGEM 59 - Título/legenda: 1755D (1-16539-1741-2117) ) - 

CATHARINA PAVÃO (ENGOMADEIRA) 

Fotografia 24 - Título/legenda: 1755D (1-16539-1741-2117) - 

CATHARINA PAVÃO (ENGOMADEIRA) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL -  Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) 

- Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), 

BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA, 

PAVÃO(CATARINA), ENGOMADEIRA. 
 

Outros tipos de trabalhos realizados por negros, são presenças nas imagens, 

favorecido pela identificação do nome de certas personas e seus ofícios. Nas fotografias de 

negros de Militão tem-se, identificadas, por nome apenas uma mulher em 1865, a 

engomadeira Catharina Pavão, três homens em 1870, sendo Luís Gonzaga Pinto da Gama, 

Zé Poeta e Gerebita. Em 1871 é identificado, novamente, Luís Gonzaga Pinto da Gama. 

Em 1875 identifica-se Benedicto dos Santos, funcionário público do Thesouro. Em 1876 
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encontra-se uma fotografia do Maestro Henrique Alves de Mesquita. Em 1880 encontra-se 

no acervo um autorretrato de Militão Augusto de Azevedo87. Em 1882 mais uma vez é 

retratado o abolicionista, Luís Gonzaga Pinto da Gama. De um total de 423 pessoas 

retratadas, em 374 fotografias, tem-se apenas 9 retratos cujos nomes dos interpretados 

estão identificados no índice do catálogo online do Museu Paulista, tal qual nos álbuns de 

Militão dos quais fazem parte as fotografias selecionadas. 

Marcas e sinais, podem ser chamadas conotativas quando contribuem para a 

constituição de semânticas. E se diferenciam quando expressas por meio de denotações, 

quando sua soma identifica hierarquias sobre as quais se baseiam as conotações 

precedentes e das quais se distinguem por sua maior estabilidade. Porém uma marca 

denotativa, como o nome da mulher negra apresentada na Imagem 59, Catharina Pavão, 

pode ser tão efêmera quanto o código que a institui, se não houver sobre ela nenhuma outra 

referência. Enquanto uma marca conotativa, como a profissão, a persona é identificada 

como engomadeira, pode ser radicada numa convenção social minimamente estável ou 

duradoura. No entanto, marcas denotativas assumem sua posição dentro de um campo 

semântico no qual um código faz corresponder um significante sem previa mediação. O 

nome é uma marca semântica denotativa. As marcas denotativas são unidades culturais 

com propriedades reconhecidas ou veiculadas pela denotação precedente, não 

necessariamente correspondente. Assim as marcas conotativas presentes nas imagens, no 

que se refere as condições desse estado de ser no mundo expressas, se ligam a própria 

imagem nas fotografias e ao seu referencial no mundo real, que denota a condição de um 

trabalhador negro escravizado ou liberto a certas cicatrizes e marcas, que também podem 

denotar, de forma direta, a mesma ou outra condição. As marcas físicas e culturais da 

condição de ser negro escravizado (a) ou não podem ser caracterizadas como uma 

hipocodificação semântica, o que se dá quando entre vários componentes se seleciona 

porções macroscópicas que correspondem a certo asserto genérico de um dado conteúdo de 

acordo com Peirce (apud ECO, 1980). A seleção do ser negro como objeto dessa análise é 

um asserto genérico, que corresponde a essa porção macroscópica objetivada. Isto porque a 

diversidade pode diferenciar internamente os códigos que compõem. Essas porções são 

admitidas como entidades pertinentes de um código capaz de veicular porções mais vagas, 

ainda que partes significantes permaneçam irreconhecidas, como as características étnicas 

que diversifica e complexiza a caracterização dos povos negros presentes no contexto da 

                                                 
87 O intérprete - Imagem 1 - Fotografia 308, p. 28. 
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segunda metade do século XIX, na província de São Paulo e nas imagens de Militão. Neste 

trabalho é a extracodificação, que abrange tanto a hipo quanto hipercodificação e veicula 

especificidades do conteúdo, que promove através da competência discursiva os 

comportamentos interativos entre as especificidades dos conteúdos, antecipando e 

preenchendo os espaços vazios a partir de inferências, estimuladas pelas denotações 

expressivas, tais como adereços, uniformes e nomes. 

O conteúdo da Imagem 5988, de Catharina Pavão, não designa qual é o trabalho 

a que esta mulher se dedica, pela lógica clássica esse é um asserto crítico inserido pela 

descrição nominal do ofício em que se realiza. Isto porque se reúne nesta unidade 

semântica componentes que enunciam um cruzamento de referências conectado a um 

asserto fatual, com sinais que indicam uma dialética sociocultural onde a mensagem emite 

uma performance criativa, que constitui a base para uma discussão sobre a reestruturação 

do código sociocultural no que se refere ao universo do trabalho feminino vigente no 

século XIX, o qual estabelece um padrão modelar do ambiente de atuação das mulheres 

negras. Todavia a imagem dessa mulher é complementada pelo ofício de engomadeira. 

Ofício este governado pela regra sociocultural do século XIX que estabelece os elementos 

necessários para compor o ambiente de trabalho de uma mulher negra, seja ela livre, liberta 

ou escravizada. No caso de Catharina Pavão, esta sua imagem não muda, nem confronta a 

regra sociocultural vigente no seu todo, mas sem dúvida sua competência no ofício a 

diferencia por razões não citadas nos dados da fotografia.  

Aos sujeitos negros retratados e indentificados na imagética de Militão, é 

permitida uma performance diferenciada daquela imposta, por exemplo, àqueles que se 

dedicam ao trabalho no campo. Estas imagens concretas e abstratas constituídas no 

contexto da regra do código escravista, é um asserto fatual, ainda que se constituam 

combinando elementos preestabelecidos com outras formas de sua expressão. O inédito é a 

forma do conteúdo, negros trabalhando de forma parcialmente independente e autônoma, 

em atividades regularmente atribuídas e possibilitadas a sujeitos brancos de origem fidalga, 

o que preenche um espaço vazio dentro das possibilidades da dinâmica sociocultural que 

envolve o universo do trabalho. No entanto a cada novo movimento dessa dinâmica 

reconstitui-se as unidades do sistema posto. Uma mulher negra atuando como engomadeira 

não fere as normas da condição do negro nas sociedades da segunda metade do século 

XIX, mas um homem negro atuando como maestro sim. A alteração no espectro 

                                                 
88 Fotografia 24, p. 201. 



204 

 

 

 

componencial de como seja o espaço de trabalho dos negros e de como se dá seu dinâmico 

desenvolvimento, reorganiza os sentidos desse universo e abre novas possibilidades 

combinatórias dos mundos que implicam, com os códigos correlacionados, cujas estruturas 

são transitórias.  

As atividades “nobres” para negros é, quase, uma contradição que se instaura 

no interior do código sociocultural escravista. Esse é um dos fenômenos que possibilitou a 

mutação desse código de dentro para fora. As atividades realizadas pelos negros, 

efetivamente existentes no contexto da escravidão, foram todas acordadas por assertos 

fatuais, se realizaram como proposições ocasionais, mas ainda reafirmavam de algum 

modo o código fixado. Mesmo se verificando diversos estados de mundo dentro do 

universo do trabalho, esse universo era regido pelo código escravista. Em muitas ocasiões 

os assertos fatuais tentam negar os estados do mundo de um escravizado com indicações de 

diferença no tratamento dado aos seus elementos. Porém, independentemente das 

variações, ao mencionar ou referir o ser negro, no universo do trabalho, as imagens de 

Militão, o significa como um tipo de sujeito e não como uma função ou uso enunciado. A 

expressão de uma diretiva geral complementada por regras particulares definidas no espaço 

de cada campo de atuação no contexto de sua existência, se configura para a manutenção 

das experiências reais comuns, garantido que as regras sejam constituídas e aplicadas. A 

exceção ao código precedente é uma variação prevista, mas nem sempre controlada pela 

regra. 

Atividades desenvolvidas pelos negros escravizados, atuando como escravo ao 

ganho e ambulantes são um bom exemplo de um asserto fatual, estabelecido dentro do 

código escravista. O ser negro não ascendia no seu status jurídico, por estar efetivamente 

colocado em uma atividade que lhe concedia alguma independência. Contudo entre os seus 

iguais, outros negros, por vezes escravizados, seus status poderia ser ajuizado como 

melhor qualificado, posto que a atividade lhe possibilitaria maiores oportunidades de 

alcançar ganhos financeiros e até mesmo de conquistar sua liberdade. E essa possibilidade 

concretizada é o diferencial básico dos negros fotografados e nominados na imagética de 

Militão. 

Catharina Pavão, a mulher na Imagem 59, é identificada não somente pelo 

nome, mas pela sua profissão de engomadeira. É a única mulher negra, identificada pelo 

nome, no acervo observado de Militão. Qual a importância dessa mulher para alcançar tal 

“privilégio”? Foi possível averiguar que quando Militão faz menção a uma figura das 
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classes populares, tais pessoas são identificadas pelo ofício, pelo apelido ou pelo primeiro 

nome de acordo com Íris de Morais Araújo em sua dissertação de mestrado ““Versões do 

Progresso”: a modernização como tema e problema do fotógrafo Augusto Militão de 

Azevedo”, pela USP (ARAÚJO, 2006, 147-241). É o caso de Catarina Pavão, 

“engomadeira” e Zé Poeta e Gerebita, os dois “malandros” presentes na Imagem 60 

abaixo.  

 

IMAGEM 60 - Título/legenda: 2384D (1-16540-0257-3223) - ZÉ POETA E GEREBITA 

Fotografia 44 - Título/legenda: 2384D (1-16540-0257-3223) - ZÉ POETA E GEREBITA - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 5,4 x 2,8cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & 

GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), NEGRA, BUSTO(2), VISTO DE FRENTE(2), 

EM PÉ(2), ABRAÇADO, ZÉ POETA, GEREBITA. 

 

Na Imagem 60, tem-se também a possibilidade de uma dupla presença de si 

mesmo, mas como herdeiro cultural e não a corporificação do mesmo eu. Aqui o eu é 

literalmente um outro. De acordo com Iris de Morais Araújo, na obra “Militão Augusto de 

Azevedo: Fotografia, História e Antropologia” (2011) Zé Poeta e Gerebita eram malandros 

que vagavam pela São Paulo da segunda metade do século XIX. Esta é uma imagem rara 

de afeto, na qual o abraço é mesmo um abraço e não só uma cena. As oposições do 

conteúdo na imagem são postas através de outras unidades culturais que não o sistema 

escravista e fotográfico. Nesta imagem estão presentes o código que dá feição a juventude 
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e a velhice. Um é definido pelo que se lhe opõe. Está na imagem as formas dos homens 

que definem o conteúdo etário do seu lugar de juventude e de velhice. A velhice como 

lugar caracterizador de ascendência e a juventude como marca de descendência, herança e 

herdeiro. Os homens retratados são lugar de passagem do tempo e da experiência. Lugar de 

passagem de modos de vida. 

Sabe-se que a presença paterna na vida dos filhos de negros, enquanto 

escravizados, dentro de uma visão mais clássica, fora considerada por muito tempo de 

“perdidos um para o outro”. De acordo com Robert Slenes, essa bibliografia, justificava tal 

parecer por uma suposta promiscuidade sexual entre os negros, pelas uniões conjugais 

instáveis promovidas pela vida no cativeiro entre outras razões. Vida que impactaria os 

laços de parentesco de forma duradoura, desestabilizando as experiências familiares dos 

negros mesmo posteriormente a sua libertação. O pensamento da época estabelecia a 

linhagem, dessa perspectiva, como princípio organizador da família. Na realidade 

escravista seria a mãe e não o pai a presença mais relevante. Esse ponto de vista reconhece 

que as condições econômicas mais favoráveis possibilitariam famílias mais estruturadas. 

Porém, o que se vê é que as relações, entre pais e filhos negros, são muito presentes nas 

fotografias de Militão.  

Em todas as imagens de famílias negras, constante do acervo observado, 7 no 

total, a presença do progenitor é uma constante. Enquanto a da mãe não. Das sete imagens 

de famílias negras em apenas duas a mãe é presença. O que dá margem para pressupor que 

o laço parental entre pais e filhos não era pouco valorado pelos negros e nem tão ausente 

assim. As chamadas novas abordagens, na qual se inclui a de Robert Slenes, revelam para 

o Sudeste novas demografias. Evidentemente, Slenes trabalha com as populações 

escravizadas, de campinas, mas reconhece as influências ou algumas heranças da realidade 

do cativeiro na vida dos negros livres e/ou libertos, e seus estudos apontam para a 

existência significativa dos laços de parentesco (SLENES, 2011, 36-63). Os laços exibidos 

na Imagem 60 não são de parentesco, biológico, a fraternidade entre os homens retratados, 

é reflexo da amizade que os une, a disposição da imagem e o contexto extra imagético 

remetem a uma relação de ‘mestre e aprendiz’. Na qual “o mestre” transmite seu modo de 

vida e de ver o mundo ao seu pupilo. 

As marcas concretas da estrutura física dos homens revelam tratar-se de 

homens de tempos distintos, de passado e presente juntos, como elos de uma corrente. O 

enunciado dessa imagem é determinado componencialmente pelo sentido lógico de seus 
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elementos em sua relação. Se fosse retirada as marcas faciais de velhice de uma das 

personagens a relação entre mestre e aprendiz seria dificultada, a diferença de idade é, 

portanto, um elemento identificador da possibilidade dessa relação. Decerto que essa 

seguimentação do contínuo perceptivo é arbitrária, porque este se manifesta de maneira 

diversa. Na Imagem 3789, no primeiro capítulo, por exemplo, temos outra imagem que traz 

uma relação fraternal. Nesta, entre pai e filho, a relação não é seguimentada pela 

binaridade entre velhice e juventude. A juventude tanto do pai quanto do filho é 

diferenciada pela proporção, o quanto o filho é mais jovem e porque ele está sendo 

fotografado por seu pai que se coloca a seu lado como pai de um estudante da escola de 

armas. Essas são variações idiossincráticas, que operam sobre o continuo material da 

imagem. Os homens na Imagem 60, são um par de campos semânticos não contraditórios, 

são complementares, enquanto ascendente e descendente, conversos enquanto mestre e 

aprendiz, propriamente ditos enquanto velho e novo. 

Ao considerar a historiografia clássica poder-se-ia pensar a Imagem 60, como 

sendo de pai e filho, uma impossibilidade, ou uma possibilidade pouco viável. Mas a 

considerando da perspectiva das novas abordagens esse entendimento é bastante plausível. 

As supostas estruturas culturais oportunizam ou não significação para unidades 

individuadas de uma cultura. Os postulados sociais são instrumentos úteis para se traduzir 

determinados conjuntos de mensagens. Sendo os significados algo preciso dentro de um 

sistema semântico das posições e oposições como traços distintivos, enquanto o 

significante veicula essas posições e/ou oposições em uma rede de diversos campos.  

As marcas denotativas de ser velho ou novo, expressas no conteúdo da imagem 

referida acima, dos dois homens amigos prováveis, numa representação que possibilitaria 

identifica-los facilmente como pai e filho, são as bases para as conotações sucessivas que 

os estabelece como mestre e aprendiz da boa malandragem. Assim como o abraço qual 

gesto de afeto denota laços de intimidade, que podem conotar a relação fraternal de ambos. 

Dessa perspectiva “uma conotação deve basear-se numa denotação precedente” para se 

impor como possibilidade fatual (ECO, 1980, 74). Assim no interior dessa imagem existem 

possibilidades combinatórias que dizem respeito ao contexto no qual ela se formou, graças 

a regras providas pelo código sociocultural, ela faz parte de um léxico imagético que não 

se traduz na ideia de pai e filho, embora seja capaz de expressar esse conteúdo ainda que 

ele não seja verdadeiro. Não fosse os nomes, que localizam essas personas noutro tipo de 

                                                 
89 Fotografia 167, p. 120. 
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lugar relacionável, uma identificação desses sujeitos e do lugar que os une seria muito 

dificultada e repleta de rumores. 

Os assertos, considerados de uma perspectiva semiótica, sobre o universo do 

trabalho dos negros como espaço sígnico, pode ser pensado como um novo modo de 

considerar as experiências reais dos sujeitos negros, em relação aos quais foram elaboradas 

ideias a priori que os cristalizara no lugar restrito da servidão. A partir desses novos 

assertos abre-se passagem para considera-los de um ou outro modo, adequados aos novos 

lugares que ocupam, sejam livres, escravizados ou libertos. Assim se pode desconecta-los 

da maneira de viver a organização do processo escravista que os reconheceu 

circunstancialmente como espaço preciso para instituição de uma unidade cultural, que os 

incluía na sociedade europeizada excluindo-os de parte de seu repertório cultural, 

propalado como liberdade, como humanidade, como sujeitos de suas próprias ações.  

O nome da pessoa física e do seu ofício é um dado interpretante linguístico do 

contexto e da prática dos sujeitos como sujeitos da sua própria percepção de si mesmo e 

dos outros nas relações socioculturais. O escravismo e suas práticas fora um interpretante 

que estimulou e significou as práticas de desumanização de parte da humanidade dando-

lhe, pretensamente, significado definitivo. O condicionamento de seres humanos como 

inferiores e sujeitados a outros seres também chamados humanos fora estabelecido como 

uma função representativa do ser como signo de trabalho, baseada nas suas qualidades ou 

características físicas materiais.  

Se ser negro no século XIX não era ser alguém por si mesmo, o negro como 

sujeito era algo que só poderia ser estabelecido com base em sua relação com o branco e 

com os valores brancos. Entre o sujeito realizado pelo condicionamento das regras sociais 

estabelecidas pelos brancos como objeto de sua realização, o homem e a mulher negra não 

seriam configurados culturalmente pelos seus próprios padrões. Nesse sentido o ser negro 

seria um pensamento, um asserto histórico contextualmente definido e um asserto 

semiótico como objeto de leitura nesta análise, definido para atender a demanda de um 

contexto, o ser negro seria o signo de uma condição circunstanciada e caracterizada pela 

relação com os outros seres dotados de certas qualidades que se lhes poderia opor. 

Ultrapassando as marcas físicas e uma outra série de coisas que compõem o ser negro, no 

contexto escravista, não seria possível legitimar lhes como elemento fundante da unidade 

cultural escravista. Porque poderiam se manifestar como sujeitos significantes que se 
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legitimam e se conceituam, a partir de informações suas singulares, das suas próprias 

práticas.  

 

IMAGEM 61 - Título/legenda: 11153 (1-16544-1411-2814) - 

DR. BELISÁRIO LOPES REGADAS 

 
Fotografia 313 – Título/legenda: 11153 (1-16544-1411-2814) - 

DR. BELISÁRIO LOPES REGADAS - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem moldura) 

- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, 

REGADAS(DR. BELISÁRIO LOPES). 

 

São raras as vezes que pessoas das classes populares são mencionadas, como 

os membros das elites o são, tendo expresso seus sobrenomes e sua dignidade na forma de 
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tratamento, tal como ocorre com Benedicto dos Santos, localizado como funcionário do 

Tesouro, apresentado na Imagem 62 na sequência. Algumas das referências de Militão aos 

distintos eram acompanhadas pelo sinal da abreviação “Dr.”, assim como o distinto Sr. Dr. 

Belisário Lopes Regadas, na Imagem 61 acima.  

 

IMAGEM 62 - Título/legenda: 6501D (1-16541-0871-2715) - 

BENEDICTO DOS SANTOS (THESOURO) 

 
Fotografia 145 - Título/legenda: 6501D (1-16541-0871-2715) - 

BENEDICTO DOS SANTOS (THESOURO) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - (1-16541-0871-2715) - Época: 03/1875 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, SANTOS(BENEDICTO 

DOS), FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 

 

Tem-se no índice, das fotografias de Militão, a alusão àqueles considerados 

dignos de distinção, essa maneira específica de classifica-los. Existem outros modos de 

qualificação, no caso das mulheres distintas, por exemplo, Militão se utiliza da abreviação 

D. (de Dona) ou Madame. O que não é o caso da engomadeira Catharina Pavão na Imagem 
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5990. Sinais de distinção aparecem, nos títulos que antecedem os nomes de figuras 

proeminentes. O que não acontece no caso dos militares, apontados aos montes, na escrita 

imagética de Militão. Sobre estes o fotógrafo não refere nome ou sinal distintivo, apenas os 

mostra. Nada na imagem é simples ou puro, de acordo com Didi-Huberman. Tudo na 

imagem é resto a ser perdido ou recuperado pelo olhar. Porque o que existe, não existe 

apenas solidamente, pode existir abstratamente, como nome por exemplo. Os nomes e as 

distinções que damos aos objetos, potencializam neles uma presença ausente, configura 

lhes num lugar, que ao reaparecer como pulsão através de sua nomeação, cinde nossa 

compreensão e desperta o nosso olhar, transformando os objetos em possibilidades de 

sínteses dialéticas (DIDI-HUBERMAN, 1998, 88-95).  

Nas fotografias, cujas personas são nominadas, ao apresentar esse dado, abre-

se a possibilidade de os ver como sujeitos nas suas próprias histórias, extrapolando assim o 

universo sígnico ou simbólico condicionado na e pela sua imagem (ORLANDI, 1999). O 

nome é uma das formas dos sujeitos reais serem apresentados e também um meio de os 

identificar para além da coisa imagética que se tornaram. O nome surge para tirar dos 

sujeitos espectrais a sua (in)significância, fazendo-os coincidir não apenas com o ato de 

sua concretização imagética isenta dos processos de subjetivação contextuais aqui 

parcialmente intentados. 

As atividades desenvolvidas pelos negros, presentes nas imagens podem ser 

consideradas assertos semióticos, metassemiótico e/ou fatuais. Elas se desenvolvem em 

circunstâncias extrassemióticas, onde significação se confronta com as condições 

materiais. As imagens respondem a necessidade sociocultural de nomeação e descrição 

desses eventos. Em muitas ocasiões o código base, escravista, é posto em crise por assertos 

inovadores que referem eventos não previstos, veiculando uma mensagem que refere algo 

novo no conjunto das unidades culturais que pode transformar ou ampliar os campos 

semânticos previamente estabelecidos.  

A análise do ser negro no universo do trabalho, a partir das imagens veiculadas 

pela fotografia, faz perceber o que está contido implicitamente nestes sujeitos. Ao lhes 

atribuir uma síntese dos dados das suas experiências, se lhes subscreve como tal. Mas, 

essas definições lhes são contingentes e acessórias, podem ser vistas como qualidades não 

essenciais na definição do seu ser, mas apenas se colocadas como condição circunstancial 

imposta ou adaptada. O ser negro, como lugar de trabalho, é um juízo estabelecido 

                                                 
90 Fotografia 24, p. 202. 
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segundo um código cultural, então vigente. E não segundo suas qualidades naturais. O 

lugar do trabalho é um conceito referido a um estado de ser. É um asserto semiótico, posto 

que se configure como uma marca semântica atribuída a determinados sujeitos, por um 

código preestabelecido. Porém, ser negro no universo do trabalho, nesta análise das 

imagens de Militão, é também um asserto fatual já que se predica, aos sujeitos 

identificados como negros, marcas não atribuídas a estes seres pelo código escravista, 

como se vê na atuação identificada dos sujeitos nominados. 

Os negros nesta análise são olhados como trabalhadores, marca que não é 

atribuída, aos escravizados, pelo código escravista. Este código sociocultural, compreende 

os negros como instrumentos de trabalho. Atentar a eles como trabalhadores é atribuir-lhes 

um juízo fatual. Metamorfoseia-se um juízo semiótico, a partir das representações que 

enuncia o ser negro, no universo do trabalho, em um juízo fatual ao predicar lhe um dado 

conteúdo. Analisamos esse ser negro no universo do trabalho com base nas convenções 

que o configuram como escravizado, liberto ou livre. Contudo a cada mudança de 

convenção, interna e externamente ao estado do ser, sintetiza-se um novo sujeito, distinto 

da tradição que o rege. Em muitos aspectos os sujeitados a mesma condição não são 

indícios, nem referências dessa condição. Não se os afirma com tal, eles exprimem em si e 

na sua experiência de trabalho uma relação significante codificada. Os negros nominados 

representam um fato enunciado em cada imagem no curso de um contexto específico, daí 

possibilitando a reestruturação dos códigos que estruturam sua prévia condição abalando o 

seu poder denotativo. Suas performances se predispõem aos códigos como uma nova 

possibilidade de convenção e predispõem a si mesmos a novos assertos semióticos e 

fatuais ao acoplar ou correlacionar-se com elementos de sistemas diversos, ainda que 

permaneçam definidos, por algum tempo, como opositivos ao universo do trabalho do ser 

branco.  

Luís Gonzaga Pinto da Gama, político e abolicionista negro, atuou como 

rábula, orador, jornalista e escritor brasileiro. Filho de mãe negra livre com um fidalgo 

português. Foi feito escravo, pelo pai aos 10 anos de idade. Permaneceu analfabeto até os 

17 anos. Autodidata, lutou e conquistou a sua própria liberdade judicialmente. O 

historiador Boris Fausto, em “História do Brasil”, declarou que ele era dono de uma 

"biografia de novela" (FAUSTO, 1994, 219). Um dos raros intelectuais negros do Brasil 

escravocrata do século XIX. E o único a ter passado pela experiência do cativeiro. Sua vida 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boris_Fausto
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se pautou na defesa da liberdade e da república, foi ativo opositor da monarquia, faleceu 

em 1882, antes de ver seus sonhos de liberdade para os negros concretizado. 

 

IMAGEM 63 - Título/legenda: 2304D (1-16540-0167-3223) – 

LUIS GONZAGA PINTO DA GAMA 

Fotografia 40 - Título/legenda: 2304D (1-16540-0167-3223) – 

LUIS GONZAGA PINTO DA GAMA - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & 

GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), GAMA(LUIS GONZAGA 

PINTO DA), NEGRA, POLÍTICO. 
 

Na Imagem 63, figura o retrato de Luís Gonzaga Pinto da Gama. O nome 

elenca novas e múltiplas informações sobre o universo particular desse sujeito. 

Informações que o insere na vida pública a partir de um início controverso para essas 

possibilidades de relações. Observa-se que, como indivíduo, metamorfoseia sua imagem na 

imagem de sua herança materna. Somente a partir de sua identificação nominal se toma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
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conhecimento de que ele escreveu uma carta biográfica a Lúcio Mendonça, a 25 de junho 

de 1880, na qual descreve:  

 

Nasci na cidade de São Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado 

da rua do Bângala, formando ângulo interno, em a quebradalado direito de quem 

parte do adro da Palma, na Freguesia de Sant’Ana, a 21 de junho de 1830, pelas 7 

horas da manhã, e fui batizado, 8 anos depois, na igreja matriz do Sacramento, da 

cidade de Itaparica.  

Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa da Mina (Nagô de Nação) 

de nome Luiza Mahin, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. 

(MORAES, 2005, 67-75)  
 

A partir do nome próprio que identifica a persona do sujeito na Imagem 63, se 

torna possível construir parcialmente os lugares que esse sujeito, nomeado, ocupa em 

sociedade, como indivíduo e como membro de uma coletividade. O lugar que lhe é 

definido e os lugares que lhe definem também. De acordo com o debate entre Pierre 

Bourdieu e Roger Chartier, em “A leitura: uma prática cultural”, o nome pode instituir uma 

identidade constante e durável, que garante uma identificação biológica para o indivíduo 

nos seus possíveis lugares de atuação. Ele é uma marca unívoca que atravessa os espaços 

sociais e temporais segundo a compreensão desses autores (CHARTIER/BOURDIEU, 

2001, 186). O nome dado identifica o sujeito em um determinado conjunto familiar, o 

nome assimilado o une aqueles com os quais se quer estabelecer traços de identificação. 

Traços esses que o tornam único. Na mesma carta o homem da Imagem 63, descreve para 

além de si mesmo, características marcantes de sua mãe, traços físicos, de personalidade e 

de atuação política com os quais parece se identificar:  

 

Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e 

sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, 

insofrida e vingativa.  

Dava-se ao comércio — era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na 

Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de 

escravos, que não tiveram efeito.  

Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do dr. Sabino, na Bahia, 

veio ela ao Rio de Janeiro, e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, e 1856, em 

1861, na Corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube, por uns pretos 

minas, que conheciam-na e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada 

com malungos desordeiros, em uma “casa de dar fortuna”, em 1838, fora posta 

em prisão; e que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Era opinião 

dos meus informantes que estes “amotinados” fossem mandados para fora pelo 

governo, que, nesse tempo, tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como 

provocadores. Nada mais pude alcançar a respeito dela. (MORAES, 2005, 67-75) 
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O que o sujeito, presente na Imagem 63, faz é produzir para a mãe ausente uma 

presença, que diferentemente da sua é hipercontextual e não visual. A imagem que constrói 

de sua mãe é significante para a constituição da sua própria imagem. E do lugar que ocupa, 

para além dos lugares que lhe foram impostos. Aqui se tem dois retratos, possíveis graças a 

presença do nome, que identifica e localiza o sujeito. O primeiro retrato parte de uma 

presença, o segundo de uma ausência. O primeiro tem sua “origem” na imagem visual, o 

segundo numa imagem verbal, construída a partir de uma imagem mental. A mãe descrita, 

diz-se, pode ser fruto da imaginação do político e poeta abolicionista negro. Uma 

identificação hereditária que lhe confere uma outra origem significante que o permita negar 

o sobrenome que lhe carrega de significados contraditórios. 

O sujeito da Imagem 63, Luís Gonzaga Pinto da Gama, não leva o nome da 

mãe no seu, ele o apresenta em seu relato, no qual só há o silêncio dessa outra herança, que 

seria paterna. O silêncio pode referir a negação de um laço filial com um pai que lhe fizera 

escravo. Um pai que para saldar dívidas de jogo lhe fizera coisa. O lugar de coisa, imposto, 

inspirou-lhe razões para ocupar outros lugares. O homem retratado percorre diversos 

espaços e posições em sociedade. Para além de indivíduo ele se fez sujeito. Esteve no lugar 

de filho de um pai cuja existência ele próprio desmaterializa com seu silêncio sobre o 

mesmo. Fora tornado coisa por seu pai ao ser vendido como escravo. Fora espaço de 

liberdade, reconquistada judicialmente. Ocupou o ‘lugar de branco’, de mestiço. Fora 

espaço de escravidão, o que lhe impusera como um lugar o do ser negro, lugar que ele 

assumiu e modificou. Ele desestabilizou o interpretante, o lugar estável do negro na 

sociedade. Negou sua herança branca, assumiu-se negro e questionou a sua própria 

condição como norma natural. O homem, na Imagem 63, como ser negro transita entre os 

lugares da liberdade, da escravidão e da libertação. Lugares identificáveis em virtude do 

traço nominal guardado pelo fotógrafo que o considerou significante e necessário para a 

imagem na fotografia que compôs. A atuação do sujeito nominado é significante do sujeito 

retratado e o nome é um resto dessa significância garantida pela atuação diferencial do 

sujeito no espaço tempo que lhe coube. 

O valor do ser negro colocado como inferior ao branco e a ele submetido não é 

explícito nas imagens. As atividades dos retratados nominados por Militão, seus trajes, seu 

lugar no plano central da imagem, seu lugar de diferente do negro comum e de equivalente 

ao branco, a sua homogeneidade indiferenciada da homogeneidade manifesta pelos 

brancos são espaços de significação e de significância no seu contexto de atuação, o único 
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diferencial da imagem desses negros é que são negros e não brancos, mas não são negros 

anônimos como a maioria. Embora haja neles, ou em suas ações extratexto imagético, algo 

de especial. O seu lugar nas imagens representa um lugar incomum para os negros, sua 

presença não é espaço de submissão ao prazer e ao gozo dos brancos, parece ser realização 

própria. O seu status na imagem não é um lugar de passagem, mas um lugar de definição. 

São, os negros nominados, um fato concreto e não apenas sígnico dentro das imagética de 

Militão. 

 

IMAGEM 64 - Título/legenda: 2869D (1-16540-0748-3223) - 

DR. JOSÉ FERNANDES COELHO 

 
Fotografia 53 - Título/legenda: 2869D (1-16540-0748-3223) - 

DR. JOSÉ FERNANDES COELHO - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & 

GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1871 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), COELHO(DR.JOSÉ 

FERNANDES). 
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Há nas marcas inscritas nas imagens um estabelecimento sociocultural, 

conectado através de um sistema abstrato no plano da expressão e do conteúdo, o sistema 

de nominação dos sujeitos de acordo com as normas jurídicas e culturais de uma dada 

sociedade. A semiótica se interessa aqui pelo sistema semântico em torno de possíveis 

estados da condição de trabalhador escravizado ou liberto na segunda metade do século 

XIX em seu contínuo, que é espaço para novas formas identificadas sob o código visual da 

escravidão que pode ser expresso através do código nominal, não-visual e tudo isso a 

serviço de um melhor entendimento histórico. A teoria dos códigos diz que as mensagens 

são atos de menção, assegurando a correspondência delas com um conteúdo veiculado 

ligado a um estado do mundo. O nome do “Dr. José Fernandes Coelho”, nesta análise, o 

conecta a um retrato de rosto, na Imagem 64, mas também com um estado do mundo 

correspondente ao universo do trabalho, que não é veiculado diretamente no visual das 

imagens produzidas por Militão. O que o transmite é um índice como uma mensagem do 

código fotográfico sobre o código social no contexto escravista. A dignidade concedida a 

sua pessoa pelo “Dr”, o coloca na série de imagens de negros de Militão como um 

destaque.  

O homem, referente do nome, ou seja, os estados do mundo a que corresponde 

o objeto imagético tem o real escravismo dos negros como a condição necessária para as 

mensagens do universo do trabalho. Mas os estados do mundo não são condição necessária 

para o conteúdo da mensagem. Porque a mensagem em si tem função sígnica que não 

corresponde a condição real do objeto. E a mentira e/ou distorção também significam. A 

distinção conferida na identificação do nome, pode não corresponder a formação 

profissional da persona representada, mas ser um paralelo valorativo para outras 

características não identificáveis. Portanto, a referência pode se tornar semelhante ao 

conteúdo, ainda que não corresponda a um valor extensional. Isto acontece quando a 

expressão veicula um conteúdo cultural e não o objeto ou uma entidade histórica que se 

refere a conteúdos denotados aos quais são acrescidos conteúdos conotados. Uma unidade 

cultural só pode ser definida se comparada a outra que se lhe opõe através dos valores 

emanantes, definíveis em termos de pura diferença. Porque são substâncias que atualizam 

uma forma, que pode ser analisada a partir da semântica estrutural, que elabora um sistema 

de forma e conteúdo através de homologias culturais segundo Tzvetan Todorov, na obra 

“Literatura e Significação” (TODOROV, 1967). 
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IMAGEM 65 - Título/legenda: 8035R (1-16541-2418-2715) - 

HENRIQUE ALVES DE MESQUITA (MAESTRO) 

 
Fotografia 193 - Título/legenda: 8035R (1-16541-2418-2715) - 

HENRIQUE ALVES DE MESQUITA (MAESTRO) - 

Denominação:  FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época:  10/1876 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO DE 

FRENTE(1), NEGRA, MESQUITA(HENRIQUE ALVES DE), 

ARTISTA:MÚSICO. 

 

Essa segmentação cultural se dá porque o contínuo perceptivo, é ditado por 

exigências de diferenciação, ainda que arbitrária, dos elementos cotidianos, que por vezes 

exige hipercodificação. A segmentação de universos correspondentes de acordo com 

Foucault (1966) se dá na individuação de objetos materiais, que exigem a mutação do 

código promovendo uma segmentação ulterior. Portanto, as condições materiais podem 

determinar o estabelecimento de unidades culturais ou gerar termos que identifiquem 

elementos que afetam o modo de percepção e obriguem-no a se reestruturar.  
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No caso das imagens dos negros nominados e de seus ofícios no universo do 

trabalho, a natureza do objeto não é individual. O referente é uma classe, uma entidade 

abstrata que representa uma convenção cultural, ou seja, a condição de trabalhador distinto, 

no caso do homem negro na Imagem 64. As entidades únicas, só podem ser definidas se 

inseridas num sistema organizado culturalmente e distinto analiticamente que explica 

significações e significantes anteriores, o que seria uma cadeia de interpretantes de acordo 

com Pearce. O interpretante seria o que assegura a validade do nome da pessoa e do ofício 

dessa pessoa como signo do universo do trabalho negro na segunda metade do século XIX, 

mesmo na ausência da imagem do interpretado. Porque não se precisa saber qual o motivo 

da distinção dedicada ao “Dr.” José Fernandes Coelho para saber que ele é distinguido pelo 

intérprete, dos outros negros que retrata. Assim como o maestro negro, fotografado por 

Militão, em outubro de 1876, Henrique Alves de Mesquita, conforme se pode ver na 

Imagem 65 acima. 

A ausência de referência ao nome e ao ofício da maioria dos negros que 

aparecem nas imagens de Militão, remete a representação do lugar desse negro na 

sociedade, podendo ser interpretada por um processo que se explica a si próprio por 

sistemas sucessivos de convenções que se esclarecem entre si dentro do sistema escravista 

inscreve o negro não como um sujeito não individuado. O anonimato é próprio daqueles 

que não são alguém. Assim como o interprete de guerra não cita o cavalo da tropa, Militão 

não cita o negro. Nas suas fotografias, o ser negro se confunde com o ser desimportante, 

com o universo do trabalho considerado reles. Um é signo do outro.  

Sendo signo tudo o que leva a outra coisa, o objeto da representação, o ser 

negro, exige uma regressão infinita, podendo ser entendido como objeto absoluto, como 

um signo de si mesmo, sendo mais próximo de um campo semântico. As formas do 

interpretante, trabalho negro, podem variar de acordo com qualquer propriedade 

intensional ligada a um conteúdo identificado, como no caso da Imagem 65, onde é 

identificado o homem negro Henrique Alves de Mesquita e seu ofício, que o diferencia dos 

outros negros de seu contexto, sendo este identificado com a função de maestro. 

A semiose ilimitada nos mostra como a significação e a comunicação, por meio 

de deslocamentos contínuos, que referem um signo a outros, circunscreve as unidades 

culturais tornando-as acessíveis. Para a teoria dos códigos basta que uma expressão seja 

correlata a um conteúdo para possuir marcas denotativas. O universo do trabalho é o 

universo do ser negro, mas a condição de músico/maestro não é uma das formas comuns 
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dentro desse universo. Estes sujeitos capturados pela fotografia, inscritos como imagem, 

são unidades culturais que possibilitariam individuar o objeto por possuir tanto as marcas 

denotativas, quanto as conotativas, ambas sobre os mundos em que habitam e as funções 

que ocupam, as condições que desempenham como sujeitos sociais. Como uma unidade 

cultural, estes sujeitos aos quais, são atribuídas marcas analíticas, como nome ou ofício, 

teoricamente objetivas, possibilita explanar suas significações semânticas e também os 

estabelecer como atos de referência de si mesmos e da imagem. O dado real, como o nome 

e o ofício, serve para desfazer as ambiguidades e indicar circunstâncias que diferenciem, 

por meio de marcas denotativas alguma posição invariável do seu ser e do seu modo se ser 

um lugar de trabalho em relação aos outros, que inicialmente seriam seus iguais. 

 

IMAGEM 66 - Título/legenda: 9222D (1-16543-0217-0568) - 

BENEDICTO MARIANO DOS SANTOS 

Fotografia 241 - Título/legenda: 9222D (1-16543-0217-0568) - 

BENEDICTO MARIANO DOS SANTOS - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 

Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) 

- Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 
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ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 

SANTOS(BENEDICTO MARIANO DOS). 
 

Por que Militão identificou, nos índices de suas fotografias a Benedicto 

Mariano dos Santos? Nada na imagem denuncia as razões do intérprete. Ele nem mesmo o 

nomeou distintamente, como costumava fazer no caso de pessoas proeminentes na 

sociedade. A existência da escravidão, como condição do trabalho, é definida e 

demonstrada por uma cadeia sígnica produzida, que é, por sua vez, definida por outras 

cadeias significantes. O significado de cada atividade dentro dessa cadeia é algo 

complicado de identificar segundo Umberto Eco, no seu “Tratado Geral de Semiótica” 

(ECO, 1980). Porque pode levar a não correspondência entre o signo e os estados do 

mundo a que se referem. As funções sígnicas enunciadas podem veicular inúmeras 

proposições, podendo ser históricas, ocasionais e/ou eternas. Portanto, significado não é 

conteúdo é antes uma competência que possibilita a iguais reconhecerem certas 

improbabilidades ou contradições compreensíveis num dado conteúdo ou expressão de 

acordo com o contexto que responde a uma extensão91 versus uma intensão92 de acordo 

com a compreensão de Morris (apud ECO, 1980).   

Mais uma vez a hipercodificação, baseada na complicação da significação, 

pode contribuir propondo uma regra aditiva para uma regra já existente que não nega a 

precedente, mas que para ser usada num momento específico sublinha pressuposições, 

introduzindo uma marca de fatualidade, que exprime um conteúdo de certeza. O nome 

demarca, nas imagens, o indivíduo, e não todos os negros sujeitos a mesma situação 

contextual. O nome, o ofício e a distinção dedicada possibilita identificar nesses sujeitos 

pontos incomuns. O discurso ideológico oculto, que naturaliza o sistema escravista, 

desvelado faz a atividade imagética enunciativa, que veicula a mensagem do trabalho 

como realização de negro, perder seu poder provocativo e promove aceitação social da 

demanda pela mão de obra negra em funções diversas. As imagens de homens e mulheres 

negras, nas quais o trato os diferencia é uma demarcação da realidade diferenciada desses 

sujeitos, se tornando um ponto de tensão entre a ideologia comum que assegura um lugar 

específico para os negros no universo do trabalho e as novas realidades já presentes 

naquele contexto de ideias escravistas, mas também libertárias.  

                                                 
91 Mundo possível, que pode se configurar como uma construção cultural. 
92 Significado que não corresponde ao objeto real. 
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As ideologias são exemplos de hipercodificação, pode-se presumir que o 

sistema escravista é sustentado por hipercodificações ideológicas e elas são valores 

interpretantes importantes na compreensão de um espaço-tempo. As imagens que aludem 

ao universo do trabalho, em Militão, por exemplo, são discursos do cotidiano desse 

sistema, uma metalinguagem, cujos pressupostos não podem ser descritos se não como 

operações intertextuais. Funcionam como momentos ou etapas de um conteúdo não 

terminado, que aparentemente não está posto, mas que faz parte de uma construção 

ideológica previamente estabelecida na qual existem muitos pontos de contradição com 

suas próprias normas. Configurando o discurso oculto na imagem, nos discursos explícitos 

nela, que desempenham um papel fundamental para a manutenção dos sistemas sociais 

vigentes e também para a desestabilização destes. Nessa perspectiva os interpretantes não 

são meros sinônimos, mas são sinônimos intensionais inseparáveis das suas extensões 

culturais e dependentes da condição de existência do seu referente. Esses sinônimos nos 

dão informações sobre alguma unidade cultural que reporta a códigos que a sociedade 

contextual desenvolve e legitima. São categorias, da perspectiva semiótica, que abrangem 

o significado como sinonímia, como interpretante e como representação componencial que 

aludem a experiências históricas. 

As imagens produzidas por Militão, sobre o universo do trabalho negro, são 

como um rito de passagem de uma condição a outra, ao se aproximar, do universo do 

trabalho negro, ele distancia esses sujeitos do lugar comum, ou seja, das heranças de seu 

cativeiro. Dispõem em suas imagens quem faz e o que é feito, não onde é feito, 

diferentemente de Marc Ferrez, talvez até pela limitação dos retratos serem realizados em 

estúdio. As condições comunicativas da sua produção imagética servem ao código 

escravista. Mas, sua prática enunciativa, não postula o código escravista contextual, grosso 

modo, suas imagens não o representam. Os determinantes da codificação, são obrigados a 

desafiar imposições interpretativas do interpretador e avançar hipóteses como tentativa de 

nova codificação material dessas imagens, porque diante dos textos imagéticos reduzidos a 

vontade estética de Militão, estão colocados conteúdos e contextos históricos complexos, 

desvinculando grande parte das mensagens, em análise, de interpretações pré-existentes. 

Portanto, revelam uma situação de fronteira tanto das questões sociais, quanto da produção 

sígnica, que nutre e enriquece o universo do código escravista a que responde o universo 

do trabalho posto. Nessas representações sígnicas do trabalho negro, coexistem 

circunstâncias imprevisíveis, capazes de interferir na postulação do código escravista 
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proposto contextualmente exibindo outras possibilidades de atuação elencadas pelo 

interprete, que adensa em torno de si, uma nebulosa de fatores, que podem ser chamados 

de determinantes sociais não codificados, ou seja, outras realidades que são 

possibilitadoras de uma enorme gama de variações na interpretação da atuação dos negros 

no contexto da segunda metade do século XIX. 

As variações interpretativas das imagens, pelo seu interprete e pelos seus 

interpretadores, anunciadas podem ser lidas como uma resposta lógica ao interpretante, 

diversa de decodificações anteriores, tais como identificação do negro meramente como 

trabalhador braçal e aludir a uma forma de resistência ao sistema escravista racista 

imposto, pela qualificação e competência em outras atividades fora do universo do trabalho 

comumente disponível aos negros e negras do período. E assim situar o ser negro não 

como marca denotativa do trabalho escravo, mas como sinal de novas conotações possíveis 

no seu campo de atuação. Essas imagens podem mesmo inferir-se como um dado novo em 

relação a regra analítica histórica já estabelecida, que cristalizou o negro noutras 

condições, criando nova regra combinatória, contudo sem negar o conteúdo veiculado e 

seus interpretantes anteriores.  

Os registros imagéticos de Militão podem ser lidos como abduções semióticas, 

ou seja, inferências sintéticas, casos específicos de uma regra geral que pode ter sido real, 

inventada, aceita ou imposta. E que intervêm, de maneira específica, em todo tipo de 

decodificação do conteúdo seja ele observado pela história ou pela semiótica. Há ausência 

de seleções contextuais nas imagens, mas é possível arriscar uma seleção circunstancial no 

que se refere ao fato de serem, individuais e/ou coletivas, retratos de uma realidade ainda 

em construção na qual o negro e sua atuação extrapola os lugares que impuseram as 

circunstâncias escravistas e raciais, restringido este avanço de fronteiras a poucos 

indivíduos específicos e não ao coletivo. Estas imagens foram induzidas por predicados de 

um ou mais sujeitos, são a soma de uma série de casos específico contrariando uma regra 

cultural a caminho do seu fim, que sem dúvida gerou-se como se fosse uma arbitrariedade. 

Mesmo assim a abdução representa o enriquecimento do código e pode dar origem a uma 

nova relação codificante. Porque há nos atos concretos de interpretação que produzem 

sentido e reproduzem novas porções de códigos, uma diversidade de estímulos-resposta 

para movimentar o mundo dito real e assim torna-lo fluido e permanentemente transitório. 
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III CAPÍTULO: O INTERPRETADO 

 

Augusto Militão de Azevedo, entre 1865 e 1885, fotografou 375 retratos de 

negros, no que se refere ao acervo que o Museu Paulista possui desse intérprete, todas 

realizadas em estúdio fotográfico. Destacou-se como excelente retratista. Era considerado 

entre os membros da corte. Sua produção faz crer que encarava seu ofício de uma 

perspectiva comercial. Segundo Marcelo Cardoso Gama93, o Brasil é considerado um dos 

países com a melhor documentação fotográfica do século XIX. Gama considera que a 

partir dos retratos, em se tratanto de Henschel, é possível reconhecer na expressão dos 

negros algum tipo de dignidade e fazer uma reflexão sobre sua identidade étnica e seu 

modo de vida. Embora em Militão essa descoberta étnica e do modo de vida não seja 

totalmente possível, pode-se considerar que sua fala imagética, através da série de 

fotografias que realizou e que foram analisadas nesta pesquisa mostram a singularidade dos 

sujeitos em seus diferentes aspectos, tanto no que se refere ao coletivo, quanto no que 

tange os detalhes simbólicos materializados nas imagens que objetivam o corpo individual. 

Mas que ao se configurarem representam também o corpo social do qual fazem parte. 

Os interpretados, neste estudo da obra de Militão, são homens, mulheres e 

crianças, categorizados na segunda metade do século XIX como “negros”, termo 

generalizador que engloba uma diversidade de etnias, características físicas, de cor, 

comportamento e condição. São as imagens dos negros representados na fotografia de 

Augusto Militão de Azevedo e seus lugares possíveis e impossíveis na imagética e em 

sociedade objeto desse capítulo. Os negros são olhados nesta análise como a 

presentificação da alteridade. Esta é uma das possibilidades de compreensão desses 

sujeitos como presença, no seu próprio e no contexto contemporâneo. Para apreciação 

mínima dessas imagens é necessário o processo de identificação imaginária que se 

constitui na relação dos sujeitos apresentados com os processos históricos concretizados ao 

longo da segunda metade do século XIX. Os negros e suas imagens reproduzidas por 

Militão, se constituem como lugar de protesto contra sua ausência, contra a ausência dos 

                                                 
93 Curador da exposição de Henschel, na DW Brasil, denominada: Afro-Brasil - O retrato fotográfico no 

Brasil 1869/2013. Em sua compreensão as fotografias desse artista são um reflexo dos negros no Brasil. 

Essa exposição traçou um paralelo entre as imagens feitas pelo fotógrafo alemão no século XIX e a cultura 

negra no Brasil contemporâneo. Esses retratos nunca foram expostos no Brasil, o acesso a eles, se dá através 

da rede mundial de computadores e por intermédio do Instituto Moreira Salles - IMS Parceiro autorizado 

pelo Institut Für Länderkunde em Leipzig a veicular no Brasil as fotografias de Henschel utilizadas nesta 

pesquisa. 
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seus laços de amizade, profissionais, socioculturais e familiares. Nestas obras, os negros, 

são presentificados como sujeitos, como seres sociais, como uma marca de identificação e 

filiação.  

Mesmo a distância, os vínculos familiares são mantidos no período escravista. 

Os libertos, por uma questão também de sobrevivência, possuíam uma extensa rede de 

relação com parentes e companheiros de condição. A relação obtida pelo estudo dos 

testamentos, realizada por Souza, revela, por exemplo, que os afilhados aparecem em 

primeiro lugar entre os herdeiros, na ausência de filhos entre os negros. Nesse sentido, a 

escolha para padrinho de batismo era uma estratégia muito utilizada pelas mães para a 

conquista de laços (SOUZA, 1990). Quando se precisava de uma contribuição para o 

pagamento da alforria, os laços de família, os vínculos de amizade e o apadrinhamento 

influenciavam profundamente. Na obra “Ser escravo no Brasil”, de Kátia de Queiroz 

Mattoso percebe-se que, nos moldes das relações de apadrinhamento, muitos libertos 

conseguiam organizar suas vidas, constituir família e integrar-se à sociedade e até mesmo 

adquirir bens (MATTOSO, 1982, 191). 

Ao olhar as fotografias de crianças e casais negros e mistos, realizadas por 

Militão, vê-se também um rico acervo de informações sobre como estas relações se 

constituíam no contexto imagético e sociocultural. São fontes para análise dos 

ajuntamentos familiares e fraternos. Os casais mistos e compostos por negros, 

especialmente entre os escravizados, na segunda metade do XIX, fora considerada uma 

questão polêmica entre os historiadores. Embora muitos estudiosos defendam a existência 

de famílias estáveis, monogâmicas e de longa duração entre escravos, libertos e livres, 

apesar de todas as limitações e dificuldades que muitos encontravam para se manterem 

unidos, em virtude da instabilidade que a condição escravista imputava a estes sujeitos. 

Autores como Robert W. Slenes (2011), por exemplo, apresenta dados que revelam a 

prevalência de famílias compostas por negros estabelecidas nos moldes formais, 

constituídas no contexto da escravização na região Sudeste no período recortado. 

Nas imagens fabricadas por Militão, é possível, mas não provável identificar os 

negros como indivíduos livres, libertos e escravizados. Militão não fotografou a condição 

escrava mesmo ao fotografar um “Senhor e seus escravos”, como se pode verificar na 

Imagem 50. Ele fotografou pessoas de cor negra e parda, cuja condição, em muitos 

aspectos era a condição de ser negro, ou “preto”, na segunda metade do século XIX. Mas, 

o seu ato fotográfico registra pessoas que manifestavam um comportamento, em muitos 



226 

 

 

 

aspectos, branco. Seus tipos atendem a ordem social vigente, tanto que há uma enorme 

dificuldade, senão uma impossibilidade, de identificar sua condição jurídica por meio da 

inscrita imagética que o fotógrafo dispõe. Evidentemente, algumas imagens deixam claro a 

condição do interpretado, se sujeito a liberdade ou a escravidão, se condicionado pela sua 

herança africana ou se assimilador da sociedade e do comportamento modelar branco. 

Os ditos “negros” são e não são retratados como sujeitos sociais. Nas 

referências aos tipos negros de Militão, seus comentadores não referem, exatamente, uma 

qualidade de identificação de que tipos são esses. Ao dar início a busca, a expectativa era 

por encontrar em suas fotografias tipos específicos de negros, atuando em atividades 

específicas, caracterizados por impressões, expressões e conteúdo que possibilitassem uma 

identificação imediata de seus lugares. Mas, o que se encontra nas suas fotografias são 

seres sujeitados a posturas e comportamentos gerais, sem manifestas diferenciações, exceto 

pela cor, algumas vezes pela condição, outras pelo histórico possibilitado pela demarcação 

a partir do nome e do ofício dos sujeitos retratados.  

Esses sujeitos registrados na fotografia de Militão, são passíveis de 

caracterização pelo gênero, faixa etária, condição entre outros. Podem ser demarcados por 

certas características físicas, assinalados pela identificação nominal, classificados em 

relação aos trajes; marcados pelos lugares em que se colocam ou que lhes são atribuídos 

dentro da cena e/ou fora dela; a sua disposição espacial e hierárquica na imagem e, 

consequentemente, na sociedade. Podem ainda ser localizados pelo padrão estético que 

lhes apresentam e pelo modelo de representação. O lugar do homem em relação ao lugar da 

mulher como mulher, mãe, escrava, ama, esposa, filha e como lembrança exótica. O lugar 

do homem adulto, nobre, menino, pai, filho, amigo e idoso. E o lugar da criança na 

imagem e da imagem das crianças negras que este fotógrafo registrou no contexto, 

caracterizado por contínuas transformações nos padrões legais e culturais de 

comportamento em relação aos negros fossem eles escravizados, libertos ou livres. 

 

 

III.1 – A materialidade das estruturas socioculturais presentes na configuração do 

negro na imagética de Militão 

 

No que se refere aos sujeitos da fonte fotográfica analisada, a matéria 

semiológica apreciada é informacional, diz respeito a imagem dos sujeitos e não aos 
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sujeitos em si. Embora, não se possa excluir do discurso sobre a mensagem imagética 

como matéria da história este sujeito, dito, real. Mas, há que se considerar que daí resultem 

lacunas, sendo este um dos pontos críticos dos fenômenos históricos analisados da 

perspectiva semiótica. A mensagem imagética toma aqui forma ao constituir-se um elo 

entre o universo dos sinais e dos signos e o mundo chamado de real. Observe-se: 

 

IMAGEM 67 - Título/legenda: 9589D (1-16543-0541-0568) / 4965D (1-16540-2545-3223) / 9544D (1-

16543-0492-0568) 

 
Fotografia 274 - Título/legenda: 

9589D (1-16543-0541-0568) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

3,6 x 4,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 03/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1878-1879) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 104 - Título/legenda: 

4965D (1-16540-2545-3223) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,3 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & 

GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 

04/1874 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 270 - Título/legenda: 

9544D (1-16543-0492-0568) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

3,1 x 4,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Época: 01/1879 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1878-1879) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA.

 

A imagem fotográfica dos negros serve como uma ocorrência significante do 

ser negro, que nas fotografias de Militão referem um tipo para o ser negro, que a cada nova 

ocorrência pode acrescentar uma nova dimensão nesse estado de ser. Na Imagem 6794 

supra, há uma troca de sinais, que se configura física e promove um processo de 

simbolização comunicativo diferenciado daquele promovido, anteriormente, nas imagens 

dos militares negros por exemplo. Ambas as imagens trazem como mensagem a ser 

decodificada um casal, homem e mulher.  

                                                 
94 Imagem que refere as Fotografias 274, 104 e 270. 
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Na Imagem 67 tem-se casais mistos. No que se refere a Fotografia 274, figura 

uma mulher branca e um homem negro. Os gestos de ambos enunciam uma relação 

conjugal, sistema generalizado de trocas íntimas e afetivas que podem se tornar signos do 

lugar comum que ocupam. A percepção dessa relação de mútua significância entre os 

homens e as mulheres transformados em imagens de casais, pode ser pensada num sistema 

de oposição cultural, sofisticadamente estabelecido como união conjugal, que é um 

equivalente universal para esse tipo de relação. A partir desse sistema se denota como 

equivalente ambas as pessoas, mesmo resguardadas todas as suas especificidades. E uma 

das maneiras de diferencia-las é a presença da diversidade de gênero, de um homem negro 

e uma mulher branca, compondo essa relação, ou seja, eles são a matéria da expressão 

conjugal, como se pode observar. O conteúdo matérico-expressivo de ambas possibilita 

diferenciar o mesmo tipo de relação transformado em mensagem imagética de diferença. A 

análise semiótica torna reconhecível, a presença do homem negro e a ausência do homem 

branco como evidência de uma possível contradição. A parcialidade de certos elementos 

superficiais dos códigos em diálogo nas composições, mostra que um casal pode ter 

inúmeras configurações, dentro da representação de uma cultura e demonstra que o 

fenômeno se verifica não somente no universo dos objetos que produz, mas também do 

meio em que são produzidos.  

As Fotografias 104 e 270, referidas na Imagem 67, cujos casais expostos 

podem ser considerados tanto como sinônimos, posto que repitam a mesma ideia, a partir 

de sinais diferenciados, quanto homônimos ao primeiro já que demonstram ideias 

diferenciadas a partir de sinais equivalentes. Ambas as fotografias apresentam casais, e, 

casais diferenciados pelos padrões vigentes de então. É passível considerar, de uma 

perspectiva hierárquica, que os casais das Imagens 68 e 69, fossem melhor aceitos 

socialmente, já que não rompiam com regras valoradas culturalmente pela sociedade do 

período. Já os casais das imagens anteriores, teoricamente, estariam subvertendo a norma 

cultural vigente, embora não fosse algo tão incomum, ainda assim, escapava aos ditames 

da sociedade na qual estavam inseridos. Ainda de uma perspectiva hierárquica, pode-se 

refletir sobre o lugar da mulher tanto na Imagem 67, quanto na Imagem 68 e 69, nas quais 

é perceptível algumas diferenças gestuais que as dispõem como lugares distintos entre si. 

A mulher da Fotografia 274, na Imagem 67, aparece como objeto físico, um 

corpo a serviço, nela fica explicito que o homem escolheu uma mulher para progenitora de 

sua descendência. A mulher nesse caso, teoricamente, responde aos valores simbólicos da 



229 

 

 

 

época para uma esposa. As mulheres das Fotografias 104 e 270, também na Imagem 67, 

ocupam o lugar dessa pretensa esposa ideal de modo subversivo, não é tão evidente que 

estas mulheres tenham sido escolhidas, para atender a um padrão ideal da sociedade. É 

patente seu poder de escolha, elas se colocam como mulheres, no interior de um sistema 

contrário, numa posição diferenciada das outras, principalmente, aquela cuja imagem se 

presentifica na Fotografia 270. Ela deixa de ser apenas um objeto de consumo, não é a 

imagem de uma mulher cumpridora de obrigações sociais, ainda que o seja na realidade. 

Essa mulher conota a possibilidade de outras escolhas, além da significação própria do que 

seria e de como se apresentaria uma esposa ao lado de seu marido. 

 

IMAGEM 68 - Título/legenda: 7986D (1-16541-2370-2715) 

Fotografia 190 - Título/legenda: 7986D (1-16541-2370-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 4,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 

1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA  - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), BUSTO(1), MEIO CORPO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(2), ABRAÇADO, APOIADO, 

PAINEL-CENÁRIO, CORTINA, BALCÃO, NEGRA. 

 

A análise semiótica não reduz esse conjunto da vida material, ou seja, a relação 

conjugal, a eventos mentais, esta estrutura não se baseia e não é apenas significação. Mas, 

os objetos e sujeitos das imagens se comportam e funcionam, na fotografia, obedecendo a 

valores que podem ser apreciados do ponto de vista histórico e semiótico ao serem 
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transformados em conteúdos passíveis de comunicação, quando sua substância é vista 

como conteúdo significante. As imagem dos casais, constituídas por Militão, são objetos 

que se convertem, tanto em nível social, quanto funcional em fenômeno cultural como 

artifício significante de uma relação entre homem e mulher, explorando ou silenciando sua 

diversidade a partir de modelos de exposição pré-concebidos. 

 

IMAGEM 69 - Título/legenda: 5414D (1-16540-2994-3223) 

 
Fotografia 121 - Título/legenda: 5414D (1-16540-2994-3223) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

2,9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 07/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MULHER(1), HOMEM(1), NEGRA, MEIO CORPO(1), 

BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), 

APOIADO. 

 

As imagens, dos casais, apresentadas são uma intricada rede móvel de 

competências transitórias e parciais apropriadas a seus contextos. Sua superfície é 

ordenada a priori, porém passível de intervenções que podem altera-las sem cessar. Toda 

imagem tem por princípio a indeterminação, já que nenhum discurso é imune a ideologia. 
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Ao constituir essas imagens, o interprete foi motivado por uma série de situações e técnicas 

que o influenciaram na configuração que alcança nossa vista. Essas imagens foram 

propostas para significar algo em seu tempo, com o objetivo de denunciar ou comunicar 

algo de sua materialidade. Ocorre a partir delas um processo informacional que leva em 

conta os sinais materiais que transmitem a presença de um processo sígnico capaz de 

colocar alguns problemas a sua própria existência como fato sociocultural e como objeto 

imagético significativo. Admite-se assim que os sinais expressos numa imagem podem 

provocar ou estimular certas leituras. As fotografias, que veiculam a imagem desses casais 

podem ser vistas como aparelhos transmissores que emitem certos sinais. Estes ao serem 

captados se convertem em fenômenos sociais constituídos socialmente e reproduzidos 

imageticamente.  

Então além dos casais mistos e negros, as fotografias veiculam o código 

sociocultural da segunda metade do século XIX, que defendia um certo modelo de 

comportamento para casais, sendo este código o que pode assegurar, que estes sinais 

veiculados nas imagens das fotografias de Militão correspondam a presença ou ausência da 

estrutura de um casal ou da postura em que o mesmo deveria ou não ser registrado no 

período. É o código sociocultural, juntamente com o código fotográfico contextual que 

torna sensível, à momentos futuros, a mensagem imagética do aparelho fotográfico 

transmissor. Todavia existem ‘distúrbios socioculturais’ que podem desestabilizar os sinais 

selecionados para o ato fotográfico, no intuito de comunicar a mensagem de certos 

agrupamentos como sendo a única possível de um casal. Não é o caso em Militão, porque 

embora ele padronize o comportamento, os trajes, as posturas, fica muito claro que há uma 

diversidade de possibilidades para a composição de um casal naquele espaço tempo 

registrado através da reprodução imagética. 

A composição da imagem de um casal pode ser vista nestas fotografias do 

intérprete citado a partir de uma estrutura assente, de acordo com as Imagens 68 e 69, ou, 

uma estrutura opositiva que realça a presença do outro indicando um distúrbio dentro de 

uma estrutura assente como é visível na Imagens 67. A diferença entre a cor da pele dos 

homens e mulheres nessas imagens é um rumor, que complica a informação de como seria 

a configuração de um casal na segunda metade do século XIX. A Imagem 69 tem todos os 

sinais que positivam a ideia do que seria um casal negro naquele período, os sinais na 

Imagem 67, no que tange a Fotografia 104, por exemplo, constituem matéria para um novo 

código sociocultural que se está estabelecendo. Esse modelo de casal é um segundo 
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aspecto do mesmo fenômeno, que revela o possível de outras configurações para os casais 

do contexto em foco. E assim as mensagens imagéticas veiculadas fotograficamente 

materializam diversas possibilidades conjugais contextuais no século XIX para a 

composição de um casal.  

As imagens veiculadas pelo artefato fotográfico permitem conexões com 

alguns fenômenos que parecem fora de alcance. Sua materialidade é a da comunicação, 

que se configura segundo Hans Ulrich Gumbrecht, na sua obra “Produção de presença”, 

como “todos os fenômenos que contribuem para a produção de sentido, sem serem, eles 

mesmos, sentidos” (GUMBRECHT, 2010, 09-24). A materialidade das imagens analisadas 

está centrada no corpo do ser negro, na escrita imagética desse corpo, na sua 

desmaterialização e descorporalização, ou pensando a partir de Derrida, em “Margens da 

filosofia”, na sua “exterioridade significante”. As substâncias e formas de expressão são a 

matéria imagética que veicula o código sígnico. A “produção de presença” das imagens 

aqui apresentadas é proporcionada eletronicamente. São pixels que colocam a nossa frente, 

ao nosso alcance, de forma tangível para nossos corpos os sujeitos que atendem as 

demandas do que é ser um casal negro ou inter-racial na segunda metade do século XIX. 

As imagens desses homens e mulheres os tornam presenças para os que lhes olham e para 

os que buscam a partir dos seus restos materiais os seus múltiplos sentidos (DERRIDA, 

1991, 28-42). 

Nas quatro Fotografias apresentadas, na Imagem 70, a seguir, tem-se duas em 

que os casais negros são posicionados ou se posicionam diferentemente uns dos outros. Na 

fotografia 81, a mulher está colocada um pouco mais atrás e de pé, a direita do homem, que 

sentado deixa a mão da mulher cair-lhe no ombro. Já na Fotografia 214, acontece, no que 

se refere ao gênero, uma inversão da pessoa que realiza esses gestos. Na Fotografia 29, a 

mulher negra se posiciona também a direita do homem negro posicionado de pé e cujo 

corpo se nota um pouco mais adiantado. Já na Fotografia 35 tanto mulher quanto homem 

estão a mesma distância do foco, se posicionam independentes um do outro, e aqui, assim 

como na Fotografia 214, a mulher, que descansa o cotovelo em um balcão cenográfico, 

está posicionada a esquerda do homem que segura a gola do próprio paletó com a mão 

esquerda. Ambos os casais estão bem apresentáveis, vestidos distintamente de acordo com 

o seu contexto social. Os homens trajam ternos, dois deles aparentemente portam relógios 

de bolso, dois usam bigode, noutro uma barba se insinua e o outro com rosto jovem e 

limpo. E as mulheres estão bem vestidas, cabelos penteados e presos, exceto uma cujo 
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cabelo é mais curto. E todas usam adereços de orelha. Estão retratados dois casais mais 

adultos, sendo essas fotografias de 1873 e 1877, cujas pessoas retratadas são mais 

embranquecidas e dois mais jovens cujas fotografias são de 1870 e negros também na cor.  

 

IMAGEM 70 - Título/legenda: 1997D (1-16539-1960-2117) / 2162D (1-16540-0012-3223) / 4226D (1-

16540-1811-3223) / 8929D (1-16542-0462-0737) 

 
Fotografia 29 - Título/legenda: 1997D (1-16539-

1960-2117) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,1 x 2,9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

 

Fotografia 81 - Título/legenda: 4226D (1-16540-

1811-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,2 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 35 - Título/legenda: 2162D (1-16540-

0012-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

 

Fotografia 214 - Título/legenda: 8929D (1-16542-

0462-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,2 x 3,1cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-

1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 



234 

 

As imagens dos casais negros e mistos de Militão, são espaço de produção 

sígnica do sistema escravista. Nas fotografias dos casais estão implícitos avisos de como se 

configura e se apresenta um casal no contexto em foco. O que não escapa a necessária 

emissão que, para além de suas funções estéticas, objetiva comunicar questões políticas. A 

emissão dessas imagens pressupõe a produção de sinais que revelem o querer dizer 

implícito na sua composição. Há nessa atividade composicional do intérprete a seleção 

daqueles sinais que devem ser combinados entre si e a identificação de unidades 

expressivas a combinar sequências de conteúdos que atendam a demanda dos contextos 

envolvidos na ação fotográfica. No caso da Imagem 70, nas Fotografias 81, 29, 214 e 35, o 

texto visual extrapola seus próprios limites alcançando o contexto social para formar a 

imagem de um casal. O intérprete inventa modos e tipos visualmente comunicativos, 

associa-os a diversos tipos de signos e quando emite os seus sinais, ao mesmo tempo e 

abstratamente, emite também uma imagem que se articula com a sua função e cuja 

compreensão é aceitável socioculturalmente. 

A Fotografia, nesse caso, não é a fonte inicial da informação emitida. A 

informação é referida através de asserções sobre a organização do código sociocultural 

vigente, o interpretante, que estabelece a seu modo o código físico e comportamental dos 

sujeitos envolvidos, intérprete e interpretados. Provocando assim redes de pressuposições 

que afetam tanto o destinador da mensagem quanto o destinatário, o interpretador. Se essas 

mensagens forem desviadas, ou seja, se seus juízos e referências forem mal interpretados 

podem modificar de tal modo a compreensão do código a ponto de torna-lo ininteligível, 

ou mesmo criar um novo código em virtude desses rumores interpretativos equivocados. A 

teoria da produção sígnica, no trabalho produtivo dos signos necessita gerar ocorrências de 

um tipo preciso na produção, seleção e identificação expressiva, mudando e comutando 

códigos através da indagação semiótica. Tanto intérprete, quanto interpretado e 

interpretador dividem responsabilidades.  

Se gasta uma enormidade de energia no exercício de comparação dos signos 

com os eventos a que se referem, porque, talvez involuntariamente, os interpretantes, os 

interpretados e o intérprete exercem pressão sobre o interpretador em busca de corrigir a 

excessiva simplificação ou a bidimensionalidade da representação de que são parte. A 

relação de um signo com os demais representa uma rede de forças entre interagentes que 

estabelece certas fronteiras ainda que fluidas, especialmente, no caso do enfoque histórico, 

que é, portanto, diferente do enfoque puramente semiótico. Com fins históricos o 



235 

 

 

 

interpretador parte de um ponto no qual está, de início, implícito o primeiro limite empírico 

que pressupõe a priori que a fotografia de um casal negro não refere apenas a imagem 

desse casal. No trabalho de análise da produção sígnica, veiculada nessas fotografias, 

procede-se a produção de galáxias de sinais, de acordo com Umberto Eco, no “Tratado 

Geral de Semiótica” como se coloca na sequência (ECO, 1980).  

No trabalho sobre o código sociocultural e jurídico escravista pensa-se as 

correlações entre unidades de expressão desse código. Neste caso considera-se a imagem 

fotográfica de Militão, em sua correlação de funções entre unidades de conteúdo, ou seja, 

as mensagens no texto imagético, a organização do sistema escravista em diálogo com o 

sistema fotográfico e em ambos a suas próprias mutações. Pensa-se ainda a instituição dos 

códigos em relação e sua adequação e comutação, que pode ser salientada pela 

hipercodificação, ou silenciada pela hipocodificação dos dados imagéticos em referência. 

A articulação de juízos semióticos e proposições históricas, no trabalho sobre o contínuo 

do conteúdo imagético leva a reflexão da relação expressão/mundo, interpretado/intérprete, 

intérprete/interpretador, menção/pressuposição.  

O trabalho é árduo e envolve a produção física dos sinais pelo intérprete e o 

esforço por impregna-los de funções históricas pelo interpretador. Apesar de ser possível 

que esses sinais sejam selecionados entre entidades preexistentes em unidades discretas 

como imagens de casais, cuja variação dos dados é mínima. Envolve também a articulação 

dessas unidades de expressões quer propostas por um sistema de funções segmentadas por 

uma relação codificante, que diz respeito a escolha e a disposição dos significantes, quer as 

modificações no plano da expressão (casal negro ou casal misto), que estão relacionadas ao 

plano do conteúdo (casal). Portanto os trabalhos de organização, adequação e mutação do 

sistema de expressão, se correlacionam com as mesmas diretrizes no plano expressivo do 

conteúdo demarcando a diferença específica do casal apresentado para os outros casais nas 

outras imagens ou aqueles ausentes delas. 

Verifica-se a necessidade, no trabalho produzido pelo intérprete e pelo 

interpretador das imagens, desses casais negros e mistos, ao se produzir uma mensagem, 

confronta-la com os códigos cotidianos do momento de sua composição. Porque não se 

pode ignorar, na análise das imagens, que estas são processos complexos que envolvem 

mudanças nos juízos semióticos e factuais. Que a manipulação comunicativa se dá a partir 

das estratégias utilizadas pela estética que encerra o universo social, visualmente no ato 

fotográfico como um fragmento que refere todo. E que desse modo se desenvolve 
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visualmente o que se pode chamar de discurso imagético. O procedimento analítico 

desejado, para o visual manifesto, é aquele que introduz ambiguidades, em vários níveis 

estéticos e ideológicos, no intuito de possibilitar a reflexão do campo semântico sem 

ignorar suas contraditoriedades. Para isso é preciso evidenciar a comutação e a interação 

dos códigos e os interesses discursivos em pauta. As imagens dos casais de Militão são 

referências das diferenças que seus comportamentos veiculam, mesmo aquelas que não 

parecem ser tão significantes. A interpretação da imagem desses casais, se dá por meio de 

processos inferenciais. No que tange intérprete e interpretador, visa o primeiro articular e o 

segundo interpretar as imagens dos interpretados e não os interpretados em si. O conteúdo 

pode ser verificado como proposição pressuposta como asserto enunciado e indicativo dos 

processos, como referência ou menção, de reais estados do mundo, no qual casais reais se 

inter-relacionam. Porém, nem os juízos semióticos, nem os históricos predicam 

proposições eternas para essas imagens compostas por Militão em seu contexto. Esses 

juízos que se dão a conhecer, baseados em fatos que fazem referência ou menção a um 

estado do mundo, às vezes, pretensamente eterno, mas reconhecidamente fortuito.  

Não há como dizer se os casais formatados nas imagens de Militão respondem 

a um fato ou a um acaso sem incorrer em prováveis equívocos. O que se faz é escolher os 

dados, sinais, rastros que reduzam as opções possíveis nessas imagens que podem ser 

consideradas sem apelo político direto no seu discurso visual. E decompor as condições 

físicas e comportamentais impostas aos negros e expressas nessas fotografias, buscando 

compreender nesses vestígios os sinais de auto identificação étnica, de resistência e/ou de 

adaptação as condições impostas pelo sistema escravista brasileiro da segunda metade do 

século XIX, que fora influenciado por fatores de natureza econômica, jurídica, política, 

moral, social e cultural, se revela uma opção de leitura possível, mas não exclusiva. 

Os vestígios físicos e comportamentais dos negros registrados visualmente na 

obra do fotógrafo relacionado, não podem, de modo geral, ser considerados sinais de 

identificação étnica, de resistência ou mesmo da condição escrava. Militao na composição 

das imagens de casais, por exemplo, buscou não identificar traços étnicos singulares nas 

pessoas que fotografou, certamente não objetivou identificar suas “origens”, inalcançáveis, 

tanto biológica quanto geográfica e culturalmente. O interesse do fotógrafo se justifica, 

historicamente, por conta dos esforços de apagamento identitário que negros africanos e 

descendentes sofreram no processo de escravização/abolição. O fotógrafo, já no processo 

de produção das imagens, as constitui como dialética, como objeto simbólico, que não 
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tenta recuperar, num processo sucessivo de perdas esses vestígios perdidos. No evidente 

ato de massificação dos negros, enquanto assimilados, ele, se percebe, não recupera a 

presença da diversidade da condição humana, possibilitada por traços físico/expressivos e 

por manifestações culturais e étnicas, que poderiam ser caracterizadas nos acessórios e nas 

vestes, utilizando as roupas não só para cobrir o corpo, mas como possibilidade de 

manifestação da origem cultural. 

 

IMAGEM 71 - Título/legenda: (1-16544-0441-2814) 

Fotografia 293 - Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-

0441-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1879 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO – CMAA - Palavras-

chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), 

NEGRA, CORPO INTEIRO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(2), APOIADO, 
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BRAÇO FLEXIONADO(1), MURETA COM COLUNAS, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE. 

 

O fotógrafo apresenta na Imagem 71, por exemplo, as características físicas 

apenas como diferença, e não como traço de identificação étnica. Na constituição dessas 

imagens o obvio é afirmado, cabe ao interpretador colocá-lo em dúvida. Nelas os traços 

não significam o ser e o ser não dá significado aos traços. Nas imagens de Militão o ser 

negro representa morte e vida numa dinâmica complexa, tensa e constante entre seus 

elementos de ser e ao mesmo tempo de não ser. 

 

IMAGEM 72 - Título/legenda: 6014D (1-16541-0379-2715) 

Fotografia 132 - Título/legenda: 6014D (1-16541-0379-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,3 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 

1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(2), 3/4 DO CORPO, VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(2), APOIADO(2), MURETA COM COLUNAS, 

CASTIÇAL, NEGRA - Circulação: PROJETO "TERRA PAULISTA: HISTÓRIA, ARTE 

E COSTUMES". CENPEC/SÃO PAULO, 2004. 

 

As relações de amizades entre os indivíduos das populações negras também 

foram retratadas por Militão. Sabe-se que a solidariedade uniu muitos homens e mulheres 

dentro do sistema de exploração escravista e contra os extremos de sua violência. Para 

além do companheiro de luta, considerada por muitos como individualizada, contra a 

exploração existente na segunda metade do século XIX, havia também os laços de 
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confiança recíproca nas relações particulares entre homens e mulheres negras, entre 

escravizado, libertos e livres, ricos e pobres. Amizade como esta se pode observar na 

Imagem 72, implicava responsabilidade para com o alvo desse afeto construído, às vezes, 

sob a égide da liberdade e outras da servidão, sempre permeada por manifestações de 

estreiteza nas fotografias. Esses laços entre os amigos, se manifestavam na vida social 

como apadrinhamento dos filhos por exemplo. No entanto para Florestan Fernandes, em 

seu livro “A Integração do Negro na Sociedade de Classes” (FERNANDES, 1978, 46-73), 

os negros não possuíam esses laços. Mas o que as imagens evidenciam contrariam ou, pelo 

menos, problematizam sua versão. As relações dos negros com a sociedade e entre eles, no 

meio urbano, para este autor eram essencialmente burguesas e se desenvolveram em novos 

moldes sociais e de trabalho. Ainda que tenham se iniciado no universo do trabalho, esses 

laços não ficaram restritos a ele e seus desdobramentos, se estenderam para o universo 

pessoal e familiar dos envolvidos. 

 

IMAGEM 73 - Título/legenda: 5163D (1-16540-2743-3223) / 7042D (1-16541-1414-2715) 

Fotografia 110 - Título/legenda: 5163D (1-16540-

2743-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 4,8 x 2,9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

Fotografia 163 - Título/legenda: 7042D (1-16541-

1414-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 4,8 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-

1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA.

 

Ler uma seleção de dados significantes, através de um trabalho material e 

afetivo, produzido por um processo de manipulação do contínuo expressivo, ou processo 

de correlação da expressão formada por um conteúdo, e ou processo de conexão de signos 

e eventos reais e estados do mundo exige uma relação do interpretador com o conteúdo e 
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com o mundo que o cerca, para que este possa compreender os tipos de signos que são 

resultado dessas relações complexas. Na Imagem 73, tem-se dois grupos de homens 

estreitamente ligados um ao outro. Na primeira imagem a relação parece referir laços 

familiares, posto que se apresentem dois homens mais jovens abraçados com um homem 

mais velho, no centro e em primeiro plano na composição possibilitando pressupor que se 

trate de pai e filhos.  

Na segunda fotografia da Imagem 73, tudo indica tratar-se de um laço de 

amizade não conectado a parentesco sanguíneo. O grupo é composto por quatro rapazes, 

vestidos com simplicidade, dois deles portando boinas e dois chapéus escuros, 

demonstrando que não há ou que não seguem nenhum padrão da moda. As menções 

servem para identificar signos referentes a objetos orientados como representantes de uma 

classe social, considerando as similitudes e as diferenças, que não se caracterizam por si 

mesmas, mas pelo seu modo produção e exposição. Os tipos de signos aparecem como 

modalidades operativas. Uma tipologia dos signos deve proceder a uma tipologia da 

produção sígnica, entendendo-a como simulação da linguagem cotidiana pensada a partir 

de sua função. 

A comunicação produzida através dos juízos semióticos se confronta com um 

quadro global de condições materiais, biológicas, físicas e históricas dos negros retratados. 

Porque a semiose vive de fatos num universo de fatos, no qual pode ocorrer eventos que 

nenhum código prevê. O quadro das Imagens 72 e 73, que fazem referências as Fotografias 

132, 110 e 163 pode ser posto em crise por assertos inovadores que se referem a eventos 

não previstos ou que o sistema de códigos ainda não organizou, nem segmentou e que 

modifica o quadro semântico pré-estabelecido. O que pode ser feito através de juízos 

semióticos analíticos e sintéticos 95. Assim a dialética da mensagem nas imagens que 

representam laços afetivos fraternos e/ou de amizade é tomada pela criatividade que cria e 

modifica as regras. Podendo combinar signos expressivos e de conteúdo com elementos 

pré-existentes e preenchendo os espaços vazios de oposições semânticas, segundo as 

relações entre a lógica estrutural e a lógica dialética (ECO, 1980).  

                                                 
95 “Semiótico é um juízo que predica de um dado conteúdo ou um dado cultural as marcas semânticas já 

atribuídas a ele por um código pré-estabelecido e chamemos factual a um juízo que predica de um dado 

conteúdo marcas semânticas não atribuídas a ele antes pelo código.” (ECO, 1980). As propriedades dos 

juízos analíticos predicam o que está contido no conceito do sujeito, enquanto os sintéticos dedicam ao 

sujeito um atributo novo, devido à síntese dos dados da experiência. No juízo analítico o objeto não é um 

referente, mas uma unidade cultural. Os sintéticos se colocam segundo os códigos culturais vigentes e não 

segundo as propriedades dos objetos ou eventos do mundo. Um juízo que é analítico funciona com base 

numa convenção e ao mudar a convenção os juízos tornam-se sintéticos (CASSIRER, 1906).  
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Na Imagem 7296 posam duas mulheres, que podem ser mãe e filha ou não, mas 

que referem uma relação afetiva em pé de igualdade. Na Imagem 7397, referente a 

Fotografia 110, provavelmente de pai e filhos também temos expressa essa relação afetiva, 

mas o dado novo em relação à anterior é que se trata de homens e que há na disposição da 

cena uma classificação hierárquica dos planos que abrigam os sujeitos em foco na 

Fotografia 163, Imagem 73, na qual se tem um grupo de rapazes que até podem estar 

ligados por laços de sangue, mas suas imagens não demonstram nada que possa nos levar a 

pressupor com um mínimo de probabilidade que o laço que os uniu na fotografia seja outro 

que não o da a amizade. 

As imagens que referem laços de amizade não são compostas de signos 

indicais que nomeiam objetos e estados do mundo, como acontece nas composições 

fotográficas onde os sujeitos são indicados pelo nome e ofício, indícios de pessoas e coisas 

existentes e de como podem se constituir ou de como são constituídas umas em relação as 

outras. Nessas construções a denotação não tem relevo referencial, o significado ganha 

status. Já os juízos factuais podem ser utilizados para falar sobre coisas inexistentes. Os 

assertos factuais afirmam verdades ou falsidades que o código não havia convencionado 

anteriormente. No caso das imagens de amigos ou pais e filhos os juízos a elas aplicados 

são dependentes de verificação e aludem a um referente inexistente concretamente, embora 

pressuposto. As expressões das pessoas fotografadas mencionam ou referem um laço que 

não é objetivo. É o enunciado sobre elas que significará sua função na cena, cabendo-lhe 

também dar significado e diretivas ao uso dessa sua imagem. As diretivas de uso de uma 

expressão imagética, estabelecem uma lista de propriedades semânticas possíveis ainda 

que não prováveis. Portanto as diretivas estabelecem porque certos nomes, certas 

significações podem ser aplicadas a certas imagens definindo lhes, mas não 

exclusivamente, certos usos. 

Os gestos de referências que põem em relação um estado do mundo e sua 

significação, ligados a uma relação de amizade nas imagens citadas, se dá a partir de 

artifícios, que podem ser chamados apontadores, cujo significado é dado pelo objeto com o 

qual se relaciona, ou seja, o uso dessas imagens no seu contexto de produção é que lhes 

poderia definir como um enunciado que lhes identificasse. Mas, o apontador tem um 

conteúdo uma marca de proximidade independente da proximidade real do objeto. O que 

                                                 
96 Fotografia 132, p. 238. 
97 Fotografias 110 e 163, p. 239. 
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pode ser definido por uma atitude de apropriação da imagem que lhe garanta um uso com 

fins definidos e direcionados para expressar tal ou qual relação entre os sujeitos nela 

veiculados. E nesse caso a imagem real se torna uma imagem simbólica de algo ou alguém 

em referência fora da cena, anterior ou mesmo posterior a sua confecção. Nesse caso o 

objeto imagético torna-se uma entidade semiótica para referir a representação da amizade 

na composição de uma imagem. Se o objeto é um enunciado, a percepção leva a expressão 

do que o objeto é, porque o ato de ser sanciona conexões.  

Como não se pode, a princípio identificar com certeza as pessoas retratadas e 

suas conexões pessoais, o que se tem é a possibilidade de apropriação dessa imagem que 

fora constituída, talvez para um fim específico que não se refere a demonstrar qualquer 

laço, mas apenas guardar o fragmento de um encontro entre um ou mais indivíduos, que 

por alguma razão, desconhecida, quiseram ou foram forçados a posar diante de uma 

câmera para ter seu encontro, seja ele qual for, registrado. Apontar coisas reais afasta a 

semiose, apontar para símbolos aproxima da semiose, assim o que corresponde a um 

conteúdo é um signo por ter propriedades semânticas, e não o conteúdo em si, este não é 

resultado de um processo semiótico anterior, mas de uma relação no nível da experiência 

realizada. Ainda que não tenham sido amigos os indivíduos fotografados juntos, eles na 

imagem que se constituiu desse encontro é uma ideia que simboliza e pode ser significada 

por esse laço de amizade, talvez ausente na realidade. 

Da perspectiva pearceana, a percepção se configura relacionada a experiência 

real, mas com o que se pensa a respeito dessa experiência através de um dado sobre ela que 

pode ser de origem cultural. Os conceitos dos objetos podem ser considerados 

semioticamente, pois o que conduz a inserção de ideias são signos, já que pensar é 

correlacionar signos, segundo Pearce. Sendo as ideias resultadas de processos abstrativos, 

dos quais se retém apenas elementos pertinentes, não dando elas a coisa que referem em 

essência, mas a reelaboração da coisa significada. A ideia, dessa perspectiva, é algo que 

acontece na mente humana, como algo cultural que pode ser verificado através da remissão 

aos interpretantes de um contexto sociocultural. O estupor semântico pode ser propositado, 

porque a coisa representa a si mesma, o signo, no entanto, representa a coisa ou outra coisa 

de si. No primeiro caso o significante coincide com o significado é o interpretado, no 

segundo não.  

A que se considerar que nem tudo que é semântica é semiótico e vice-versa. A 

questão é que nem tudo que funciona como significante, a imagem de um grupo de homens 
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negros fotografados juntos, numa demonstração de estreiteza familiar ou fraternal, pode ser 

entendida como significado de amizade real entre esses homens, embora isto seja possível 

no contexto em que estas imagens foram concretizadas, não é provável. Pearce lembra que 

conhecer é também um ato de preenchimento, de atribuição de sentidos das unidades 

intencionais ou extensionais. E atribuir sentidos é a tarefa levada a cabo pelo interpretador 

e não pelos interpretados. Assim o significado semiótico do que é o ser negro nessas 

imagens, como interpretados de Militão, pode ser a consequência da experiência perceptiva 

atribuída culturalmente a coisa interpretada pela fenomenologia que constitui a ossatura de 

coisas dadas. O que leva a estágios de recodificação dos referentes pelos interpretadores, 

entendendo-as como mensagens ambíguas. 

Outro delimitador da semiótica, para a análise histórica, é quando esta deve ser 

substituída por uma hermenêutica, ou quando a hermenêutica aparece como forma de 

semiótica ambígua ou criativamente programada. E isto pode se dar através de artifícios 

metaimagéticos, que fazem da imagem não o que ela é, mas o que ela refere, o 

interpretado. Sendo estes atos de referência que tornam possível, através de um processo 

semiótico anterior complexo, no curso do qual o objeto percebido já se constitui, quando 

lhe aplicamos uma ideia cultural, selecionando propriedades semânticas específicas, para 

comparar o conteúdo da expressão, unindo uma percepção imagética, ou seja, da imagem 

construída a partir da composição fotográfica que refere um grupo de amigos, com uma 

percepção do objeto, indivíduos juntos num retrato sem nenhuma primeira razão aparente, 

comparando e equiparando códigos diversos se chega a percepção da presença de amizade 

entre negros e da sua vontade de registrar esse laço numa imagem fotográfica, aqui 

interpretada por Militão a seu modo particular que não exclui o modo corrente desse fazer 

por outros intérpretes. 

Na Imagem 74, a seguir, dois homens negros se posicionam lado a lado, de 

modo bastante individualizado, ambos voltam seus olhares para um espaço vago acima de 

si, o que poderia demonstrar alguma antipatia ou algum tanto de fastio em estar naquela 

situação, embora tudo seja montado para transparecer a casualidade do encontro e do 

registro. Diferentemente da construção realizada na Imagem 7398, na qual as personagens 

se aproximam por gestos físicos tanto uma das outras quanto do ato do seu próprio registro. 

Nessas duas imagens não há casualidade, exibe-se a intenção de se guardarem juntos na 

                                                 
98 Fotografias 110 e 163, p. 239. 
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fotografia. Os interpretados se colocam na imagem que, deles e de seu encontro, faz o 

intérprete. Portanto, nessa composição está presente um ato também do interpretado.  

 

IMAGEM 74 - Título/legenda: 9601D (1-16543-0552-0568) 

 
Fotografia 278 - Título/legenda: 9601D (1-16543-0552-0568) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,1 x 

4,1cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), NEGRA, MEIO 

CORPO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 

ESQUERDA(1), EM PÉ(2), APOIADO(2), PEDRA-

CENÁRIO. 

 

Já a Imagem 74 é uma construção do intérprete, os sujeitos são apresentados, 

não há sinal aparente de representação das suas relações exceto pela presença de ambos na 

mesma cena. Já na Imagem 7299, os corpos das mulheres se voltam um para o outro, as 

suas mãos se encontram a meio caminho de ambas. Há uma delicadeza nos gestos, uma 

                                                 
99 Fotografia 132, p. 238. 
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conexão intentada para nos fazer pensar sobre a possibilidade de serem além de “amigas”, 

mãe e filha, ou de guardarem laços afetivos próximos desse modelo de afeto.   

Os sujeitos retratados juntos são todos distintos, alguns com mais outros menos 

poder de distinção. Mas, todos bem colocados na imagem e aparentemente na sociedade. 

Se exibem nas cenas realizadas, as vezes intentando demonstrar o rigor da pose, com 

cabelos elaborados, adereços singelos. Não há neles a expressão da brincadeira perceptível 

na Imagem 75, cujo homem é duplamente expresso pelo truque da montagem em que o 

interpretado é criação do intérprete, é espaço da magia imagética. 

 

IMAGEM 75 - Título/legenda: (1-16544-0121-2814) 

 
Fotografia 292 - Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-

0121-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 8,5cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1879 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: 
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MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-

chave: RETRATO MONTAGEM: DUPLICAÇÃO, ESTÚDIO, 

HOMEM(2), CORPO INTEIRO(2), VISTO DE PERFIL(2), 

EM PÉ(1), SENTADO(1), BRAÇO FLEXIONADO(1), 

PORTANDO(1), CANETA-PENA, PAPEL, MESA, TAPETE, 

CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO. 

 

Aceitando a perspectiva de Gumbrecht (2010), entende-se que a presença é um 

conceito não temporal, mas que o sentido sim. A presença é um fragmento que viaja pelo 

tempo. É um instante de contemporaneidade, onde quer que esteja configurada. 

Discordando de Derrida, é pertinente dizer que a imagem não é um significante puramente 

material ou puramente espiritual. A substância imagética não é realidade e ser, mas uma 

possibilidade materialmente estruturada de realidade e de ser a partir da qual é possível 

identificar e manter algum sentido mais ou menos estável. Atende, por assim dizer, a uma 

facticidade que possibilita criações e interpretações várias (DERRIDA, 1991, 75-82). A 

dupla presença do homem, da Imagem 75, torna-o presente em dois tempos conciliados na 

mesma cena. A presença não é uma situação permanente, sua materialidade é duradoura e 

evanescente ao mesmo tempo. Considerando que o homem é um “continuum entre a 

temporalidade e a eternidade”, segundo George Steiner, em “Presenças Reais: as artes dos 

sentidos” (STEINER, 1993, 227). Sua presença é duplamente concretizada no espaço da 

imagem, num movimento temporal e espacial que cria uma tensão entre seus duplos. Sua 

materialização imagética estabelece sua presença ao longo do tempo, produzindo um efeito 

de fluidez dessa mesma presença visível a partir da ação de cada uma de suas formações, 

ou seja, a sua performance na cena.  

A substância do homem negro retratado, não o refere numa realidade 

simultânea, é resultado de um truque fotográfico que polemiza a sua imagem. Nessa 

imagem se concretiza o que Walter Benjamin, em “Obras escolhidas I, Magia e técnica, 

arte e política”, chama de faculdade mimética, ou seja, a compulsão de se tornar o outro a 

partir de técnicas de montagem e reprodução (BENJAMIN, 1996, 108-109). Dialoga-se 

essa presença do homem negro fotografado e a sua aparente ausência em duas 

circunstâncias diferentes. Sua imagem aparente é uma camada de diferença no sentido da 

sua própria imagem, mas como quer que apareça é sua presença sob dois aspectos que 

aparece. Há uma divergência entre a existência humana e a existência temporal desse 

humano. Ele é em si a substância da sua relação consigo mesmo, com o espaço e com o 

tempo. O ser é o mesmo em dois momentos distintos. E também é um breve outro no 

momento de captura, que se faz como um duplo eterno na imagem.  
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O ser do homem negro é uma arquitetura imagética. Ele é um momento duplo 

da sua própria revelação, ele se oculta e se revela sendo outro. Ele ocupa dois espaços na 

imagem o de si mesmo e o da alteridade, o eu e o amigo, aquele que é aquilo que se é. Ele 

é a referência do movimento do seu próprio ser no espaço e no tempo. Extrapola o seu 

lugar e se oferece em dois sentidos para ser olhado, disponibiliza à sua emergência em 

ocupar outro espaço, para ser ao mesmo tempo observado e observador, se retira e se 

coloca sob a própria e a nossa vista. A experiência desse homem na imagem é funcional, 

temporal e espacial. Ele se apresenta como um acontecimento que é uma probabilidade 

noutro lugar simultâneo. Ocupa o lugar social de quem é atendido e de quem atende 

simultaneamente. Dá-se a vista de duas maneiras que podem ou não revelar e ocultar o seu 

particular modo ser. Ele pode ser uma coisa ou outra, ou mesmo nenhuma delas. A sua 

presença é a extensão e a delimitação do seu entorno. Cada lugar ocupado pelo mesmo 

homem reflete o lugar que a sociedade da época lhe atribui. O ser na imagem não é estável, 

é um signo de si mesmo, é um eu que se deixa ser alteridade. Os homens da imagem são a 

concretização de uma ação conjunta entre interprete e interpretado. O tempo e o espaço são 

as dimensões primordiais, que fazem do homem retratado uma continuidade e uma 

descontinuidade, uma ação imaginativa que não pertence ao obvio. Sua exposição 

concentra em si um trajeto com propósito de compor um panorama desse homem negro no 

seu encontro consigo mesmo ao confrontar o seu presente com seu passado, o que se é e o 

que se foi.  

 

 

III.2 - As crianças como referência semânticas dos seus próprios lugares e dos lugares 

alheios 

 

A predicação de novas propriedades depende da natureza dos juízos indicais, 

que se dá a partir do confronto de um construto semiótico e de uma percepção. Um objeto 

pode ter propriedade de tipo não previsto tratando-se de amalgamas semânticos como se 

pode notar na Imagem 75100. Portanto, pode-se inferir propriedades arbitrárias a perceptos 

intencionais ou extensionais. Posto que as sutilezas resolutórias se deem só quando o 

objeto tem referências contextuais ou quando se pretende atribuir valor de verdade.  

                                                 
100 Fotografia 292, p. 245.  
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IMAGEM 76 - Título/legenda: 7666D (1-16541-2049-2715) / 2365D (1-16540-0228-3223) / 3552D (1-

16540-1442-3223)

Fotografia 183 - Título/legenda: 

7666D (1-16541-2049-2715) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,5 cm x 3 cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 04/1876 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1874-1877) 

- Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

 

Fotografia 43 - Título/legenda: 

2365D (1-16540-0228-3223) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,8 x 2,8cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & 

GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1870-1874) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

 

Fotografia 67 - Título/legenda: 

3552D (1-16540-1442-3223) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

2,5 x 3,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & 

GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 

06/1873 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA.

Nesse caso a circunstância histórica é fundamental para a verificação semântica 

tomada como referência de um construto cultural. Essa árvore componencial pode ser 

apresentada combinando circunstância mais referência, índice ou apontadores, sempre 

lingadas ao seu uso analítico. Para localizar o lugar das mulheres interpretadas na Imagem 

76101, toma-se em consideração referências sobre como mulheres negras foram retratadas 

na segunda metade do século XIX acompanhadas de crianças brancas, no contexto social e 

em bibliografias que as refere.  

A teoria da significação tem como objeto primário a língua verbal, por 

considerar as outras linguagens como artifícios semióticos imperfeitos, mistos de 

fenômenos perceptivos e processos de estímulo-resposta. Dessa perspectiva a linguagem 

verbal é um sistema modelizante primário de que os demais derivam. Mas, existem 

diversas unidades expressivas que não podem ser traduzidas por unidades verbais em sua 

totalidade, apenas vagamente se traduz a imagem da mulher negra como mãe ou como 

                                                 
101 Fotografias 183, 43 e 67.  
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ama, considerando suas características e marcas físicas, por exemplo, através do discurso 

visual apresentado na Imagem 76, referente as Fotografias ora analisadas. Porque há 

conteúdos não faláveis, que são exprimíveis. 

As porções de conteúdos nas fotografias na Imagem 76, por exemplo, nossos 

objetos estímulos, não são totalmente traduzíveis pela linguagem verbal, porque se compõe 

de uma variedade de universos, tais como o cultural, o social, o gramatical, o fotográfico, o 

comercial, o jurídico, o moral, o senhorial, o escravista, o individual, o coletivo, o passado 

e o contemporâneo, o biológico entre outros. Se os sistemas veiculam conteúdos, 

carregados de marcas semânticas, descritíveis sistematicamente através da linguagem 

verbal ou não verbal, afirmar isso ou aquilo é precipitado, mas sem dúvida esta é mais uma 

das fronteiras da semiótica. Existem diversos tipos de signos e muitos modos de produção 

sígnica que expressam a imagem de uma mãe negra e de uma ama negra.  

Os sistemas tipológicos dos signos visuais podem ser analisados pelos canais 

que os veiculam. Os contínuos da expressão de uma mãe ou de uma ama na imagem 

fotográfica podem ser percebidos cognitiva, ótica e ou sinestesicamente. Estas são 

entidades discretas e graduadas, unidades pertinentes expressas por dados como mulher 

negra, criança branca, gestos afetivos, gestos não naturais, expressões contraditórias do 

corpo e código social vigente, além do um dado contínuo do qual resultam. E essas 

unidades assumem limites precisos. Só assim se pode falar da relação entre uma ama e seu 

senhor(a) na imagem como signo codificado, porque signos não são signos para nada. Os 

signos têm origem e fim. O encontro na imagem de uma mulher negra, amparando uma 

criança branca é signo de um dado comportamento localizável historicamente. E suas 

imagens podem ser originadas tanto de eventos fatuais, quanto de um agente humano que 

os quer distinguir por cota de especificidade semiótica. Enquanto algumas são produzidas 

expressamente para significar a relação dada, outras o são para exercer determinadas 

funções práticas de retificar essa relação e o que ela implica. Tais imagens são usadas 

como objetos funcionais à medida que são decodificadas como signos de uma relação a 

qual se atribui características de injunção e ou indução específicas. 

Pode-se aplicar a tricotomia pearceana, para distinguir as arbitrariedades na 

expressão da relação de uma mulher negra com seu objeto de cuidado, a criança negra ou 

branca. Sendo a mulher negra um ícone do cuidado para com os filhos de seus senhores 

brancos. Vê-se na Imagem 76, Fotografia 67, uma mulher identificada como negra, que 

expressa cuidado e afeto por uma criança também identificada como negra. É preciso uma 
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reformulação mais rigorosa, porque estas características não postulam a presença de 

parâmetros discriminantes diferenciais. Os signos, nesse caso, são replicados seguindo o 

modelo do seu tipo para expressar uma realidade indiferenciada. São ocorrências que têm 

propriedades de unicidade material. Há ainda na Imagem 76, as Fotografias 183 e 43, 

mulheres negras e crianças brancas, com uma postura afetiva salientada pelo encontro das 

faces, dado que significa uma relação da ama e seu jovem senhor branco. Nesse exemplo, 

esses elementos são signos que indicam a replicação do tipo em ocorrências diferenciadas.  

O rumor provocado por presumíveis atos de comunicação, presentes na 

Imagem 76, Fotografias 183 e 43, conduzirá a equívocos se utilizado para se pensar a 

Fotografia 67 também na Imagem referida. Para se pensar os sujeitos nesta imagem, cabe 

relacionar outros fatores de modo-ocorrência que implicam uma diferença fundamental na 

natureza física nos vários tipos de mulheres e crianças apresentados como signos do seu ser 

e do seu estado de ser. O tipo de representação das mulheres na Imagem 76, revela-as 

como possíveis réplicas, a partir das quais se poderia produzir duplos102 ainda que este não 

seja o caso.  

Na Imagem 76, a Fotografia 67 é uma réplica parcial103 das Fotografias 183 e 

43. Não é uma ocorrência expressiva que concorda com seu tipo expressivo, ou seja, não é 

uma unidade expressiva simples que corresponde a uma unidade de conteúdo clara e 

segmentada como, por exemplo, seria quando uma mulher negra e uma criança branca no 

retrato referissem uma relação entre ama e senhor no contexto dessa análise. Uma 

ocorrência concorda com seu conteúdo, o que é o caso da imagem citada, quando a 

natureza da expressão é motivada pela natureza do conteúdo. A mulher expressa afeto pela 

criança não por ser obrigada pela função ou lugar que ocupa como submissa pela condição 

de ama, experimentada na sua vida social e expressa na imagem. Mas, por manter laços 

maternais reais, que indicam afeto para com a criança que acolhe. Uma imagem, grosso 

modo, não reproduz variantes de tipo tosco e impreciso e nem todos os seus requisitos 

foram socialmente registrados, por mais repetida que seja a cena elaborada pode variar 

enormemente o seu conteúdo dentro de uma mesma unidade expressiva. Porquanto, seja 

                                                 
102 Há que se entender duplo como uma ocorrência que possui todas as propriedades físicas de outra 

ocorrência formando um contínuo de mesma ocorrência. Duplicar não é representar, a palavra não gera 

identidade absoluta, mas postula o conhecimento perfeito dos meios e modos de produção de uma dada 

imagem, sobre a qual as impressões não foram ainda codificadas, se configurando, portanto, como um sinal 

denso. 
103 A réplica parcial se dá quando o tipo difere da ocorrência, implicando regras e sistemas diversos que não 

comprometam o reconhecimento da réplica, é um sinal relativo, uma recíproca representação icônica, que 

não é tão fiel ao tipo, podendo as suas propriedades serem transformadas. 
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regular a instituição de novos códigos e as imagens estão sempre abertas a novas escritas e 

interpretações. 

São as marcas semânticas que apontam para os vazios da imagem, nesse 

sentido a presença do objeto não é necessária para que o signo signifique. A relação de 

zelo e afeto entre mãe e filho, é significada na Imagem 76, Fotografia 183 e 43, pela 

ausência e não presença das mães. As marcas sintáticas e semânticas estão ligadas, a coisa 

não é a coisa, mas um dado de conteúdo que refere tal coisa. Aquela que representa o lugar 

da mãe não é a mãe, é um conteúdo que ganha significado na ausência desta. Nesse caso as 

marcas sintáticas parecem responder a marcas semânticas. A ama é uma síntese da mãe, 

demarcada pela função que ocupa e não pelo seu ser. Há uma seleção circunstancial, as 

posições sintáticas são signos formadores, considerados como traços expressivos colocados 

em posição de significância com o referente. O referente da ama não é a escrava 

doméstica, mas a mãe branca da criança que ampara, somente em relação a esta mãe e a 

esta criança branca ela ganha significância como ama no contexto escravista. 

O que se percebe ao analisar a obra de Militão é que ao representar a relação 

entre mãe e filho, esta relação não sofre o esforço do interprete para se constituir. Na 

Imagem 76, Fotografias 183 e 43, a cena é montada para dar a ideia de laços afetivos, de 

conjunto harmonioso entre o branco e o negro. Na mesma Imagem, Fotografia 67, esse 

esforço não é tão enfático, assim como na Imagem 77. Na qual a presença de uma mulher, 

com traços branquiados e uma criança negra não exigem uma estruturação cenográfica 

teatral, os gestos de afeto não são largos, como nas duas fotografias anteriores. O enlace ou 

abraço é apenas um amparo e não uma declaração maternal como na fotografia 67 da 

Imagem 76. 

Na segunda metade do século XIX, grosso modo, mulheres brancas não 

cuidavam de crianças negras e mulheres negras cuidavam de crianças brancas, essa 

informação social contextual, nos diz também sobre o contexto das imagens, os lugares 

apresentados ficam mais nítidos considerando-a. Na Imagem 76, Fotografias 183 e 43 

estão as mães de filhos ausentes, as mulheres retratadas são lugar de uma presença ausente 

e as crianças também são rastros de outros seres que estão no não-visível. Na mesma 

Imagem, na Fotografia 67, tanto a mulher como a criança são presenças que, 

aparentemente, referem-se a si mesmas. Luiz Felipe de Alencastro ao analisar alguns 

retratos de “Amas e suas crianças brancas” nos diz que esta é uma união fundada num 

amor presente e numa violência pregressa (ALENCASTRO, 1997, 439-440). 
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IMAGEM 77 - Título/legenda: 8951D (1-16542-0486-0737) 

Fotografia 216 - Título/legenda: 8951D (1-16542-0486-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,2 x 3,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MULHER(2), NEGRA, MEIO CORPO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), ABRAÇADO. 

 

Todavia em tese sobre o “Aleitamento natural, artificial e misto” apresentada 

por Francisco José coelho de Moura a Faculdade de medicina do Rio de Janeiro, entende 

que quando a escrava se tornava ama, não podia levar seu filho e por ter de abandona-lo 

dedicava-se a odiar tanto a família quanto a criança de quem teria que cuidar, dessa 

perspectiva o afeto expresso é signo do desafeto (MOURA, 1874, 26s). 

Pressupõe-se que não eram laços afetivos que estabeleciam, originalmente, este 

lugar substituto do maternal. A princípio este lugar era constituído na dimensão jurídica 

cultural e comercial. Como se vê em anúncios no jornal do comércio do oitocentos, nos 

quais dispunham-se para aluguel e venda escravas e até mulheres brancas, com ou sem 

“cria”, para os trabalhos de ama de leite. A criança branca era uma filha ou filho, a criança 

negra era a “cria”, que no “Dicionário da Língua Portuguesa”, de Antônio de Moraes Silva 

(SILVA, 1922, 944) traz o siginificado de “animal novo, que ainda mama”. Assim a 

criança negra era considerada como animal e não como gente. Em 1832 o jornal do 

Commercio traz o anúncio de uma ama oferecendo-se ou sendo oferecida, não fica muito 

claro, para criar criança branca. A cor dessa ama não é esclarecida, mas a da criança sim.  
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Na década de 1840, 1870, 1880 se encontram vários anúncios que expressam a 

necessidade de ama de leite, algumas vezes, num desses jornais de 1877, aparece a 

exigência da ama ser branca, para acompanhar senhora em viagem para o exterior. 

Percebe-se que não há ingenuidade no tratamento dado às mulheres negras, quando 

obrigadas a cuidar de filhos alheios. Não que no exterior se reconhecesse “a humanidade 

dessas mulheres”, antes é sim uma postura racista que via com maus olhos o cuidado de 

uma criança branca realizado por uma mulher negra escravizada, liberta ou livre, seu 

estatuto não parece ser o importante e sim a sua condição de ‘ser negro’, a sua cor preta. 

Porquanto se saiba, grosso modo, que não foram valores humanos que levaram a Europa a 

pelejar para abolir a escravidão e sim interesses comerciais e econômicos. E, tampouco, o 

Brasil com a promulgação das leis que em respostas as lutas abolicionistas, favoreceram a 

emancipação dos negros desde a tentativa de proibição do tráfico atlântico de escravos com 

a Lei de 7 de novembro de 1831, conhecida como Lei Feijó, que não teve peso efetivo no 

fim do tráfico até a promulgação da Lei, de 04 de setembro de 1850, conhecida como Lei 

Eusébio de Queiroz, que impôs efetiva diminuição no tráfico de humanos. Em seguida o 

Decreto Lei nº 1695, promulgado a de 15 de setembro de 1869 que proibiu a venda de 

escravos debaixo de pregão em exposição pública, a comercialização dos membros de uma 

família escrava em separado, assim como a venda de filhos de escravos menores de 15 

anos. Depois a Lei de 28 de setembro de 1871, do Ventre Livre. A Lei dos sexagenários de 

28 de setembro de 1885. E a lei Áurea de Abolição da Escravatura promulgada em 13 de 

maio de 1888. 

A mulher nessas imagens, brancas ausentes ou negras presentes, assumem o 

lugar da fecundidade e boa saúde. Diz-se que uma ama deveria atender a uma série de boas 

condições físicas, atestadas por um médico. A ama era considerada como alimento e como 

lugar de saúde ou degradação para a criança que amamentava. Em anúncio no Jornal do 

Commercio de 1875, a Nestlé propagandeia a farinha láctea como a verdadeira ama de 

leite destacando seu potencial nutritivo e a segurança contra o contágio pernicioso das 

enfermidades que poderiam trazer consigo o leite de qualquer ama. Embora se possa 

considerar, a partir de fins do século XVIII a influência francesa no Brasil pelo aleitamento 

materno, que destacava o perigo das amas e incentiva o amor das “novas mães”. A ama de 

leite, presente nas imagens, substituía não a mãe, mas o alimento e o cuidado dessas 

crianças. Sem dúvida, como seres humanos que eram, essas mulheres se envolviam nesse 

processo com todos os seus humores, fossem eles ignorados ou valorizados pelo contexto 
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que as cercava. A partir da década de 1870, as amas, podem ser tidas como lugar de 

mudança na postura da sociedade, dos valores maternais indicados para as mães brancas e 

comerciais para atender aquelas cujo ‘amor’ não fosse tão ‘novo’ assim. 

As amas, geralmente, eram muito bem trajadas, arrumadas para figurar junto 

aos seus pequenos senhores e senhoras. Porque quem se mostra nessas fotografias de amas 

não são os retratados, mas a família por traz deles. O que está presente na imagem é a 

mensagem sociocultural válida de uma época. A mulher negra de cabelo sarará, brincos na 

orelha, broxe e vestido listrado e a criança, aparentemente loura e gorducha, retratadas na 

Imagem 76, fotografia 183, são apenas fonte de informação para a mensagem que se quer 

transmitir. O ser negro, da mulher é o transmissor da mensagem: não sou mãe, sou ama. 

Neste caso, isso porque sabemos quando, onde e por quem essa fotografia fora constituída, 

temos um contexto extra-imagético que nos conta como se davam essas relações entre 

mulher negra e criança branca de modo geral. Os interpretadores convertem esses sinais 

dos interpretados a partir de uma série de eventos históricos de que se têm conhecimento e 

que podem ser acionados mecanicamente ou a partir de métodos problematizadores, que 

estimulam uma diversidade de respostas mais amplas que relacionam os sinais evidentes, 

ama-de-leite, com outros sinais velados, como a concepção de filhos mestiços cuja pele 

pode ser branca, mas “o sangue também é negro”.  

 A presença de um sinal nas imagens não está oposta a sua ausência. Tanto 

presença, quanto ausência pode e deve sensibilizar o destinatário. O fato de o sinal, que 

demarca a mulher negra como ama-de-leite e a criança como senhor (a) por ser branca, 

pode não ser definitivo. Pode se promover em torno dessas imagens rumores potenciais, 

capazes de causar distúrbios nas suas evidências e rumores históricos que podem alterar a 

natureza do sinal iconográfico complicando a interpretação do código imagético. A 

ausência de um sinal pode ser assente ou opositiva voluntariamente, com a clara intenção 

de realçar a presença do outro. O rumor que complica o código imagético, também pode 

ser utilizado para tornar a transmissão da informação mais ou menos segura, se ele for 

ulterior. A representação das crianças com suas amas era, para as famílias brancas uma 

demonstração de poder que representava os cuidados afetuosos, das suas escravas 

domésticas, para com seus filhos. 

Os trajes também podem ser pensados como um fato social que obedece a 

códigos e se presta a elemento de distinção daqueles que os portam, em várias situações, 

tanto no que se refere aos tecidos empregados, aos modelos utilizados como referência, 
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quanto ao fato de se possuir ou não roupas e que tipo de roupa se possui. O traje pode ser 

um instrumento categorizador dos sujeitos e dos lugares que este sujeito ocupa em 

sociedade e na cultura de seu tempo e espaço. Na Imagem 77104, tanto a mulher negra, 

quanto o que parece ser um menino branco que, inversamente ao comum das imagens de 

amas e suas crianças brancas, trajam mantas ou xales, que se diferenciam apenas pelo 

desenho das listras. Confunde-se até mesmo o modo de uso. A criança branca, se for 

branca, se a relação estabelecida for mesmo a de uma ama e o seu pequeno senhor branco, 

se ele não for um filho fruto de uma relação mista, posto que as relações inter-raciais se 

apresentam como algo bastante comum no período de produção da fotografia, o que 

também poder-se-á observar em inúmeras outras imagens desses e de outros intérpretes. 

Então, considerando as possibilidades em contrário, temos uma inversão do habitus 

fotográfico, já que o comum é que a ama se vista nos moldes de seus senhores e não que o 

senhor seja trajado com roupas tipicamente utilizadas por escravizados e libertos, ou seja, 

com trajes inferiores à sua distinção social.  

Porém, ainda que se trate de mãe e filho, que a imagem não seja apenas 

discurso de uma ausência, mas também da presença de uma experiência afetiva localizável. 

O fato de se deixar retratar exibindo um certo modo particular de se trajar, algo de raro, nas 

fotografias de Militão, que parece arranjar as suas personagens dentro de um determinado 

status social que implica um certo padrão de vestuário, independentemente, do nível de 

nobreza ou pobreza das vestes utilizadas e das personas que as utilizam. O que deixa 

margem para se pressupor um guarda-roupa do estúdio e não dos fotografados em muitas 

oportunidades. Não no que tange as pessoas na Imagem 77. Tem-se aqui uma construção 

imagético discursiva que entrelaça a imagem dos negros como evidencia das 

“experiências” desses sujeitos, em um determinado espaço-tempo. Configura-se, o que se 

vê na imagem citada, uma dessas experiências de composição dos trajes, que poderíamos 

apontar, segundo Gilberto Freyre, em Casa-Grande e Senzala (2006), como sendo comum 

entre os negros, especialmente da Bahia, os xales e mantas listradas.  

O xale da negra da Imagem 77, a identifica com o menino que a acompanha. 

Mas, também a diferencia dele, posto que o dela é quadriculado e o dele liso com listras, 

no mesmo elemento está presente múltiplos discursos. Considerando-a como mãe, esse 

xale, ou manta, pode colocar a mulher no universo da criança ou, como ama colocar essa 

criança no universo daquela mulher. O traje, nesse caso, é uma referência à uma origem 

                                                 
104 Fotografia 216, p. 252. 
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difusa, a partir da qual se pode atualizar um momento ou fato de cunho histórico que se 

imbrica no contemporâneo através da sua imagem como resto. A mulher e a criança da 

imagem é construção do passado recomposta, a cada olhar, pelo presente, porque a história 

é um reconhecimento problemático e incompleto do passado, além de ser dinâmico. A 

relação entre ambos é uma operação intelectual resultada de análise metodológica e crítica, 

passível de equívocos, de paixões, de conhecimento e ignorância. Mais se ignora do que se 

conhece sobre as imagens em foco na análise. Segundo Nora, nas dinâmicas dessa relação 

entre Memória e História, engendradas pelas imagens fotográficas, um dos grandes 

problemas é que enquanto na memória se identifica pertencimento e ausência, na história 

se ambiciona distanciamento e presença. A memória se enraíza no concreto, no espaço, na 

imagem, no objeto. A História se estende como continuidade, como desenvolvimento entre 

as coisas e os seres no espaço e no tempo. A memória se quer absoluta. A História só 

alcança, em seu esforço teórico, metodológico e narrativo, o fragmento nesta análise 

(NORA, 1984a, 7-19). 

O traje apresentado na Imagem 77, o xale, pode ser um elemento forjado, 

ataviado pelo gosto das pessoas fotografadas e não por uma identificação destas com os 

seus sentidos significantes. Gaston Bachelard, em “A Poética do Espaço”, faz observações 

sobre os cuidados com a alotropia da ressonância/repercussão e sua distinção nos polos da 

diferenciação/integração (BACHELARD, 2000, 6-9). A ressonância pode contaminar e 

repercutir valores e a diferenciação pode intensificar esses valores. Se esses documentos 

visuais forem tomados como simples monumentos de uma dada época, se perderão como 

objetos imagéticos com valor estético, político e histórico. Dobrados sobre si mesmos, na 

sua própria intencionalidade, na transfiguração das formas e no deslocamento dos sentidos, 

adquirem valor de lugar de memória, também pela apropriação e pelo uso que deles ou 

neles se faz. 

Esta reflexão sobre lugar de memória, considerando-se o traje da mulher na 

Imagem 77, pode ser conduzida da perspectiva abordada por Pierre Nora. Ao considerar os 

estudos desse autor, entende-se que a fotografia é lugar de memória e tomar as imagens 

que ela carrega, ora analisadas, como as experiências que se constituem como memórias, 

enquanto restos que continuam a ser uma consciência operatória, sinais de reconhecimento 

e pertença e até negação de uma alteridade, de outro tempo ou espaço. Esses Lugares de 

Memória são significativos nos planos da história e da memória que se quer presentificar 

ou apagar a partir deles. Coexistem neles o material, o simbólico e o funcional. Dimensões 
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presentes e significativas na linguagem fotográfica. Pode-se inferir, então, que esses 

lugares guardam uma memória, com potencial para se construir uma lembrança de 

interesse para a História. Porém as fotografias como Lugar de Memória não se configuram 

como meros lugares de História, suas imagens não são apenas documentos em arquivo. As 

fotografias guardam uma vontade de memória, intencionam a alto preservação, mas 

transcendem ao puro registro inscrito e circunscrito nelas, estável nas suas especificidades 

como possibilidade de acesso a uma realidade ampla e complexa, parcialmente perdida, 

mas evidenciada nas tramas problemáticas tecidas pela e para a História a partir dos 

construtos imagéticos. (NORA, 1984a, 24-35). 

Conhecer como o fotógrafo da segunda metade do século XIX fotografava as 

amas-de-leite e suas crianças brancas, os padrões estéticos empregados, a distribuição dos 

espaços, a manifestação gestual no projeto afetivo vivido ou encenado, intenção ou 

extensão, e contrapor esse tipo de composição com composições de mães biológicas 

segurando seus filhos podem mostrar singularidades nos métodos constitutivos dessas 

imagens para se entender o que se passa na cena e no contexto dessa cena. Certas posturas 

são reconhecíveis, para se perceber se há correspondência entre expressão e conteúdo. Para 

tal observa-se se a articulação entre os gestos da mulher e da criança expressam 

reciprocidade, se esta é forçada pela cena ou forjada pelo afeto, se há um nível crítico entre 

intenção do interprete e a resposta do interpretado.  

Nas imagens, a estrutura combinatória da cena em si, com o contexto social e 

fotográfico nos leva a compreender se a forma em que os sinais foram dispostos os 

constituem nas imagens como composições típicas de retratos de amas-de-leite e suas 

crianças brancas ou de mães e filhos. Os sinais presentes na imagem constitui um sistema 

sintático desses tipos de fotografias. O estilo varia, assim como a qualidade da imagem, o 

cenário entre outros.  Mas, são característicos o branco e o negro representando a família 

branca senhorial na imagem de amas. 

Outras séries de noções a respeito podem ser elencadas. O conteúdo das 

imagens possibilita outras interpretações. Pode se questionar até mesmo se a criança da 

Imagem 77 é mesmo branca, afinal o artefato não carrega cores. O sistema semântico 

empregado para se produzir tal imagem está carregado de uma série de conteúdos que 

podem ser opositivos entre si, o que caracteriza uma cena de estúdio cujos elementos são 

arranjados para atender a uma ideia de realidade e não a realidade. Mas, as respostas não 

podem ignorar os sistemas semânticos que transmitem os conteúdos do contexto histórico 
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do século XIX, que apresenta os modos de representação dos negros e como os sinais desse 

primeiro sistema e seus pontos sintáticos se relacionam com as associações postas 

dialeticamente em relação a outros sistemas, que determinam como deveria ser a fotografia 

de certos conteúdos para comporem dignamente suas sínteses. 

Assim dados sinais referem uma segmentação pertinente do sistema semântico 

sociocultural representado na fotografia. Considerando a fotografia como um código que 

associa elementos de outros sistemas de códigos, que aqui pode ser as conjunturas ou as 

estruturais socioculturais de meados do século XIX. Esses sistemas de códigos 

socioculturais são um conjunto amplo, porém finito de elementos estruturados e regidos 

por regras combinatórias que podem originar infinitos liames. Sem nos esquecermos que 

um sistema de código, seja ele social, cultural, político ou econômico, podem veicular 

elementos de outros sistemas, o biológico por exemplo.  

Elencamos na análise das imagens fotográficas produzidas no sistema 

escravista ó código social e cultural que possui sistemas diversos em correlação constante. 

Assim as mesmas regras sociais que regem o sistema escravista regem o sistema 

fotográfico de então, apesar de ambos serem compostos de elementos completamente 

diferentes e autônomos. Enquanto no sistema escravista as regras se relacionam com seres 

humanos, ainda que desumanizados, e seu comportamento social. No sistema fotográfico 

as relações se estabelecem com as imagens desses seres que morrem para dar lugar ao seu 

próprio símbolo como signo de um tempo, imagética e esteticamente construídos. Mas, 

ambos se referem ao mesmo sistema de correlações. E os elementos expostos podem ser 

submetidos ao processo de substituição ou comutação entre imagens outras.  

Uma das distinções entre a mensagem sociocultural no texto imagético e seu 

referente pode ser a quantidade de informação que um e outro pode transmitir e que possa 

ser de fato recebida pelos destinatários. O sistema fotográfico reduz a equiprobabilidade da 

fonte, o referente da imagem. As informações capturadas por este sistema, são sinais de 

passagem por um canal que pode ou não ter função comunicativa constituindo-se estímulos 

mecânicos codificados como veículos de unidades de conteúdo. Esses conteúdos 

transmitidos com finalidade comunicativa produzem signos. Todas as informações são 

apenas probabilidades de eventos no interior de um outro sistema, que estabelece uma 

relação entre os eventos ocorridos e os que poderiam ocorrer. 
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IMAGEM 78 - Título/legenda: 9158D (1-16543-0155-0568) / 12399 (1-16544-2749-2814) 

 
Fotografia 237 - Título/legenda: 9158D (1-16543-

0155-0568) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,3 x 2,7cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 

1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 375 - Título/legenda: 12399 (1-16544-

2749-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9,4cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-

1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA.

Para se fazer a história, da mulher e da criança presentes na Imagem105 77 e dos 

homens com suas crianças na Imagem 78, Fotografias 237 e 375, é preciso se reaproximar 

da conjuntura descontínua de fragmentos recuperáveis, por meio também da cultura visual 

e da estreita relação que esta, de forma objetiva e subjetiva, mantém com os sujeitos, 

outros, do passado. A fotografia como lugar da imagem, e dos negros, é um lugar de 

memória dos interpretados, posto que viva das metamorfoses de seus sentidos e 

significados, nos sertões do imprevisível de suas próprias ramificações considerando as 

palavras do próprio Pierre Nora, para definir esse lugar como lugar de presenças ausentes. 

                                                 
105 Fotografia 216, p. 252.  
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Isto porque, ela, a imagem, se torna muito mais do que aquilo que fora planeado por seus 

realizadores. Embora, não escape totalmente das intenções iniciais que lhe forjaram seu 

intérprete, mobilizadas para uma operação histórica que destrincha o objeto imagético onde 

ele se ancora, condensando e exprimindo uma ou mais possibilidades de memórias 

individuais e coletivas (NORA, 1993, 22-28). 

As distinções e semelhanças entre a mensagem sociocultural no texto 

imagético e em seu referente, estrutura elementar da mensagem sociocultural disponível no 

contexto das fotografias de Militão de Azevedo, é diretamente ligada ao sistema escravista 

que submetia africanos e descendentes a condição de coisa, animal ou sub-humanos. As 

relações estabelecidas, diante dessa realidade social, obedeciam a certas convenções 

culturais significantes que possibilitam a passagem de estímulos ou sinais para a tentativa 

de compreensão e interpretação do texto imagético produzido nesse contexto. Na Imagem 

78, as formas físicas, a cor das personas, o gênero, o arranjo espacial do aparato humano 

transmite sinais dos processos que se efetivam na sociedade e são representados na 

imagem com relação aos seus referentes. O fenômeno social se torna um fenômeno visível. 

Ao se tornar um fragmento visível de um processo sociocultural mais amplo, a imagem dos 

homens negros e brancos, com suas crianças negras criam problemas. O que se sucede 

antes do que os olhos podem ver?  

O signo imagético torna-se um ponto de partida no processo comunicativo 

entre passado e presente, entre a presença e a ausência. O questionamento sobre qual o 

lugar do homem branco na Imagem 78, Fotografia 237, e na sociedade, que propiciou a 

constituição dessa sua imagem em determinadas condições, com determinadas 

características, fica sem nenhuma resposta num primeiro olhar. O que provocou esta cena 

composta por um homem branco enlaçando uma criança negra? Grosso modo, a situação 

comunicativa é simples, para qualquer um que conheça minimamente a realidade das 

famílias na segunda metade do século XIX e tenha alguma informação sobre a 

possibilidade de união entre homens brancos e mulheres negras libertas ou livres ou 

mesmo das relações de apadrinhamento que se estabeleciam entre brancos e negros. Poderá 

este, pressupor uma significação cabível para a composição dessa imagem. Este homem 

tanto pode ser o pai como um padrinho dessa criança. Na Imagem 78, Fotografia 375, tem-

se um homem negro sentado com uma criança de colo e outra de pé ao seu lado apoiado 

em seu ombro. Numa primeira leitura é nítida a relação paternal entre os sujeitos 

envolvidos. A imagem é o único apontador dessa relação, não há identificação do nome 
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desse homem, do que ele faz, onde ele mora, assim como não se sabe nada sobre as 

crianças que não esteja expresso na sua imagem capturada. O que pode levar a noções 

ingênuas. 

Eco, na sua crítica do iconismo aponta diferentes direções do problema das 

noções ingênuas de semelhança, analogia e correlação. No caso de semelhança entre signo 

que, na Imagem 78, é o laço afetivo, e o objeto a presença de homens adultos e crianças em 

uma inter-relação, a correlação entre ambos é colocada por convenção que não é um liame 

arbitrário, mas cultural. Posto que produzir um sinal, que se relacionará com o conteúdo é 

produzir uma função sígnica que pode referir esse conteúdo nas suas várias expressões. 

Porém os modos de correlação não são unívocos entre expressão e conteúdo. As operações 

podem ser iguais ou diversas e nem tudo que é cultural é arbitrário, pois os signos podem 

ser culturalmente codificados sem ser correlatos ao seu conteúdo. 

Ao definir a imagem da mulher negra acompanhada de uma criança branca 

como a imagem de uma ama nos espaços de sua representação e da representação do 

cuidado e afeto, dissolve-se a ideia de verossimilhança conforme proposto por Eco. Porque 

esta mulher como signo de uma função, segundo ele, não têm as mesmas propriedades 

físicas do objeto de sua representação, nessas imagens a mulher negra é um sinal que 

estimula certas impressões, que da perspectiva icônica seriam estimuladas pelo objeto 

imitado, e o é se a pensarmos como uma imitação da mãe, considerando delas o que 

permanece estável.  

As imagens têm algumas propriedades dos signos que podem ser tomadas 

como icônicas, mas não os signos em si, tampouco o objeto de significação. Os mesmos 

traços afetivos são utilizados para corresponder a homens e mulheres, a brancos e negros, a 

adultos e crianças, ou seja, a determinada expressão do conteúdo, que na Imagem 78 é 

dado que apresenta a relação afetiva entre possíveis pais e seus possíveis filhos. Na 

Imagem 78, esses sinais afetivos são estímulos que contribuem para a significação que se 

quer dar ao conteúdo visual expresso. Os sinais são condições imateriais que simulam 

condições perceptivas. Porém microscopicamente as propriedades comuns podem divergir.  

A descrição imagética de um pai branco de uma criança negra leva a uma 

enormidade de referenciais socioculturais passíveis de correlação. Não é porque o homem 

é branco, num contexto escravista que não poderia ser o pai de uma criança negra, sabe-se 

que de fato esta é uma realidade bastante comum naquele contexto, mas um pai branco 

agindo como pai e não senhor e se mostrando nesta ação é bem mais raro. Se coloca na 
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imagem, um “sujeito” individual inconfundível distanciado dos valores do seu próprio 

tempo. A estrutura do campo semântico que estimula a condição de pertinência entre a 

mensagem presente na imagem e o objeto em sua realidade concreta, predica igualdade e 

desigualdade que se dissolve na pretensa semelhança baseada em critérios de pertinências 

sustentados por convenções culturais. Quando representar uma criança implica em 

representar o sujeito nos moldes da cultura da elite branca, apresentando a criança negra, 

por via de similaridade, ou demonstrando as propriedades das figuras da infância tanto do 

ser negro, quanto do ser branco como iguais em condição, salvo pela diferença na cor da 

pele.  

A imagem das crianças de Militão são exemplos do fenômeno de congruência, 

que faz convergir a forma da expressão apesar da divergência na forma do conteúdo, 

tornando relevante certos aspectos e relegando outros a irrelevância. Os parâmetros podem 

ser a condição econômica e não cor da pele, ou seja, podem ser decididos ou não 

culturalmente. Alguns procedimentos da técnica fotográfica de Militão visam conservar as 

propriedades dos modelos de representação da infância, resguardando a todos os 

interpretados algumas marcas de distinção, assim a similaridade é apreendida, reproduzida 

e transformada em imagem. 

A analogia possível entre as crianças registradas na Imagem 79, Fotografias 

275 e 277, 210 e 182, é que ambas são identificadas como negras, mas suas aparências não 

referem identificação, não há sinonímia na cor de sua pele, nem similaridade na 

composição que vise estabelecer intensidades conetivas entre ambos. O que denota uma 

desproporção constante entre duas séries de entidades significantes uma da outra, apesar de 

diferentes entre si. Nessas Fotografias não é a relação de proporcionalidade física que 

institui a analogia entre eles, mas as condições em que são apresentados e aparatados 

exteriormente. As reflexões especulares dos seus tipos físicos não revelam congruências, 

não são formas de igualdade.  

Não são os signos do ser negro, a expressão material do conteúdo da Imagem 

79, Fotografia 277, está para outra condição que não a do ser negro. Na Fotografia 295 a 

condição do transmissor coincide com a percepção do receptor. O referente é matéria 

visual independente de suas outras características, sua cor não constitui um signo porque 

não pode ser usada para falsear o seu ser. 
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IMAGEM 79 - Título/legenda: 10407 (1-16544-0663-2814) / 9600D (1-16543-0551-0568) / 7617D  (1-

16541-2000-2715) / 8847D (1-16542-0373-0737) 

 
Fotografia 295 - Título/legenda: 10407 (1-16544-

0663-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-

1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 277 - Título/legenda: 9600D (1-16543-

0551-0568) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 3,1 x 4,1cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-

1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 
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Fotografia 182 - Título/legenda: 7617D  (1-16541-

2000-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-

1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 210 - Título/legenda: 8847D (1-16542-

0373-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-

1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA

 

A correspondência entre traços físicos rege-se por similaridades, como se pode 

observar na Imagem 79, Fotografias 210 e 182, na qual a cor da pele é expressão que 

estimula a reconhecibilidade desse ser como negro. A cor é signo do seu efeito, que se 

refere a um dado cultural relacionado ao comportamento, a etnia e as condições, 

promovendo, até certo ponto, uma estimulação programada baseada na ideia de que o ser 

negro é uma condição natural. Isto porque a percepção de natural pode ser filtrada e 

condicionada pelo modelo cultual dominante. Os códigos de transcrição, do que é ser e do 

que é estar, estão firmemente ligados as convenções ideológicas ou culturais (im)postas. 

Assim o que organiza a representação das crianças, não são as crianças como objeto de 

representatividade, mas o seu conteúdo cultural vigente.  

No contexto escravista e racista, a cor branca é a definidora do modelo ao qual 

se vincula um modo de vida e um modo de se apresentar. Modo este que busca a 

similaridade entre expressão e as propriedades culturais atribuídas, aos seres supostamente 

superiores. Este sinal não é referência apenas à cor da pele. Ao ser definido, o sinal cor é 

metamorfoseado em signo de origem, condição e estado de ser, remete a alguns códigos 

que individuam seus traços pertinentes e silenciam sobre seus fatores de diferenciação, ou 

seja, o artifício imagético fotográfico corresponde não ao interpretado, mas aos elementos 

do conteúdo fixado pelo código de reconhecimento desses interpretados, validado por um 

modelo branco e elitizado de representação.  

Assim a representação do objeto, criança negra, exige o domínio de modelos de 

reconhecimento para que se possa remeter não ao que se vê do objeto, mas àquilo que se 

sabe ou o que se aprendeu a ver do mesmo. O signo cor depende da codificação da 

experiência perceptiva a que se relaciona, para referir as propriedades realmente 

perceptíveis que a cultura lhe atribui, de modo que os artifícios fotográficos sugerem sua 
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reprodução de maneira infiel, a convencionando e modelizando para escapar a sua 

valoração precedente e que continuam válidas apenas por suas propriedades óticas. 

A relação entre as duas personas na Imagem 79, Fotografias 210 e 182, se 

refere a cor, talvez a condição e faixa etária. Ambas são crianças e há entre elas uma dada 

semelhança nas suas formas físicas, que diverge apenas no gênero. No entanto, suas 

imagens numa dimensão gradual tornam pertinentes as propriedades físicas que 

manifestam seus referentes. Quando interpretados e transformados em imagens os sujeitos 

retratados por Militão tem suas partes, como signos contíguos, usados como referente 

significante do todo de seu ser. No entanto, intrínseca a essa relação das partes com o todo, 

os seres não pertencem a mesma categoria de ser, variam seus níveis de abstração.  

Há inúmeras ambiguidades entre as crianças apresentadas nas fotografias de 

Militão, mas nenhuma que impossibilite a identificação de suas singularidades 

individuantes, tais como, o gênero, o modo de se vestir e adereçar-se entre outros. Estão 

presentes nelas algumas articulações culturais, ligadas as formulações no nível das 

entidades microscópicas, revelando traços distintivos abertos à análise. No caso dessas 

imagens as variantes tornam-se traços pertinentes segundo os contextos, portanto as 

semelhanças entre o menino da Imagem 79, Fotografia 210 e os outros meninos das 

sociedades da segunda metade do século XIX e da menina, Fotografia 182 com as outras 

meninas negras e brancas são breves, mas são relevantes. 

Existem inúmeros códigos, os quais somos obrigados a considerar ao analisar 

os interpretados nos textos visuais, porque seu equivalente é um real experenciado e 

enunciado verbalmente, mas não para responder aos termos da imagem e sim ao seu 

próprio contexto. Tornando difícil entender o que e o porquê os retratos de crianças 

significam. O que se vê é que remetem a mecanismos perceptivos, que representam uma 

coleção expressiva de fenômenos humanos. Assim o signo imagético é sensível as 

circunstâncias. O valor a ser observado, desses interpretados é o que resulta dos modos de 

produção de suas imagens, que os transformam em signos de uma época, de um gênero, de 

uma faixa etária entre outros. Isso porque essas imagens se estabelecem como uma 

correlação que institui a relação entre dois ou mais sujeitos e entre esses sujeitos e seus 

contextos.  

O trabalho é de reconhecimento físico dos objetos imagéticos que referem 

seres sociais como elementos presentes e inventivos, de expressões inéditas e não 

codificadas. Ao se realizarem como tipos determinados de ocorrência, as imagens desses 
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sujeitos podem ser pensadas como contínuo da mesma complexidade. Isto se dá a partir de 

uma operação com dados precisos sobre esses sujeitos, o que revela a maneira de produção 

da sua imagem como expressão de uma motivação estabelecida por relações anteriores 

e/ou por correlações postas independentemente das relações pré-estabelecida pela atividade 

sígnica produtiva em si. 

 

IMAGEM 80 - Título/legenda: 5353D (1-16540-2933-3223) / 8963D (1-16542-0497-0737) / 9280D (1-

16543-0280-0568) / 9044D (1-16542-0597-0737) 
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Fotografia 118 - Título/legenda: 5353D (1-16540-

2933-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA 

 
Fotografia 217 - Título/legenda: 8963D (1-16542-

0497-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-

1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 247 - Título/legenda: 9280D (1-16543-

0280-0568) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 cm x 3 cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA. 
 

Fotografia 225 - Título/legenda: 9044D (1-16542-

0597-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1878 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA.

 

Os códigos que se entrelaçam nas imagens de crianças de Militão são 

semelhantes aos que se presentificam através da imagem de homens e mulheres adultos. E 

se dá quando os eventos produzidos, intencionalmente ou não, são entendidos como um 

fato nos dados dos conteúdos expressos. Se faz perceptível que a expressão infantil é pré-

formada. O conteúdo dessa infância é a causa e a forma dos sujeitos é motivada pelos 

dados do conteúdo contextual que os encerra na experiência cotidiana sua ou de terceiros. 

As impressões dos interpretados são codificadas e se desenham com traços pertinentes dos 

objetos inseríveis na sua realidade como marcas da sua experiência ou de sua vontade 

perdida no tempo de percurso da sua imagem. O objeto, imagem de uma criança negra, é 

uma impressão heteromatérica, convencionalmente codificada. Nesse caso as marcas 

semânticas que desenham os contornos desse corpo infantil são também marcas da marca 

do que é e do que não é ser criança, e negra, naquele contexto. A referência imagética 

procede de uma causa, a infância de alguns seres negros. E os seus índices não são 

codificados pelo nome, pela filiação, por nenhuma marca de identificação específica, suas 

imagens são matérias de inferência, veículos de conteúdos gerais, que tornam impossível 

reconhecer qual seja a menção exata que produziu essas suas figuras.  

As meninas negras pensadas e ditas por Militão, nos seus retratos não tiveram a 

sua função, as suas intenções, certamente variadas e que motivaram seus registros, 
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expressas. Mas o fato é que essas fotografias perpetuaram suas fisionomias, que sem 

dúvidas eram importantes para alguém que garantiu a captura dessas vistas. Os apelos de 

suas representações se constituem da combinação de elementos significativos para sua 

época, de objetos pessoais e cenográficos que as ambientam no lugar desejado e remetem a 

um modelo padrão. As suas imagens incluem seus próprios atributos e atributos que lhes 

são alheios, tanto no que tange a dados físicos, quanto a dados culturais que possam ser 

expressos como conteúdo em correlação com um corpo, busto ou rosto de menina. Os 

elementos que enfeitam seus corpos são emblemas da sua condição social, econômica e 

político-jurídica. Elementos estes muito explorados nas imagens de corpo inteiro. Os 

elementos de cena, tais como vestes, penteados, adereços, cenário, postura, entre outros, 

são definidores de lugar, que explicitam uma realidade sociocultural, a falseiam ou a 

idealizam. No geral os retratos, nesse período são objetos de demonstração de estima, sua 

troca, por vezes visava realizar-se como prova de estima por si mesmo e/ou pelos outros a 

quem tal fabrico de si se destinava.  

Na Imagem 80, Fotografias 118 e 217, duas meninas negras, com 

características embranquecidas, fotografadas sucessivamente nos anos de 1874 e 1877, 

posaram para Militão, que registrou lhes em retratos de busto. Como elas pagaram por essa 

fotografia? Como ganharam o valor empregado na confecção das suas imagens ou quem o 

fez por elas? Há que se considerar, por hora, perguntas sem respostas. Esses rostos, negros 

e infantis não podem ainda ser identificados com os sujeitos juridicamente localizáveis a 

que referem. Mas, isso não diminui a importância de sua presença num futuro, que elas 

talvez nem sonharam. 

 O ato fotográfico a que se propuseram as fez permanecer ao nosso alcance 

ainda que seja para nos perguntarmos quem foram essas meninas? O quanto elas viveram? 

O que fizeram de si e para os outros que compartilharam do mesmo espaço-tempo que 

elas? Esses rostos são um mistério, se dão a ver, mas não se mostram, tê-los à vista não os 

desvelam. Todavia, essas meninas se evidenciam como seres existentes. Não saber seus 

nomes não anula suas experiências de vida, apenas as ocultam num rosto, num olhar, numa 

infância, aparentemente, eterna. Essas meninas estiveram no estúdio de Militão de 

Azevedo, viveram parte da segunda metade do século XIX, experimentaram a condição de 

serem negras num contexto escravista. Possivelmente, viveram a experiência da liberdade 

concedida juridicamente, ou mesmo a da escravização. Elas são, no mínimo, lugar de 

sobrevivências. 
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Na Imagem 80, as Fotografias 118 e 217 podem ser consideradas ambíguas, no 

que se refere aos interpretados nelas presentes. O que no contexto imagético pode não ser 

negativo, porque representa uma diversidade de escolhas possíveis e pertinentes. Os dados 

físicos das meninas podem não as identifica como seres negros, sujeitas a escravização e a 

libertação. Desse modo quanto mais informações se tem na (e da) imagem, maiores as 

chances de redução da entropia e maiores as chances de se determinar os eventos presentes 

nela. A fotografia transmite fisicamente a informação da fonte referente, mas também a 

distorce, até por seus limites técnicos e tecnológicos, o que constitui em si mesmo uma 

redução das informações disponíveis.  

Tomar conhecimento dos eventos que a imagem guarda, implica relaciona-la a 

outros sistemas de códigos estruturalmente homólogos. A comunicação da mensagem 

sociocultural na imagem e no seu referente, o interpretado, são, portanto, distintas, 

requerem relacionar unidades dos vários sistemas com certas intenções que nos permitam 

estabelecer certas correspondências entre eles. Dessa perspectiva tanto as meninas, como 

os meninos retratados ocupam o lugar de elementos sintáticos de múltiplos sistemas 

códigos ativos no seu próprio contexto, se os vemos de um ou outro modo nesta análise é 

de acordo com as contribuições do código semiótico, no que tange a comunicação e a 

significação do interpretado, pensado e expresso por Militão nas Fotografias que realizou 

dos negros de várias faixas etárias. E que se dão aqui para uma leitura baseada na 

perspectiva semiótica (ECO, 1980, 25-38). 

A ostensão não tem tanto espaço na análise das imagens dos negros realizadas 

por Militão. A Imagem 81, Fotografias 56 e 208, veicula dados produzidos pela natureza, 

como a cor da pele das meninas e outros pela ação humana como as vestes, o penteado, os 

adereços, intencionalmente ou não, selecionados e mostrados pelo intérprete.  

Muitas vezes, nas fotografias de Militão esses dados não são usados como 

expressão de um conteúdo geral, mas divergem desse conteúdo, então a ostensão que 

veicula um discurso completo não se realiza com tanta frequência. Todos os signos 

ostensivos são homomatéricos, neles a organização da expressão é determinada pela 

organização do conteúdo e essa organização é pré-formada. Assim, podem funcionar como 

unidades culturais. E os duplos ostensivos podem ser usados como signos, cujas 

modalidades variam entre objeto como classe, ser negro, destacando na parte o todo 

(sinédoque) ou fazendo uso de mecanismos veiculados como amostra da amostra 

(metonímia), tais como uma identificação dessas meninas como negras libertas ou livres. 
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IMAGEM 81 - Título/legenda: 3127D (1-16540-1012-3223) / 8613D (1-16542-0300-0737) / 6730D (1-

16541-1100-2715) / 6267D (1-16541-0634-2715) 

Fotografia 56  - Título/legenda: 3127D (1-16540-

1012-3223) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1872 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 
 

Fotografia 208 - Título/legenda: 8613D (1-16542-

0300-0737) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-

1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA.
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Fotografia 153 - Título/legenda: 6730D (1-16541-

1100-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Época: 05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 

1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA.   

Fotografia 139 - Título/legenda: 6267D (1-16541-

0634-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1875 (IMPÉRIO - 3º) (limite 1874-1877) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA. 

 

As imagens das meninas negras de Militão, parecem réplicas que atendem a 

um modelo padrão que estilizam suas expressões com elementos pertinentes e previamente 

codificados como tipos brancos, que permite a reconhecibilidade delas nesse lugar social 

independentemente de sua “raça”, “cor” ou “condição”. Esses elementos são vetores da sua 

negritude e concedem permissão para uma metamorfose do seu ser em seu estado de ser. 

Essa permissão é uma espécie de traço elementar não analisável. A relação entre a 

expressão e o conteúdo é constituída nessas meninas como etiqueta, cujos sistemas 

permitem reconhecimento imediato do estado do ser no lugar do ser. As conotações 

valorativas veiculadas, como os trajes, os trejeitos, os adereços e até mesmo certas 

características físicas, promovem uma interpretação conotativa do ser denotado.  

É o interpretador que escolhe analisar um quadro como estilização ou 

invenção, podendo avaliar as propriedades convencionais ou invencionais que veiculam 

discursos complexos. Na Imagem 81, Fotografias 153 e 139, as propriedades valorativas 

do ser inventam um novo modo de ser, talvez até um novo ser. Os vetores que silenciam o 

ser anterior, são artifícios combináveis, que concretizam traços dimensionais, orientando a 

atenção do interpretador dessas imagens no que se refere ao interpretado. Os vetores 

podem estabelecer noções de hierarquização, de traços espaciais e temporais que localizam 

o ser em determinados lugares. 

O problema é identificar se a realização vetorial acontece em nível superficial 

ou profundo. A vetorização na estrutura superficial presta-se a ambiguidades. Nas meninas 

imaginadas na Imagem 81, Fotografias 153 e 139 os vetores são superficiais, nas meninas 

das Fotografias 118 e 217 são parte da estrutura profunda do ser, não do seu estado no 

mundo. O que esclarece a ambiguidade da vetorização superficial, por meio de contrições, 

é a regra pela qual se estabelece esse uso vetorial. Os vetores visuais, de estabilização ou 

desestabilização do ser, podem dar origem a uma função sígnica, regida pela 
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hipercodificação de sistemas heteromatéricos e reproduzível e compreensível por uma 

organização homomatérica desses sistemas, no caso a imagem fotográfica. 

Meninas e meninos negros vestidos com fidalguia, são estímulos programáveis 

combinados com unidades pseudo-combinatórias. Ambos são, na imagem artifícios 

semióticos constituídos para solicitar uma resposta no interpretador, ou estimular 

determinados efeitos. Esse conjunto transforma-se em um signo quando esse estímulo 

representa o plano da expressão e o seu efeito o plano do conteúdo, ou seja, quando 

meninos e meninas negras, deixam de sê-lo, influenciados pelos artifícios e estímulos 

visuais que os querem como membro de uma realidade branca. 

Os artifícios podem ser meros seguimentos dos estados do objeto, esses 

meninos e meninas negras podem realmente experenciar uma realidade social que os 

localize num universo de condições e oportunidades do grupo dominante, a elite branca. 

Mas, os resultados na projeção dessa sua imagem, ainda que representem uma verdadeira 

experiência, não são objetivos. Suas imagens são limiares ambíguos dos artifícios 

fotográficos, porque permanecem como uma nebulosa de expressões e conteúdos gerando 

discursos vagos e estimulando uma diversidade de respostas. Essas sinestesias entendidas 

como configurações visuais veiculadas pelas imagens fotográficas são aqui projeções ou 

estímulos programados nem sempre realizáveis. 

As unidades combinatórias, criança negra e realidade sociocultural branca, são 

replicáveis por unidades combinatórias que não seguem regras de combinação exatas, 

mantendo-se o plano do conteúdo impreciso e aberto a qualquer interpretação no plano da 

sua expressão. No entanto as funções proposicionais esperam ser correlacionadas a um 

conteúdo. Nesta análise os negros interpretados por Militão são pensados, por vezes, como 

construções falaciosas. E podem não o ser. Nesses casos manifestações de rumor se opõem 

a manifestações de ordem. Se esses sujeitos sociais tivessem sido nomeados pelo 

intérprete, se fosse possível identifica-los nas suas reais experiências em sociedade, não 

teríamos o silêncio ostentando a recusa em comunicar, em promover esses seres aos seus 

devidos lugares e as suas verdadeiras ou falsas buscas por novas conexões. Há muitos 

espaços em branco, funcionado como transparências, nessas imagens que anunciam 

crianças negras em condições tão favoráveis ao seu bem-estar. No entanto, qualquer 

contestação da realidade desse estado de ser dessas meninas e meninos negros, 

apresentados nas imagens, é elencada para pôr em discussão, uma criação inventiva do 

interpretador e não do interpretado ou do intérprete. Esses meninos e meninas negras são 
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aberturas que possibilitam questionar a que realidade referencial pertencem. Eles se 

correspondem, como sujeitos nessas imagens, admitindo assim certa empatia entre 

expressão e conteúdo. 

A imagem fotográfica, de um ponto de vista semiótico, é sempre um signo 

impreciso, um contínuo de transformações, sujeito a hipocodificações, com níveis de 

conhecimento graduados. Os signos veiculados na Imagem 82, Fotografias 302 e 363, por 

exemplo, não são os objetos reais, mas seu puro conteúdo. As projeções não conservam as 

propriedades métricas da figura, mas as projetivas, que imprimem os movimentos desses 

corpos femininos e infantis. E as topológicas que refere a sua colocação e disposição em 

certas categorias socioculturais. Cuja impressão é o resultado direto ou indireto do objeto 

real. Na projeção da interpretação dos corpos que resulta nas imagens de meninos e 

meninas negras se postula um tipo de conteúdo, que torna possível projetar inclusive a 

expressão de objetos inexistentes ou ausentes da cena. As projeções imagéticas estão 

sempre em perspectiva, de um ponto de vista monocular assim como a História. 

Na Imagem 82, as Fotografias 302 e 363, não são hipercodificadas. Em sua 

segmentação não há aprofundamento da consistência material ou contextual. É a conexão 

da ocorrência significante dentro do contexto da própria imagem, que sugere à vista as 

meninas, negras, sob o manto cultural branco, que se manifesta nos dados que segmentam 

o plano inteiro da sua expressão. Os códigos de que parte o intérprete, para tal 

procedimento, submete-as a segmentação sucessiva dos modos de se apresentar das 

meninas da elite branca. Contudo, a hipercodificação também pode se realizar a partir do 

conteúdo, de segmentação posterior reiterando as regras do código fotográfico ou social. 

Transformando, assim, a mensagem ambígua em auto reflexiva, em obra aberta, que 

comunica muito e muito pouco. 

Os corpos como espaços de manifestação estética e política, se dão em 

solidariedade contextual. Manifestam a regra postural ditada pela fotografia e 

sistematizada por um sistema de condutas próprias e de mutuas relações, que coloca esses 

corpos femininos negros e infantis sob uma nova perspectiva estratégica que lhes legitime 

em outros níveis de ocorrência. Atua nas imagens fotográficas o mesmo modelo estrutural 

que impõe mutações aos códigos socioculturais. Nas imagens de meninas e meninos 

negros tem-se a imagem do período histórico em que se realizaram como sujeitos reais.  

 

 



274 

 

 

 

 

IMAGEM 82 - Título/legenda: 10726 (1-16544-0965-2814) / 12277 (1-16544-2618-2814) 

 
Fotografia 302 - Título/legenda: 10726 (1-16544-

0965-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-

1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 363 - Título/legenda: 12277 (1-16544-

2618-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-

1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA.

 

Num só texto imagético se presentifica sistemas diversos de conteúdos 

expressivos. Porque o juízo semiótico postula ideias reguladoras sem pretender satisfação 

final e sim uma aproximação infinita. Na experiência, estética e política, as imagens de 

Militão provocam mudanças mútuas nos próprios códigos, provocam uma tensão abdutiva 

ou uma intuição que explicita, a partir da análise do valor estético das imagens, suas 

verdades, que sempre podem ser postas em questão. Nas imagens citadas não figuram 

apenas os interpretados, figuram os valores de um contexto em transição e os padrões 

estéticos e políticos sociais e da imagem no retrato fotográfico. 
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IMAGEM 83 - Título/legenda: 10461 (1-16544-0717-2814) 

Fotografia 297 - Título/legenda: 10461 (1-16544-0717-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

BEBÊ(1), NEGRA, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), DEITADO DE LADO(1), 

CESTA, PAINEL-CENÁRIO, COLUNA. 

 

A imagem como sistema veiculante associa elementos dos sistemas em relação. 

Pode correlacionar o sistema escravista, religioso e sociocultural. As imagens podem ser 

um meio de expressão do conteúdo desses e de outros sistemas. A expressão imagética ao 

correlacionar os conteúdos torna-os correlatos. Tem-se na Imagem 83, os sinais pertinentes 

aos sistemas citados que são visíveis, o bebê negro e um cesto de vime. E o não obvio a 

cria e o berço dessa cria. Esses sinais ordenados por um conteúdo religioso tornam-se a sua 

expressão. Metamorfoseiam-se os elementos físicos em elementos expressivos. Mesmo 

que em si, esses elementos não signifiquem nada, eles podem ser assumidos como signos 

pelo interprete, ou pelo interpretador, a partir de uma associação com um conteúdo 

significante. O cesto de vime pode deixar de ser uma ocorrência concreta, para se tornar 

um símbolo, a exemplo, a cesta de junco que conduziu Moises, do rio, onde fora deposto 

por sua mãe, à casa de Faraó no Egito antigo (ÊXODO, 2). Assim como o bebê negro 

deixa de sê-lo, para ser o escravizado transformado na esperança de “salvação”, de novos 

tempos, a esperança de se tornar sujeito em outros lugares.  
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O signo é considerado por Eco como um local de encontro entre elementos 

independentes correlatos de uma relação codificante. Como o signo não é uma entidade 

estável, um bebê negro em um cesto de vime, devidamente agasalhado e disposto sozinho 

para uma fotografia também pode engendrar outras associações. Embora as crianças negras 

tenham sido consideradas como crias e não filhas durante muito tempo, pelos brancos. Sua 

presença implica ausências, a da mãe, do pai, de alguém que lhe tenha agasalhado, pago 

para que ele fosse fotografado e assim por diante. Essa criança, biologicamente, pode ser 

signo de filho, de maternidade, paternidade. É signo de um modo de fotografar crianças, é 

exemplo, modelo de registro fotográfico. É signo do ser negro. Ele é signo de presença e 

não de abandono, ele tem alguém e alguém lhe tem cuidado. Alguém quer que ele seja a 

imagem de uma criança negra num cesto vime.  

A imagem de um bebê negro também pode delinear o que não é a imagem de 

um bebê branco. As correlações entre os signos imagéticos são transitórias e cada elemento 

pode estabelecer, ao longo do tempo, novas associações e engendrar novos signos que 

coloquem esse bebê negro em outros lugares, mesmo permanecendo ele em seu “berço de 

vime”. O conteúdo dessa imagem pode adquirir expressões que dizem respeito a 

circunstancias da interpretação, ou seja, exteriores. Porque os códigos provem regras que 

geram signos no curso das suas interações e as interações promovem novos signos. 

A função sígnica da imagem na definição do lugar social dos negros é a 

correlação entre o código significante de qual seja esse lugar e o significado dele em si 

mesmo. As mensagens imagéticas, postulam e realizam esses lugares ao longo do seu 

processo de criação pelo intérprete e de transmissão. A função sígnica das fotografias que 

veiculam a imagem do ser negro, produzidas por Militão, também pode ter consistido em 

produzir enunciados que intentassem afirmar verdades e falsidades em torno do estado do 

mundo a que correspondem esses sujeitos. Assim a expectativa presentificada pelas 

imagens podem mencionar ou referir uma dada ideia assegurando algumas 

correspondências entre conteúdo veiculado e mundo real ou ideal (ECO, 1980, 39-45).  

 

 

III.3 - As marcas semânticas das imagens dos interpretados de Militão, mulheres e 

homens negros, que comunicam a presença e a ausências dos sinais das transições nas 

estruturas socioculturais e espaço temporais do seu contexto 
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IMAGEM 84 - Título/legenda: (1-16544-1511-2814) / 12172 (1-16544-2513-2814) / 12111 (1-16544-2452-

2814) 

Fotografia 323 - Título/legenda: 

SEM LEGENDA (1-16544-

1511-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO / SÃO PAULO / 

BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 06/1881 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 356 - Título/legenda: 

12111 (1-16544-2452-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 01/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 
 

Fotografia 359 - Título/legenda: 

12172 (1-16544-2513-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 04/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 
 

 

A mulher na Imagem 84, Fotografia 323, pode ser informada como baixa, 

olhos e rosto redondos, testa pequena, aparência jovial, barriga saliente e bem preta. Ela é 

mais uma das mulheres negras de Militão que não traz adereços ligados a sua origem 

étnica. Ela não apresenta o adereço que comumente adorna a cabeça das negras nos 

anúncios de jornal, os “panos-da-costa”, ou seja, os turbantes tão presentes na Bahia. As 

diferenças rituais e simbólicas dos adereços são de tradução ocidental, nas mulheres negras 

que esse interprete transforma em imagem. Os seus trajes são já “privilegiados pela 

civilização”, aparecem como insígnias de uma grandeza social semelhante, ainda que 

diferenciada, a dos “brancos”. Porém também diferenciada daquela comum aos cativos ou 

aos herdeiros do cativeiro. Tudo indica que estivesse a gerar uma criança, pressupõe-se que 
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fosse casada formalmente ou que vivesse uma vida conjugal ainda que não estabelecida 

pela lei religiosa. Mas, a exposição de sua, possível, prenhez numa fotografia pode 

significar laços estavelmente estabelecidos. 

A mulher que imaginada na Fotografia 323, Imagem 84, traz consigo um leque, 

objeto de tradição indistinta entre todas as mulheres, portanto símbolo da sua integração ao 

universo feminino da sua época. Esse leque pode também ser considerado um instrumento 

de comunicação, um marcador de tempo, dos desejos e dos desafetos de uma mulher, a 

forma que suas mãos o conduziam poderiam dizer muitos a seus expectadores. É, portanto, 

um elemento mediador entre a vontade e a ação, um instrumento complementar para o 

gesto com sua capacidade plástica de comunicar. Todo o corpo possui uma linguagem 

particular que o comunica seja ele animado ou não. O valor das imagens não se deve ao 

que delas resulta, mas a sua existência e as suas particularidades.  

Cada imagem é por si mesma digna de consideração. Mesmo aquelas que 

aparentam maior nível de banalidade. A mulher cheia de corpo, beiçuda, testa pequena, 

preta, rosto jovial, nariz pequeno, orelhas pequenas adornadas com brincos, sobrancelhas 

raras, olhos baços e cabelos mais para lisos, da qual não se tem nenhuma outra informação 

além dos traços físicos e postural adornados por elementos que envolvem seu corpo e 

demarcam lhe um lugar social na Fotografia 356. Ela está bem vestida, apresenta-se a 

vontade diante da captura de sua imagem, se expôs em outra oportunidade ao lado de seu 

companheiro, na Imagem 36106, no primeiro capítulo. E isso valora, em algum nível, sua 

presença na fotografia apenas de si. Esta imagem é a concretização de algum nível de 

autonomia feminina, que também se manifesta naquela onde está acompanhada do 

“homem que parece ser seu”. 

Essa autonomia da mulher na Imagem 84, apreciáveis nas Fotografias 353 e 

355, devem ser consideradas com ressalvas. Ainda que as mulheres negras, regra geral, 

tivessem maior domínio de si do que as brancas, é preciso que a natureza das ideologias 

que se projeta nelas seja controlada por uma retórica histórica e semioticamente orientada 

(TODOROV, 1967). Porque essa autonomia pode ser mera retórica e ligar-se a invenção, 

através de premissas prováveis e explicitas ou de premissas prováveis e ocultas, de 

natureza ideológica alienante. O convite é para tratar, com premissas prováveis abertas, a 

discussão da autonomia feminina negra. Sem desconsiderar a possibilidade de refutação, 

para a partir daí surgir novas retóricas despojadas da aura de fraude, convertida em técnica 

                                                 
106 Fotografia 355, p. 118. 
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de interação discursiva razoável sujeita a dúvida. E, é claro, a revisão, controlável por uma 

série de condicionamentos metodológicos. Condicionamento que representa, uma forma 

assaz de produção e análise sígnica da imagem, dessas mulheres, no seu contexto social. 

Levando-se em conta que isto envolve as premissas prováveis e a disposição dos 

silogismos retóricos e históricos, considerando a parcialidade das premissas e a reatividade 

das circunstâncias em que viveram suas experiências como mulher. Se o discurso da 

autonomia é apresentado de maneira inédita, deve se utilizar de artifícios ordenados e 

codificados, suficientemente, para tal escopo, o que aqui não se realiza. 

As metáforas enunciadas pela presença dessas mulheres podem ser pensadas a 

partir da sinédoque e metonímia. A representação de um corpo de mulher negra 

representando a mulher como corpo social e a influência recíproca dessa sociedade sobre o 

corpo da mulher negra como indivíduo e como sujeito social que influência seu meio. 

Segundo Jacobson, as metáforas constituem a ossatura de qualquer retorica. A mulher na 

Imagem 84, Fotografia 359, atuando sobre o eixo do sistema escravista serve a forma dos 

modelos brancos ou deriva desse modelo ou mesmo o reflete. Silenciando sobre qualquer 

tema que pudesse dividir esse corpo social feminino em classes, sejam elas quais forem. 

Mesmo assim podem ser pensadas através das substituições que seus dados elementares 

fornecem e ser analisadas pela semelhança ou marcas comuns entre todas, são mulheres. 

Além das marcas de contiguidade, um dos seus elementos pode substituir o 

outro, a velhice da mulher na Imagem 84, Fotografia 359, substitui a juventude das outras 

duas mulheres presentes nas Fotografias 323 e 353. A velhice aqui como unidade 

semântica, pode ser tomada como unidade cultural, aludindo a diferença entre elas, 

impedido vê-las como uma parte que define o todo. As imagens continuam a ser imagens 

de mulheres negras, mas a última implica o conteúdo da velhice, enquanto a primeira 

substitui a velhice da mulher com a qual se relaciona, pela sua própria juventude. Elas são 

individualmente a circunstância de um contexto, ou seja, são uma possibilidade numa 

série, são frutos de pressuposições não codificadas, que referindo a sua contiguidade 

empírica, ou seja, sua vizinhança com as outras mulheres se revela uma mulher diferente 

das demais, que são apresentadas como iguais.  

O que se dá entre quadros conectados pela experiência pessoal de cada uma, é 

o que as diferenciam. Porque ainda que tenham sido codificados seus estados de ser 

socialmente, estes estados não foram decodificados na imagem. Essas mulheres negras 

imaginadas são uma boa metáfora. Suas fotografias expõem suas marcas periféricas 
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caracterizantes. Uma dessas mulheres é bem preta, jovem e parece prenha; a outra é mais 

gorda, tem pele mais clara e cabelo menos fula; e a outra é uma mulher mais velha, tem 

cabelos brancos e pele mais enrugada, além de se mostrar mais mestiçada. Ambas são 

negras, mas a substituição dos pontos individuantes de referência permite novas conexões 

entre elas e o mundo em que vivem e como vivem nesses seus mundos particulares e 

sociais.  

Os detalhes percorrem toda a área do código global mulher negra, pondo a nu 

sua estrutura tipológica, sobrepondo as relações contextuais e circunstanciais que 

comutam-se criando contatos imprevistos entre elas, seus contextos e o nosso. As suas 

imagens estimulam no interpretador a percepção dos percursos semânticos metaforizados 

nas formas dos seus corpos e nos elementos que os compõem. Rapidamente, torna-se sua 

enunciação autorizada pelo intérprete como forma de reconhecimento. Se apresentam 

como uma forma de pôr em crise o conhecimento adquirido anteriormente sobre o que e 

como seria uma mulher negra na segunda metade do século XIX. A manipulação 

interpretativa afeta a compreensão do conteúdo das imagens de uma mulher negra, 

colocando qualquer ideia a priori sobre esta condição do ser negro em crise, portanto a 

alteração semântica do interpretado altera a percepção empírica do interpretador.  

Os negros, por muito tempo, foram tratados como uma outra espécie de ser. O 

que Militão faz é trata-los como eles são, como estão colocados nesse seu outro mundo e, 

possivelmente, como se colocam nesse seu outro lugar. O intérprete trata os seus 

interpretados negros como gente como as outras gentes que fotografou, cuja cor da pele e 

os costumes eram outros e foram adaptados ou assimilados por esses sujeitos, pelo menos 

nas imagens que fizeram de si. Militão expressou na sua imagética dos negros e negras 

suas identidades e identificações fluidas. Os representando de acordo com a comutação de 

vários códigos, embora a sua argumentação imagética proceda por premissas prováveis que 

atendem a demanda de modelos brancos de comportamento.  

Na Imagem 85, Fotografias 310, 339 e 338, as mulheres apresentam penteados 

semelhantes, mesmo variando muito o tipo dos cabelos. O cabelo como uma propriedade 

física diferenciada e diferenciadora, arranjado em moldes equivalentes, tornam as 

premissas valorativas dos modelos brancos explicitas. Mas, esse arranjar dos cabelos se 

distingue do discurso fraudulento. Essas mulheres negras não fingem ser brancas, elas 

adaptam o modelo branco ao seu tipo. 
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IMAGEM 85 - Título/legenda: (1-16544-0795-2814) / 11967 (1-16544-2302-2814) / 12014 (1-16544-2418-

2814) 

Fotografia 310 - Título/legenda: 

SEM LEGENDA (1-16544-0795-

2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA – Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 06/1880 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 339 - Título/legenda: 

12014 (1-16544-2418-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 10/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA. 

Fotografia 338 - Título/legenda: 

11967 (1-16544-2302-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 04/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA. 

 

A pouca criatividade do intérprete no que se refere as poses parece expressar a 

tendência em se igualar também experimentada em sociedade. Suas imagens fotográficas 

de mulheres negras de corpo inteiro, repetem a mesma postura, estão de pé, apoiando o 

cotovelo esquerdo ou a mão em uma cadeira, balcão ou amparo cenográfico. A 

composição parece um gesto mecânico treinado e selecionado para se repetir independente 

da variedade das personagens que se apresentem para o registro da sua fotografia.  Os 

trajes das mulheres, apesar de diversos nos modelos e nas combinações, são muito 

equivalentes, variando um pouco no que diz respeito as cores, aqui tons de cinza, nos 

adereços com os quais se combinam, nos volumes e cumprimentos de suas saiais, na altura 

de seus babados, se lisos ou de cores e tecidos combinados. Enfim em inúmeros detalhes 
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que se alteram sem alterar o lugar da mulher que o usa, em relação as outras, exceto em 

alguns casos onde a pouca variação de detalhes revela um traje mais simples, próprios ou 

comuns a pessoas de classes mais pobres. 

A parcialidade do intérprete em relação ao contexto das interpretadas é oculta, 

suas imagens de mulheres negras persuadem a vê-las como iguais as mulheres brancas. 

Imagens, talvez idealizadas. Mas, isso não chega a ser um crime do intérprete, esta prática 

ainda hoje é bastante comum. Isso só se torna um problema para os interpretadores quando 

esses juízos se juntam e são organizados para reestruturar uma imagem histórica dessas 

mulheres em seu contexto. Torna-se obrigatório considerar as suas imagens fotográficas 

tomando os seus aspectos circunstancias como marcas das suas distinções reais. Sem 

ignorar as cadeias opositivas que se confrontam com a circunstância fotográfica. Se se 

deixar levar pela imagem construída na fotografia, ignorando todas as possíveis 

contradições que estas imagens implicam, troca-se uma dúvida por uma probabilidade 

inconstante. 

As mulheres na Imagem 85, no que se refere aos seus aspectos físicos não 

deixam muitas dúvidas sobre sua origem étnica negra. Seus rostos revelam mulheres com 

traços marcantes, que são identificados com o fato de ser a alguma distância de origem 

africana. Os traços denunciadores dessa origem são pele negra, lábios grossos, cabelos 

crespos entre outros. A comutação desses traços nos traços do comportamento branco, 

ocorre quando o intérprete passa a trata-las como se elas fossem geradas somente pela 

circunstância fotográfica e não por todo um contexto sociocultural, econômico e político-

jurídico. Ele, o intérprete, as faz adquirir uma marca de autonomia econômica, por 

exemplo, que podem não possuir de fato, mas apenas circunstancialmente, promovendo 

permutas que só são concretizadas no campo do fictício. 

Ao realizar esse tipo de comutação fictícia, o intérprete, pode, em parceria com 

os seus interpretados comutar o código social, que rege o que é ser uma mulher negra, se é 

que ele existe, sub-repticiamente, e impregnar-lhe dos valores semânticos do código social 

que define o que é ser uma mulher branca no contexto escravista. Fazendo crer que estas 

mulheres tenham adquirido, certo status de acordo com relações contextuais. Porém essa 

comutação, independentemente de ser sub-reptícia ou não, problematiza a ideologia que 

quer colocar todas as mulheres negras, no contexto escravista, no mesmo lugar social. 

Essas imagens contribuem para derrubar, ou melhor, complexizar uma visão do mundo. 

Sujeitas a análise histórica e semiótica, elas fazem saber que a coisa pensada, a imagem 
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das mulheres negras na fotografia de Militão, é também uma coisa pensável, é matéria de 

conteúdo imprevisível, passível de decodificação. O intérprete aplica aos seus enunciados 

imagéticos os subcódigos não tão familiares sobre os contextos dessas mulheres, deixando 

claro que elas não vivem uma realidade absoluta que alcança a todas, ele apresenta suas 

interpretadas no seu lugar social relativo a sua própria vontade e não ao poder aquisitivo.  

Evidentemente, estas imagens, como quaisquer outras, podem levar a uma falsa 

consciência de como viviam as mulheres negras da segunda metade do século XIX em São 

Paulo, mas somente se for ignorado o contexto, as outras realidades de mulheres negras 

apontadas por outros elementos de apreciação histórica. A ideologia, como Marx a define, 

pode ser válida, desde que apresente sua parcialidade e não esconda o que refuta, 

explicitando as seleções segundo ordem de prioridade de suas premissas, do contrário seria 

uma ocultação, seria um pretender-se como objetividade.  

Militão fotografa o modo, que segundo ele é o ideal de ser e estar de uma 

mulher, ele não problematiza quem é essa mulher, de onde ela veio e a que veio. Porém os 

mecanismos de motivação das suas imagens, ideológicos ou não, interessam a história, 

assim como seu mecanismo de articulação entre branco e negro, ignorando suas distâncias 

interessam a semiótica.  

Nas formas do conteúdo, mulher negra, segundo o modelo semântico 

remodelado, cada unidade, ou cada mulher, comunica as suas pertinências sobre os objetos 

que portam os seus corpos. O estilo dos vestidos das mulheres na Imagem 86, Fotografias 

343 e 344, se repetem em quase todos os retratos de 1881 a 1884, embora em si, nenhum 

traje se repita o que problematiza a ideia de que essas mulheres vestiram o guarda-roupa do 

estúdio fotográfico de Militão. Mas, será que a pertinência das suas vestes determina o 

nível social a que pertenciam essas mulheres ou o ângulo das suas posições dentro desse 

nivelamento? Não.  

A construção dessa imagem pode ter como projeto o colocar-se num 

determinado lugar e fazer reagir os destinatários dessas imagens aos valores que nelas são 

registrados, esses dados podem ser pensados para servir de estimulo-resposta aos seus 

interpretadores, com vista a promover certo comportamento denotando ou conotando 

variáveis valorativas aos interpretados, valores estes que respondem aos interesses em jogo 

nos contextos desses sujeitos, que podem ser de cunho social, pessoal, político, econômico, 

cultural, emocional, comercial e assim por diante.  
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IMAGEM 86 - Título/legenda: 11575 (1-16544-1815-2814) / Título/legenda: 12087 (1-16544-2425-2814)  / 

12086 (1-16544-2424-2814) 

Fotografia 327 - Título/legenda: 

11575 (1-16544-1815-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 03/1882 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 343 - Título/legenda: 

12086 (1-16544-2424-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 11/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 344 - Título/legenda: 

12087 (1-16544-2425-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Época: 11/1883 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA 

 

Não se pode dizer que Militão não manipulou ideologicamente as suas criações 

imagéticas, por meio da seleção de dados culturais que ocultam a natureza contraditória do 

espaço semântico do ser negro, em que se manifesta essa sua criação. No entanto sem 

manifesta intenção de alienar. A alienação da imagem da mulher negra não é própria da 

sua invenção, mas reflexo das expectativas e das experiências do contexto. Esta imagem da 

mulher negra é, portanto, a escolha de uma das possíveis circunstâncias semânticas dessa 

mulher, não como premissa exclusiva ou fundamental, mas sem tornar esse valor explicito 

em valor absoluto. Ele não maquiou os estados do mundo, os transformou, no espaço do 

estúdio, em possíveis estados do ser negro, organizando semântica e sistematicamente seu 

modo de se apresentar. O trabalho da produção sígnica, que engendrou nas suas imagens, 



285 

 

 

 

de brancos e negros, desencadeia uma força social em si, que pode representar a 

assimilação dos modelos apregoados pela sociedade dominante no que tange o ser mulher 

e não o ser negro. É, portanto, uma forma desse modo feminino do ser negro e uma das 

formas da práxis social desse mesmo ser. 

Não há no estúdio fotográfico de Militão um lugar próprio para se fotografar a 

mulher. A ambientação é a mesma tanto para mulheres quanto para homens. Os elementos 

cenográficos são os mesmos em todos os retratos, com pouquíssima variação. O intérprete 

não direciona o cenário para o interpretado. Suas cenas são um lugar comum a todos os 

sujeitos concretos que se dispuseram a ser imaginados nas fotografias. Essas mulheres 

negras de Militão, são sujeitos de um ato de expressão desse intérprete, que podem não se 

identificar com elas mesmas. A mulher negra como sujeito enunciado pode não se enunciar 

no ato da sua enunciação. São elas, no primeiro caso, vistas como sujeitos de uma 

pressuposição e de uma atividade dêitica, ou seja, são a presença na imagem que as refere 

apenas no contexto do estúdio fotográfico e não das suas vidas cotidianas fora desse 

espaço. Espaço onde seu interlocutor direto é o intérprete e não os interpretadores. É o 

querer dizer do intérprete que determina a expressão dessa mulher negra no seu ato 

expressivo. O agente consciente dessa ação expressiva, é o intérprete e não o interpretado. 

Sendo, o interpretado, um dos possíveis referentes da mensagem, mas não o único, porque 

também se comunicam os objetos que as compõem em cena. O sujeito da enunciação, a 

mulher negra, com todas as suas propriedades e ações que formam o seu conteúdo, como 

negra, mulher, jovem, velha entre outros, deve ser interpretada como um dos conteúdos 

aludidos, portanto um sujeito dividido pelas constrições sociais, que o torna um conteúdo 

ou uma expressão manifesta do ser mulher negra. Mas, não como única expressão, de um 

único conteúdo.  

Sobrevive nessas mulheres as várias pulsões que significam o feminino no seu 

lugar de ser. Essas mulheres se esforçam, nos registros de suas imagens, por se definirem 

como sujeitos sociais, como um contínuo de significações, num complexo sistema social, 

que engloba outros sistemas de significação capazes de lhes refletir como um outro no seu 

próprio ser apossadas de novos elementos que ampliam a sua tradução. Dessa perspectiva é 

o modo pelo qual elas são comunicadas que lhes define um lugar social. A sua 

comunicação é organizada em vários níveis no subsistema fotográfico de maneira 

sistemática, serial e histórico-processual. Cujo código social, de vários tempos 

diferenciados, pode criticar e estabelece-las como prioridades ou não, perceber as 
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ausências que circundam seus corpos a mostra e analisar o trato de todas as questões que 

possam ser elencadas à construção de sua imagem.  

Da perspectiva semiótica essas imagens estão repletas de um discurso 

ideológico, que enfatiza um certo modelo de representação para estabelecer esse modelo 

como absoluto garantidor de um certo modelo estético e sociocultural. Assim este tipo de 

discurso sobre o ser mulher encobriria a contradição entre as inúmeras posições que 

ocupam as mulheres negras nas sociedades da segunda metade do século XIX, embora isso 

não tenha sido feito premeditadamente. Presumir simplesmente que elas assimilaram a 

cultura branca dominante, alegando que as marcas antonímicas a esse modo de ser não se 

fazem presentes nas imagens que Militão fez delas é muito redutor. Supô-las, sempre 

negligenciadas não basta. O discurso para não continuar a ser ideológico precisaria deixar 

claro em que premissas alguns valores socioculturais foram nelas ou por meio delas 

proferido em lugar de outros. E até que ponto esses valores são mutuamente exclusivos, 

posto que não sejam absolutos. A conexão dos valores que estas mulheres negras 

implicam, postos em regras semânticas podem estabelecer oposições entre si e seus 

enunciados.  

Nenhum discurso eliminará as motivações do intérprete ou dos interpretados. O 

discurso crítico não muda as bases materiais da experiência fotográfica de Militão e muito 

menos a das mulheres negras que fotografou. A vida, desses sujeitos, pode não ter se 

tornado explicita, na configuração da sua imagem, mas tornam sua presença explicita, 

revelando que as mulheres negras podem ser observadas de diversos ângulos. Que sua 

experiência produziu ao longo do tempo diversas organizações semânticas no espaço do 

próprio corpo e para além dele. E, suas imagens, podem pôr em crise certas ideologias a 

respeito de sua constituição como ser social que as define como pobres, maltrapilhas, 

escravizadas. Ainda que determinadas formulas de expressão possam estar ligadas a 

determinadas posições ideológicas, todas elas devem ser submetidas a crítica e a 

comparação com as realidades contextuais. A fotografia de Militão é uma outra realidade 

contextual que mostra a mulher negra num outro nível de expressão.  

Na Imagem 87, as Fotografias 298, 351, 342 e 314, que compõe a série de 

retratos de corpo inteiro de mulheres, trazem damas negras aparatadas com luxo. Desde os 

tecidos até os modelos são diferenciados, posto que aparentam ser peças de tecidos finos e 

estampados. O discurso imagético nesses retratos revela um contexto de abastança. 

Interpretar, se o discurso dos documentos visuais coincide de fato tanto com as 
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enunciações, quanto com as realidades que elas enunciam é o mais difícil se não 

impossível. Os enunciados imagéticos como uma forma de narrativa histórica tanto da 

perspectiva do intérprete dessas imagens, quanto de interpretados e/ou interpretadores 

compõem-se como um fragmento, que extrapola as fronteiras do que lhe fora estabelecido, 

trazendo do passado também o que não estava no foco das lentes do fotógrafo no contexto 

histórico em que foram gerados. 

 

IMAGEM 87 - Título/legenda: 10641 (1-16544-0876-2814) / 12085 (1-16544-2423-2814) / (1-16544-2433-

2814) / 11311 (1-16544-1551-2814) 
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Fotografia 298 - Título/legenda: 10641 (1-16544-

0876-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1880 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA 
 
Fotografia 351 - Título/legenda: ILEGÍVEL (1-

16544-2433-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,3 x 9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1883 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA 

Fotografia 342 - Título/legenda: 12085 (1-16544-

2423-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1883 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA 
 
Fotografia 314 - Título/legenda: 11311 (1-16544-

1551-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1881 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA

 

Souza (1990), ao analisar documentação testamentária de São Paulo, refere que 

a imagem étnica dos negros libertos é diversa nesse discurso documental, sua origem de 

distintas localidades africanas. Mas, todos são classificados como negros, pardos ou 

mulatos. Tanto homens, quanto mulheres, jovens e idosos eram lembrados nos testamentos 

que lhes ofereciam a recompensa da liberdade pelos “bons serviços”. A autora também cita 

exemplos daqueles que conseguiam a liberdade, mesmo em vida do seu senhor. E reforça o 

fato de que muitos ex-escravos, conseguiam adquirir patrimônio, bens móveis, imóveis e 

escravos. Deixando, da mesma forma que o antigo senhor, seu legado à parentes e amigos. 

Assim como a liberdade a seus cativos. A autora, considerando os testadores, destaca 

várias situações em que a autonomia escrava ocorria, bem como, o perfil demográfico 

desse segmento populacional. O que embasa a perspectiva de que as mulheres e os 

homens, aparentemente, bem-sucedidos, retratados por Militão, não eram apenas 

construções suas, mas signo de um estado do mundo real. 

No que se refere ao gênero, encontra-se a predominância das mulheres, nos 

documentos analisados por Souza (1990), diferentemente do que se vê em Slenes (2011) 

sobre a população cativa, o que não é necessariamente uma contradição. No que diz 

respeito ao estado conjugal uma pequena maioria é de casais e viúvos. Mais mulheres que 

homens negros recebiam a alforria no período recortado pela autora. Estas alforrias 
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poderiam ser incondicionais ou condicionais. O benefício poderia ser uma dádiva ou 

mesmo um acordo comercial, no qual era concedido ao escravizado pagar por sua 

liberdade prestando serviço a um dos membros da família do senhor. De acordo com a 

autora, os libertos também testavam, ou porque tinham algo para deixar a seus herdeiros, 

ou porque pretendiam organizar suas vidas diante da morte. Demonstravam, de qualquer 

modo, estar relativamente integrados a sua nova condição de libertos dentro das normas 

socioculturais estabelecidas.  

Nas imagens de Militão, considerando as séries fotográficas que tem retratados 

homens e mulheres, o número de homens fotografados superam o de mulheres em todos os 

anos de sua produção, ora analisada, confirmando o que observa Robert Slenes em seu 

estudo “Na Senzala uma Flor” (SLENES, 2011). O que nos autoriza a analisar o texto 

estético como ato comunicativo de um contexto real, como no caso das imagens de 

mulheres negras, que trazem elementos significativos em seus retratos, capazes de 

conduzir induções sobre o que promoveu a confecção de retratos de mulheres negras 

nesses moldes, ou seja, inferir regras gerais a casos isolados. E deduções sobres as 

consequências dos fatos que podem ser examinados nessas fotografias, ou seja, verificar se 

o que foi hipnotizado em certo nível determina os níveis subsequentes. E também é 

possível fazer abduções, ou seja, pôr essa imagem da mulher negra a prova, comparando, 

por exemplo, as várias imagens que formam essa série entre si e correlacionando-as com o 

contexto ou com novos códigos através de hipóteses interpretativas. E isto vale para todas 

as modalidades de inferência, numa dialética de aceitação e repúdio das 

convencionalidades expostas através do código fotográfico utilizado pelo intérprete que 

realiza as propostas imagéticas num determinado quadro de possibilidades históricas.  

O que se propõe são análises hipotéticas, porque não se conhece as regras de 

intepretação do intérprete a respeito das mulheres negras presentes nas imagens. O que 

poderia fazer variar a interpretação entre aquilo que o intérprete quis dar visibilidade e 

aquilo que se compreendeu do que o mesmo intérprete tornou visível, tudo isso sem trair 

completamente suas intensões. Assim se estabelece uma dialética entre liberdade e 

fidelidade, na qual, de um lado se é desafiado pela ambiguidade do objeto e de outro 

controlado pelas correlações contextuais ao fabrico dessa imagem de mulher, que não é 

como seu referente. Elaborando-se a partir daí dois ou mais tipos de conhecimentos, uns 

possíveis pelas combinações, outros pelos códigos de uma produção antes ignorados. 
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IMAGEM 88 - Título/legenda: 12315 (1-16544-2657-2814) / 1224 (1-16544-2563-2814) 

 
Fotografia 367 - Título/legenda: 12315 (1-16544-

2657-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1885 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA 

Fotografia 353 - Título/legenda: 1224 (1-16544-

2563-2814) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-

1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA 
 

O modelo estrutural das fotografias analisadas prevê um modelo não 

estruturado do modelo comunicativo, a partir do qual os interpretadores são convidados a 

uma colaboração no sentido de preencher os vazios semânticos e de traduzir os conteúdos 

expressivos, no intuito de reduzir a multiplicidade dos sentidos. São convidados também a 

ler o texto mais vezes controlando suas pressuposições contraditórias. E ainda a considerar 

os vários recursos de leitura do objeto ainda que a princípio pareçam incompatíveis. Sendo 

a imagem fotográfica uma fonte de atos comunicativos, até certo ponto, imprevisíveis, que 

tornam o interpretador um autor intermediário, que colabora na expansão semiósica do 

enunciado imagético, como propõe Barthes (1982). A partir daí se faz história com 
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imagens, posto que a história também seja um texto comunicativo, que não deve visar a 

satisfação dos seus destinatários. É necessário procurar não se perder, na diversidade de 

suas correlações, ao tomar a imagem fotográfica como objeto de análise (ECO, 1980). 

Na Imagem 88, Fotografias 367 e 353, tem-se duas mulheres negras, a primeira 

delas insinua um sorriso, mas isso não possibilita descrever seus bons dentes, o seu corpo é 

bem talhado, o nariz achatado, as sobrancelhas bem definidas, mas algo raras e a cor bem 

preta. Assim como os seus cabelos partidos ao meio, cacheados e presos atrás da cabeça 

sem enfeites a mostra, não é possível ver se usa brincos, mas expõe o uso de uma coleira 

com pendente ao pescoço. O retrato de corpo inteiro, mostra-lhe fina e aparentemente de 

estatura mediana, se considerarmos a proporção entre tronco e cabeça. Seus trajes 

anunciam-lhe como senhora, o brilho do tecido o distingue de tecidos grosseiros. Ela não 

apresenta escarificações. Os enfeites presentes em seu corpo são exteriores e “puramente 

ocidentais”. Considerando as perspectivas de Freyre (1934) pode-se dizer que as imagens 

dos negros nos anúncios de fuga dos jornais do século XIX, seriam antroporraciais 

(homens e mulheres que vivem de acordo com os dados da condição racial imposta pela 

natureza ou por outros seres humanos). Já as imagens construídas nas fotografias, 

caracterizam-se mais como o que ele conceituaria de antropossociais (homens e mulheres 

que vivem de acordo com as regras de uma sociedade comercial também imposta, mas por 

valores culturais e econômicos).  

Assim como a mulher da Imagem 88, na Fotografia 367, a mulher na 

Fotografia 353, apresenta modos e características ocidentais de comportamento, tanto no 

que se refere as vestes que traja, cujo modelo é bastante desatualizado, para a época, de 

acordo com os estudos de Carl Köhler sobre a “História do Vestuário” (KÖHLER, 2011, 

451), segundo o qual as anquinhas desapareceram e a partir de 1780 e deram lugar aos 

poches nos quadris. O que pode levar a pressuposições de que se trate de um figurino, e 

que a mulher que o traja possa ser uma atriz ou tê-lo tomado emprestado do guarda-roupa 

do estúdio de Militão. De qualquer modo há dúvida se essa mulher negra pode ser 

considerada uma figura eugênica, para os padrões freyrianos, sua beleza é esteticamente 

válida, não se identifica nela nenhuma cacogênia, ou seja, nenhuma exceto as 

características físicas típicas da sua origem africana, tais como a cor. Seu sangue africano 

não lhe impede “atributos superiores”. Se ditas por Freyre, seriam elas “avós de futuras 

belezas morenas”. Nas Notas Dominicais Tollenare escreveu que a cor preta pouco 

prejudicava os encantos dessas mulheres (TOLLENARE, 1956). Em consonância com 
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Silvio Romero, para quem o encanto das “mulheres brasileiras” no final do século XIX, se 

deviam parcialmente a herança africana, mesmo não sendo estas, em si mesmas, um tipo 

clássico de beleza ocidental feminina. Se for possível algum nível de especulação, pode se 

dizer que as mulheres na imagem não parecem ser negras do tipo que se presta a tudo, 

como disse Freyre (1934), estas seriam, negras para “senhor de engenho, já enjoado, aliás, 

de negra nua”. 

 

IMAGEM 89 - Título/legenda:  (1-16544-2301-2814) / 10009 (1-16544-2068-2814) / 11770 (1-16544-

1969-2814) 

 
Fotografia 347 - Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-2301-2814) 

- Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 04/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 284 - Título/legenda: 

10009 (1-16544-2068-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUG USTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

 Fotografia 331 - Título/legenda: 

11770 (1-16544-1969-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 10/1882 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

 

A indumentária das mulheres negras fotografadas, de corpo inteiro, por Militão 

também expressam como essa mulher se quer ver socialmente. Seus trajes apresentam 

muitos aspectos e estilos diferenciados, há entre eles variações radicais, tanto no que diz 
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respeito as cores, aos modelos, quanto aos detalhes, mas não no que se refere aos tecidos, 

todos aparentemente mais nobres. Os corpetes variam entre médios e longos. De acordo 

com a moda francesa da época, de grande influência para o Brasil. O corpete atualizado 

privilegiava um decote discreto no uso corrente e para as roupas de baile decotes muito 

baixos, com mangas curtas, justas e/ou franzidas em pufes na parte de cima. No entanto o 

que se tem nas fotografias são mulheres com vestidos de manga longa justa, com uma leve 

abertura rodada próxima ao pulso, em forma de sino, que entraram na moda por volta de 

1840 e foi bastante utilizado até 1870 na Europa. No Brasil um pouco mais. Não se nota 

nas imagens mulheres com saias muito avolumadas, o que denota a presença de poucas 

anáguas. Neste período estava em voga os babados, que variam no tamanho nos trajes 

apresentados e nas formas. Também não se nota muito a presença de peças rendadas, se 

aparecem, são apenas nos detalhes da gola ou da manga, variando entre as cores branca e 

preta. E as pregas das saias não são todas puxadas para traz. É muito comum a presença de 

fitas estreitas e largas adornando pescoço, punhos e cinturas que intercalam laços, franjas e 

flores.  

A ausência de decote nos trajes femininos não é, exatamente, uma expressão de 

pudor, mas reflexo das influências da moda europeia a partir de 1850. Os broches são 

adereços muito comuns, nos vestidos que aparentemente eram confeccionados em seda ou 

tecido similar. Na Imagem 84107, a senhora usa um tipo de manta sem manga, própria dos 

anos de 1830, já fora de moda para época do registro, mas justificável pela faixa etária da 

mulher imaginada. As suas saias são mais retas e possui algumas pregas abaixo dos 

joelhos, o corpete do vestido é longo e não marca a sua silhueta. Na Fotografia 323108, a 

mulher usa uma faixa na cintura, as mangas são em formato de sino, a saia possui babados 

na barra. Já o traje da mulher na Fotografia 356109, cujo corpete é curto, a cintura adornada 

com um cordão com franja, o vestido com renda na gola e nas mangas e assim como em 

todos os outros trajes a saia é decorada com babados. Observam-se detalhes semelhantes 

nas roupas das mulheres na Imagem 85110. Varia um pouco o tamanho do babado, as cores 

mais claras dos tecidos nas rupas das mulheres nas Fotografias 343111, 344112 e 298113. 

                                                 
107 Referente a Fotografia 359, p. 277.  
108 Imagem 84, p. 116. 
109 Idem. 
110 Fotografias 310, 339 e 338, p. 281. 
111 Imagem 86, p. 284. 
112 Idem. 
113 Imagem 87, p. 287 
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Tem-se também os vestidos estampados, nas Fotografias 351 e 342114. As saias dos 

vestidos das mulheres nas fotografias 310115 e 298116 tem maior comprimento na parte 

traseira, diferentemente dos outros trajes apresentados cujo comprimento das saias é mais 

uniforme tanto na frente quanto atrás. Os vestidos das mulheres na Imagem 89117, são 

confeccionados em tecidos brancos ou bem claros, as saias são, como as outras, mais 

ajustadas e decoradas com babados. Os trajes são equivalentes, tanto no que se refere aos 

modelos, quanto a qualidade dos materiais. Todos os adereços de moda utilizados colocam 

as modelos que os vestem num patamar semelhante de poder e elegância feminina para os 

padrões da época. 

Apenas as mulheres das imagens nas Fotografias 323 e 353 fazem uso de 

chapéus. Ambas usam chapéus mais ao estilo masculino, porém enfeitados não com penas, 

rendas e flores, mas apenas com fitas forjadas em tecido. A copa do chapéu da mulher na 

imagem fotográfica 323 é mais baixa que a da mulher na imagem 353, mas ambos têm 

abas curtas e aparentemente são feitos de feltro. O chapéu da primeira mulher é justo e 

redondo, típicos das mulheres mais velhas, mais próximo do estilo “chapéu de pastora”, 

utilizado de modo mais reto na cabeça (KÖHLER, 2011, 557). O chapéu da segunda 

mulher é mais alto e com abas um pouco mais largas, com enfeites mais exuberantes 

forjados também em tecido, porém acompanhado de penas. Os penteados são, de modo 

geral, mais altos nas têmporas, modo influenciado, talvez pelos cabelos cacheados, adotado 

pelas mulheres negras fotografadas por Militão. 

Os calçados dessas mulheres, não estão muito a vista, mas têm um peso 

importante no seu status, porque este objeto é signo de liberdade, em seu uso por negros, 

no período em recorte. Aparentemente, são peças simples, o cano das botas vai até os 

tornozelos, os mais refinados cobertos com tecido, poucos eram de couro. E poderiam ser 

abotoados com elástico ou amarrados com cadarços (KÖHLER, 2011, 561-562). De 

acordo com este autor seus adornos mais comuns eram roles, guarnecidos com sedas 

coloridas ou cetins e também por laços, fivelas, rendas. Alguns detalhes dos sapatos nos 

pés das mulheres insinuados nas Imagens 84, 87 e 85, Fotografias 323, 351 e 338. Percebe-

se em algumas das imagens apresentadas que os saltos dos sapatos são medianos. A partir 

de todos esses dados podemos concluir que, no que se refere aos trajes e adereços, as 

                                                 
114 Imagem 87, p. 287. 
115 Imagem 85, p. 281. 
116 Imagem 87, p. 287. 
117 Fotografias 347, 284 e 331, p. 292. 
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mulheres negras fotografadas por Militão não devem nada as mulheres da elite branca. Se 

em suas vidas cotidianas essas mulheres poderiam ou não sustentar esse “luxo”, não se 

sabe, mas é indiscutível que sabem se portar e enfeitar com a dignidade das mulheres 

“nobres” da sociedade de então. E reconhecem nesse modo de portar-se para a fotografia, o 

valor desse padrão de aparência, assimilando-o como forma de expressão de si. 

 

IMAGEM 90 - Título/legenda: 10729 (1-16544-0968-2814) / 11542 (1-16544-1778-2814) / 11344 (1-

16544-1594-2814) 

Fotografia 303 - Título/legenda: 

10729 (1-16544-0968-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 09/1880 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 325 - Título/legenda: 

11542 (1-16544-1778-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 02/1882 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 318 - Título/legenda: 

11344 (1-16544-1594-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 09/1881 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 
 

Os trajes obedecem a um sistema de códigos, através do qual vários códigos se 

correlacionam. Uma mulher ou um homem não se veste apenas de acordo com o seu 

próprio gosto. Um militar, por exemplo, como se pode observar nas imagens fotográficas 

que retratam militares, no segundo capítulo, obedece a um código indumentário a partir do 
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qual é possível se traduzir o universo escravocrata militar como uma unidade de conteúdos 

diversos, mas compatíveis entre si. E se pensar as posições e oposições que identificam 

certas estruturas hierárquicas dentro da comunidade militar, por meio de uma série de 

possíveis interpretantes socioculturais. E coloca-los em relação entre si e com outras 

unidades culturais pode desvelar como se rege um determinado sistema indumentário. 

Outro exemplo, da indumentária como subcódigo social, é a indumentária religiosa 

apresentada na Imagem 34118, no primeiro capítulo.  

 

IMAGEM 91 - Título/legenda: 9045D (1-16542-0599-0737) 

Fotografia 226 - Título/legenda: 9045D (1-16542-0599-0737) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 

3,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1878 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO 

                                                 
118 Fotografia 129, p. 114. 
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AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), APOIADO, PAINEL-CENÁRIO, 

VESTIDO NUPCIAL. 
 

Há um sistema código que rege a indumentária cotidiana de homens e 

mulheres, determinando-lhes diferenças cabíveis ou não ao gênero, a classe social, a faixa 

etária, ao poder econômico e assim por diante. Portanto, estes universos são passíveis de 

identificação enquanto definidos por outros que se lhes opõem. O homem fardado nas 

fotografias citadas, é uma expressão do código militar vigente na segunda metade do 

século XIX, assim como a mulher vestida de noiva na Imagem 91, também é uma 

expressão do código conjugal do mesmo período, ambas as expressões são codificadas por 

um código de comportamento, consecutivamente o militar e o sociocultural. Se 

invertêssemos o lugar social dos sujeitos retratados, a mulher de farda e o homem de 

vestido de noiva a visão de mundo teria que ser reorganizada, mas seu sistema de 

expressão não seria perturbado. No recorte temporal o código militar e conjugal não 

permitiria veicular esse novo estado do mundo. Essa seria uma expressão ainda a ser 

inventada.  

O vestido de noiva, como signo conjugal para uma mulher seria natural, para 

um homem arbitrário. Uma farda, como signo militar para um homem seria convencional, 

para uma mulher imotivado. A noiva é reconhecida por uma convenção sociocultural 

prévia, tal qual o militar. Assim como às mulheres negras com seus vestidos finamente 

confeccionados, convencionados para definir um certo status sociocultural que as 

identifica inicialmente com um determinado lugar codificado através da repetição da 

experiência empírica como sujeitos submetidos a sistemas de comportamento anteriores, 

embora flexíveis. 

Na Imagem 92, tem-se uma mulher negra de nação não revelada, rosto 

comprido, testa pequena, cabelos muito crespos, sobrancelhas raras, beiçuda, nariz grande 

e chato, queixo quadrado, quebrada do peito direito, peito esquerdo caído, corpo delgado, 

bem morena. Entre as mulheres negras variam muito a caracterização dos peitos nos 

anúncios de jornais. É evidenciada uma série de deformações nos corpos femininos e os 

peitos são elementos descritivos muito presente nos anúncios de periódicos do século XIX. 

Salienta-se que para uma negra deixar os peitos a mostra não era nenhuma novidade, que 

alguns senhores, como já dito, estavam até cansados de vê-las nuas 
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IMAGEM 92 - Título/legenda: 9006 (1-16543-0059-0568) 

Fotografia 222 - Título/legenda: 9006 (1-16543-0059-0568) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 6,1 x 

9,5cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, NÚ,, 

BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1). 
 

Militão trata a nudez, como uma circunstância a ser interpretada. Para isso 

fotografa a mulher despida das suas indumentárias, registra seu busto negro despido, com 

certa distinção, aproximando-se da produção da nudez na Renascença, em que o nu refletia 

os padrões sociais da estética e da moral. Nesse modelo de representação o nu não está 

associado ao erotismo e a arte não representa um mundo ideal. Pode parecer estranho a 

associação, mas a que se considerar os negros como modelos de deformação, do que seria 
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o ser humano ideal, eles são o modelo da ausência da perfeição humana para os “brancos”, 

são modelo de dessimetria para os marcos interpretantes no contexto da segunda metade do 

século XIX. E nesse ponto a mulher “imperfeita” representa a “imperfeição de sua raça”, 

no ponto de vista desse interpretador. Do ponto de vista do interprete ela é a pura perfeição 

como imagem da imperfeição. O intérprete evidencia não a nudez em si, mas a 

“deformação” física, que se mostra como o principal interesse, é ela o objeto da fotografia. 

A nudez da negra aqui não a desqualifica e não a qualifica como uma “mulher atôa”. 

Porém não se vê na imagem dessa mulher a caricaturização de traços que seriam 

considerados ridículos como no caso do anão na Imagem 93, a seguir: 

 

IMAGEM 93 - Título/legenda: (1-16544-1123-2814) 

Fotografia 307 - Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-1123-

2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1880 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), CORPO INTEIRO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MURETA 

COM COLUNAS, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO, 

ANOMALIA FÍSICA, ANÃO. 
 

O homem, provavelmente, escravizado, na Imagem 93, usa trajes que seriam 

típica e ridiculamente os de um fidalgo, trajes estes, que contrastam com pés descalços e 

com uma figura nada convencional. Aquele que, de modo figurado, não é digno de 

menção, é mencionado na fotografia de Militão Azevedo. O homem da imagem na 

Fotografia 307, é lugar de troça, talvez de escárnio, lugar do exotérico, é um homem 

destinado a ser vulgarizado, naquele contexto, onde diferenças não eram entendidas ou 

vistas, grosso modo, com bons olhos. Nele os trajes que distinguem a fidalguia reforçam a 

sua pouca condição.  

O caráter relativista que regula as formas do corpo na segunda metade do XIX, 

é baseado em alguns critérios que valorizam formas ideais, que não contemplam a 

anomalia de crescimento. De cartola, casaca e pés descalços, o interprete o identifica como 

anão. É sua condição física que o identifica na fotografia e socialmente, assim com a 

mulher na Imagem 92. Além é claro da sua condição jurídica pressuposta por conta da 

ausência de sapatos, que se metamorfoseia de instância estética em instância político-

jurídica, que pode velar e desvelar o status das pessoas apresentadas e representadas na 

fotografia como se pode observar.  

É nítido que o código sociocultural que institui como regra geral que os corpos, 

especialmente, os adultos devem ser recobertos por roupas e os subcódigos que definem 

que tipo de roupas cobre cada corpo, respeitando assim a uma diversidade enorme de 

condições e circunstâncias é levado em consideração na produção imagética de Militão. 

Seus retratos condicionam os sujeitos a partir de suas vestimentas e adereços. Os traços 

mais marcantes dos seus retratados são exteriores, com algumas raras exceções tais como a 

mulher de busto nu, na Imagem 92 e o “anão” presente na Imagem 93. Os procedimentos 

históricos promovem tanto a presença de vestimentas quanto a ausência delas como objeto 

de percepção dos sujeitos, nas suas imagens constituídas. E realiza através da conexão 

entre sujeitos reais e imaginados, um elaborado processo de encarnação.  
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O olhar histórico restitui a vida das imagens fazendo uso dos elementos que a 

fotografia disponibiliza como recurso visual para o nosso olhar ou dos elementos que são 

enunciados como ausentes. Agamben nos diz que a encarnação tem significado político e 

estético, é presença viva de um ser em ação. Ele afirma que a encarnação representa uma 

fratura, uma ruptura que separa e une ao mesmo tempo essas duas dimensões do ser. 

Porque a ação segundo ele não tem fundamento no ser, é um processo de subjetivação que 

produz um novo ser articulado e constituído com os dispositivos capazes de conduzir os 

comportamentos. É, portanto, exterior. A indumentária é um desses dispositivos, de caráter 

também estético, capaz de constituir novos seres, cuja imagem é uma linguagem política e 

não apenas estética. Pode-se entender que, em Agamben, este é um dispositivo pelo qual 

nos deixamos, inconscientemente, capturar, o qual, necessariamente, precisa-se profanar 

para que, a partir das relações estabelecidas entre vida e espectro, ser e ação, estética e 

política sujam novos sujeitos e não apenas outros dispositivos (AGAMBEN, 2009, 39-41). 

Esse autor nos diz que nas luzes do visível está o escuro que lhe é inerente. Ao 

interpretarmos as imagens de homens e mulheres negras é preciso saber a hora de 

abandonar, nesse caso, o texto visual, que pode nos cegar para o obscurecido por 

ausências, e situar a rede de relações em novos contextos. Ou seja, liberar o que foi 

capturado como dispositivo imagético e restituí-lo a um contexto vivo por meio de 

processos de subjetivação temporais e espaciais capazes de subverter sujeitos espectrais, o 

objeto estético simbólico, em sujeitos reais, o ser historicamente identificado e localizado. 

Assim interpolar dimensões variáveis como tempo e lugar, estética e política, sujeitos e 

ações. 

Os homens na Imagem 94, Fotografias 369, 370 e 315, são idosos, delgados de 

corpo, rostos compridos, apenas o segundo usa barba e porta chapéu de capote baixo e abas 

médias, finos de pernas, bem pretos, de estatura pressuposta mediana e cabelos grisalhos 

curtos e não modelados por peteados. As dúvidas sobre ele não se referem ao que seus 

corpos capturados pela fotografia, aprisionados na imagem, podem falar ou calar. A 

questão é se esses homens que usam ternos, estão de pé diante da câmera, cujos cotovelos 

estão recostados em balcões e cadeiras, objetos de apoio cenográfico, no seu tempo poderia 

contribuir para definir a orientação do contexto social do qual fizeram parte. Interessa 

saber se seus processos de projeção, idealização, recalque animaram sua experiência 

vivida, para além dos espaços individuais, como sujeitos sociais e políticos. É sabido, 
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grosso modo, que eles não ditavam a si suas próprias regras, mas pressupõe-se que, em 

algum nível, ninguém no contexto do século XIX e mesmo hoje, o faça plenamente.  

 

IMAGEM 94 - Título/legenda: 12333 (1-16544-2683-2814) / 12359 (1-16544-2710-2814) / 11315 (1-

16544-1555-2814) 

 
Fotografia 369 - Título/legenda: 

12333 (1-16544-2683-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

écnica: PAPEL ALBUMINADO 

- Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: - 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 04/1885 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 370 - Título/legenda: 

12359 (1-16544-2710-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 06/1885 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 315 - Título/legenda: 

11315 (1-16544-1555-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 08/1881 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  
 

Como os homens das imagens conduzira o seu dia-a-dia? Quais valores 

irrigavam seus sentimentos e ações? Quais meios utilizaram para superar as condições que 

lhes foram impostas? É possível pressupor que estes homens, mesmo libertos, não fossem 

livres? Evidentemente, eles experimentaram a liberdade posta em jogo pelo sistema que 

transformou seres humanos em objetos de uma venalidade generalizada. Tal sistema 

rebaixou alguns seres ao nível de objetos para serem utilizados, cruelmente, como 
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instrumentos de gozo para outros seres. A desumanização de alguns acabou por 

desumanizar a todos.  

Quando se questiona como estes homens foram “uteis’ a si mesmos, ao seu 

tempo e seu espaço, é preciso considerar de que perspectiva se levanta essa questão. Do 

ponto de vista desses homens, dos quais não conhecemos o nome, as práticas, os 

pensamentos. de quem temos como rastro apenas sua aparência que pode ser uma 

montagem para enganar ou fantasiar seu próprio presente? Uma imagem sua que pode ter 

sido escolha alheia, do interprete, ou do modelo social e estético-fotográfico a disposição. 

Imagem resultada dos valores interpretante em vigor. Eles podem ser ainda uma imagem 

da presente análise que ignora o porquê de todos os sinais, marcas e restos disponíveis para 

apreciação da vista deles e não da compreensão de sua experiência. 

O que perguntar a esses homens a partir das imagens, que Militão fizera deles? 

O homem de testa pequena, rosto algum tanto comprido, magro, nariz grande, beiços e 

orelhas proporcionais, olhos amortecidos, que aparenta ser o mesmo representado na 

Imagem 94, nas Fotografias 369, de 1885 e na 315, de 1881? O que amorteceram esses 

olhos? Para quem essa imagem fora constituída? Como se pensava este homem como 

homem, num tempo em que ser homem era uma decisão política, uma ação jurídica, uma 

questão econômica? Este sujeito retido na imagem, pode representar o deixar de ser de um 

indivíduo sacrificável, para o qual foi sancionada, novamente, a condição de humanidade, 

o qual não pode mais ser finalizado sem sanção. Mas, será ele tido como homem ou sub-

homem, para si e para os outros? Hipóteses para serem pensadas em futuras pesquisas. 

O que se nota é que estes homens, não são mais idênticos aos sujeitados, não 

são mais instrumentos que possam ser substituídos sem questionamentos, são homens 

transitórios, num contexto em transição. Alinhado ao seu próprio tempo, um tempo 

particular, dentro do tempo social que o localiza e a seus iguais em condição e 

circunstância. Ambos são homens mais velhos, possivelmente, experimentaram as 

condições escravistas por mais tempo que a maioria dos interpretados de Militão. 

Possivelmente, foram escravizados, conquistaram a sua liberdade e experimentaram as 

vantagens de uma vida livre ainda que parcialmente. Daí pressupor que esses homens 

tiveram uma experiência de vida riquíssima que lhes dava uma visão do mundo muito 

particularizada. Suas idades, que desconhecemos com exatidão contam mais do que anos, 

contam uma história em parte silenciada pela sua condição de anônimo nas suas imagens 

sobreviventes. 



304 

 

 

 

IMAGEM 95 - Título/legenda: 12023 (1-16544-2360-2814) / 11668 (1-16544-2152-2814) / (1-16544-2351-

2814) / (1-16544-2408-2814)

 
Fotografia 340 - 

Título/legenda: 12023 

(1-16544-2360-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBU

M - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm 

(sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO 

PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 05/1883 

(IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 

1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-

CMAA.  

Fotografia 335 - 

Título/legenda: 11668 

(1-16544-2152-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBU

M - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm 

(sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO 

PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 06/1883 

(IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 

1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-

CMAA.  

Fotografia 352 - 

Título/legenda: SEM 

LEGENDA (1-16544-

2351-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBU

M - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm 

(sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO 

PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 05/1883 

(IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 

1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-

CMAA.  

Fotografia 348 - 

Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-

2408-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBU

M - Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm 

(sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO 

PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 10/1883 

(IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 

1879-1885) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-

CMAA. 

 

Os corpos dos homens negros na Imagem 95, Fotografias 340, 335, 352 e 348, 

são a representação do eu aqui e agora, empostado ou não em um tórax adiantado de si, 

num peito agudo erguido para frente, cuja cabeça pende para traz e deixa claro o aviso de 

“mantenha-se a distância”. Enquanto o tórax pra dentro, cabeça curvada para frente 

conotaria obediência a um suposto superior. Se tivessem esses homens os olhos fechados, 

ou desviados da ação que os reproduz poderíamos dizer que não estariam se agradando da 

imagem na qual se vêm ou na qual se escondem. Mas, seus corpos eretos se impõem como 

iguais em valor aos mais nobres. Costas arqueadas tendem a dar a ideia de superioridade, 
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se estivessem côncavos poderiam revelar-se como seres submissos. Um mesmo membro 

designa em seus gestos tanto submissão quanto domínio, os cotovelos erguidos dizem ao 

outro da cena ou fora dela, “coloque-se no seu lugar”, ou impõe a primazia da ação, “estou 

eu no meu lugar” esta é uma postura desafiadora muito presente nas imagens de negros de 

Militão, inclusive nas imagens das mulheres descritas que fotografou de corpo inteiro.  

O chapéu que acompanha os homens da Imagem 95, Fotografias 335 e 348, de 

capote baixo e abas pequenas, enfim leve, não é o modelo de um adereço que remeta a sua 

primeira definição de proteger do sol, seu refinamento o inutiliza para certos fins e o 

transforma em objeto de distinção. Metáfora semelhante poderia ser usada para descrever 

os homens retratados. Assim como os penteados, dos homens, partidos ao meio remetem a 

uma certa ação da juventude, já que os mais adultos tendem a outras modelações. Seus 

paletós compridos que parecem ser uma tendência uniforme entre os representados, nos 

quais golas e lapelas tem tamanhos reduzidos. Este traje é acompanhado de coletes, às 

vezes, a mostra, noutras não, que seguem afinados com gravatas de tiras estreitas na 

maioria das vezes. Os tecidos dos ternos, apesar de não identificáveis com tanta facilidade, 

mostram-se atendendo uma preferência comum no período. Em tons pretos, marrons e 

acinzentados e algumas vezes brancos e amarelados. Os botões dos ternos a mostra no 

paletó, mais próximo do modelo de um casaco, e os coletes de comprimento mediano. Os 

modelos de gravata variam, tem-se a que dava duas voltas ao pescoço para ser amarrada na 

frente. Verifica-se também o uso de lenços, que é mais volumoso. Muitas vezes se vê a 

extremidade branca provinda de uma espécie de gola de camisa, cujas pontas são visíveis 

para fora do paletó ou casaco, que engomadas ficavam em pé do lado do rosto. E as 

gravatas mais encorpadas, de cetim, para ocasiões mais especiais (KÖHLER, 2011, 499-

519). 

Evidentemente, é o interpretador que traduz na obviedade do retrato, objeto 

simbólico, o que é obtuso, o ser histórico, no entanto essa tradução só se realiza com base 

na imagem inscrita desses seres, nos elementos que a compõem. Assim como propõem 

Roland Barthes em “A câmara clara”, a imagem do homem, ao ser composta 

iconograficamente, sofre a perda de tudo que não faz parte do quadro selecionado, sofre a 

perda do não-visível, tal como o nome, as referências culturais, a ocupação, as crenças, os 

objetivos e assim por diante (BARTHES, 1984). Essa perda age no tangível, atuando sobre 

as expectativas e/ou experiências do olhar que atua sobre o objeto simbólico 

presentificado, no caso, pela imagem fotográfica. Nesse processo, todo o visível 
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desaparece para aparecer o não-visível. Dá-se uma relação espaço-temporal, fazendo 

dialogar uma dupla distância, o “já sido” com o “a ser”. Esse “já sido” é a experiência do 

homem empírico fotografado e o “a ser” é a construção simbólica, a partir de restos da 

imagem visível e não-visível e do contexto de ação desse homem que pode ser localizado 

pelo histórico do artefato em si, ou nesse caso, pelos elementos de cena, tais como 

indumentária, adereços, datas, a identificação do intérprete, de onde ele atuou entre outros. 

A pigmentação da imagem, a estrutura estética abordada, a roupa, características físicas 

como a barba, o corte de cabelo, a postura, entre outros elementos que dizem do homem 

num certo lugar e tempo, pode ser previamente conhecido, portanto o homem retratado 

pode ser identificado espaço temporalmente através da presença de elementos familiares. 

Mas, também por dados desconhecidos, ou seja, o que denuncia outros tempos e lugares 

são as ausências, a estranheza de elementos não identificáveis no tempo do olho que olha, 

mas nem sempre consegue ver.  

Porém essa interpretação não é totalmente arbitrária. Ela se dá a partir de 

elementos realizados nas imagens. As roupas utilizadas por todas as personas, por 

exemplo, são estranhas ao tempo do nosso olhar. Não fazem parte do repertório cotidiano 

nos trajes da contemporaneidade. Chamam atenção por sua elegância ou simplicidade, pela 

tonalidade, já que lhes falta a diversidade de cores comuns as imagens dos dias atuais. Se 

diferenciam ainda pelo corte, mesmo para aqueles que não entendem nada de moda ou 

costura, é possível a percepção de que algo naqueles trajes atravessa as fronteiras de outros 

tempos e lugares, colocando os sujeitos representados num lugar do tempo que não é o 

atual. O que impõe o visível, no trabalho de Militão, são os signos a ler, as evocações que 

provocam, os seus limites e a sua negação. Suas imagens se animam, sob o olhar 

interpretador de forma quase imperceptível (AGAMBEN, 2007, 9s). 

 Foucault, em “Arqueologia do Saber”, no que se refere as modalidades 

enunciativas, diz que elas se dão ao relacionar o discurso a determinadas imposições que 

regulam sua aparição empiricamente. A partir dos enunciados imagéticos pode-se dizer que 

as imposições contextuais se projetam nos homens negros presentificados, visíveis e não-

visíveis, no intuito, talvez, de legitimar e autorizar os discursos, que a partir delas poderão 

ser constituídos. Ele entende que “as posições do sujeito se definem igualmente pela 

situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos de objetos” 

que o cercam. Da perspectiva dessa análise a produção fotográfica de Militão, atende a 

definição de Foucault de discurso, e entende que o conteúdo fotográfico pode constitui-se 
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como discurso imagético. Ao interpretar a imagem como um conjunto no qual podem ser 

determinadas a dispersão do sujeito e a sua descontinuidade em relação a si mesmo e ao 

outro como espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede dinâmica de lugares 

distintos (FOUCAULT, 1997, 58-62). Nesse caso o interpretador não age sobre a imagem 

do interpretado por conta própria, ele se sujeita a esta, assim como aos discursos 

elaborados nela e através de seus múltiplos leitores ao longo do tempo. Embora não se 

limite a leituras já realizadas, por seus interpretadores do passado, tampouco a vontade 

exclusiva de seu interprete original. 

 

IMAGEM 96 - Título/legenda: 12247 (1-16544-2587-2814) / 11679 (1-16544-1902-2814) / (1-16544-2411-

2814) 

 
Fotografia 362 - Título/legenda: 

12247 (1-16544-2587-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 10/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 329 - Título/legenda: 

11679 (1-16544-1902-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 07/1882 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 350 - Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-2411-2814) 

- Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 10/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 
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A Imagem 96, Fotografias 362, 329 e 350, cujos registros localizam os homens 

negros retratados em 1884, 1882 e 1883, com seus casacos compridos, colarinhos altos, 

gravatas, utilizando guarda-chuvas como objetos de apoio que os distingue, acercados de 

um cenário comum funcionam como dispositivos geradores de sujeitos. Como objetos de 

um processo dialético, são expressão de contemporaneidade apesar de todos os seus 

resquícios de passado. Assim como os homens negros presentes na Imagem 97, Fotografias 

286, 337 e 334, respectivamente de 1879 e 1883, cujos guarda-chuvas e cavanhaques 

revelam outras posturas possíveis para um homem. 

 

IMAGEM 97 - Título/legenda: 10047 (1-16544-0342-2814) / 11871 (1-16544-2190-2814) / 11667 (1-

16544-2151-2814) 

Fotografia 286 - Título/legenda: 

10047 (1-16544-0342-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO 

- Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 07/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 337 - Título/legenda: 

11871 (1-16544-2190-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO 

- Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 03/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-MAA  

Fotografia 334 - Título/legenda: 

11667 (1-16544-2151-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO 

- - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 06/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 
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De acordo com os estudos de Agamben (2009) pode-se compreender que esses 

homens imagéticos são a forma de um limiar inapreensível, que só se constituem 

adiantados de si mesmos. A sua atualidade inclui parte de seu fora e pode se reatualizar a 

qualquer momento, porque ela não cessa de operar no devir. E as imagens do passado 

pulsam no presente, são lugares de infinitas temporalidades, ainda que sejam objetos 

simbólicos ou artefatos aparentemente arcaicos. Elas despertam em nós o desejo de 

proximidade com as suas origens, como “parte do não vivido em todo vivido”, sob o foco 

do nosso olhar, que pode ser entendido, das perspectivas apresentadas, como um limite que 

se apaga ou vacila entre a realidade material e a psíquica se considerarmos a perspectiva de 

Georges Didi-Huberman, em “O que vemos, o que nos olha” (DIDI-HUBERMAN, 1998, 

231).  

Os homens negros de pé, sendo assegurados por um guarda-chuva, com pés 

calçados, ao lado de balcões, colunas, cadeiras, suporte de uma escultura numa sala 

carpetada, com um painel-cenário que imita uma sala decorada, podem não ser, no seu 

todo referente de sujeitos reais, assim como o cenário que os incluem. Eles podem ser 

apenas uma “cena”, não homens de ação, mas uma ideia de homem, colocados pela ideia 

de outro homem sobre como um homem deve ter sua imagem registrada. Mundos criados a 

semelhança do mundo real, que, a seu modo, inclui os excluídos, imaginativamente, nos 

espaços que lhes eram, talvez, pouco acessíveis. As fotografias desses homens negros tidas 

como objetos de figurabilidade do tempo, reconhecível e instável, se presta a jogos de 

desconstrução sob o olhar interpretador na perspectiva de diversos autores. Elementos 

presentes e ausentes se acoplam para construir uma outra coisa em diversos tempos. O 

visível se metamorfoseia, se torna transparente, se esvazia para dar lugar a ausências 

somente perceptíveis pela experiência ou expectativa dos desejos e pulsões do olhar 

interpretador em inúmeras ordens do interpretar.  

Segundo Agamben, em “O que é o Contemporâneo?” Roland Barthes 

resumindo o pensamento de Nietzsche, numa anotação de seus cursos do College de 

France, fala de um contemporâneo, que é o intempestivo, uma descontinuidade, um limiar 

inapreensível, ou seja, um quase (apud AGAMBEN, 2009, 57-63). Percebe-se nas 

fotografias que esse entre-lugar entre o ser o tempo, é permanentemente um ato 

contemporâneo e só se realiza sob um olhar ativo. E o contemporâneo que nos interessa 

nessas imagens é aquele dos sujeitos representados. O espaço da experiência empírica que 



310 

 

 

 

os constituíram, como se apresentam e como são apresentadas as suas imagens nas 

fotografias.  

Não se ignora que as imagens não são isentas da possibilidade de reelaboração, 

escapando a direção prevista por seus interpretantes, interpretes, interpretadores e 

interpretados. O ser imagético é um microcosmo, uma totalidade psicofísica mutável sob a 

ação do olhar. Os homens retratados por Militão, são signos de sua individuação, a sua 

escrita com luz é um misto de vida e morte, uma espécie de força vital que revive o homem 

que já está morto na realidade e o vivifica signicamente. O ser, na fotografia, é do mais 

elevado grau de desenvolvimento e seu poder como signo é uma abundância de 

possibilidades interior e exteriormente independente do lugar que ele ocupe nesta relação. 

 

IMAGEM 98 - Título/legenda:  (1-16544-0476-2814) / 12204 (1-16544-2544-2814) / 12110 (1-16544-

2450-2814) 

Fotografia 291 - Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-0476-2814) 

- Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 11/1879 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 360 - Título/legenda: 

12204 (1-16544-2544-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 8,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 06/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

 Fotografia 354 - Título/legenda: 

12110 (1-16544-2450-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 01/1884 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  
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Todas as traduções prováveis dos homens negros na Imagem 98, Fotografias 

291, 360 e 354 se referem aos homens como sujeitos sociais anônimos, existentes num 

contexto repleto de silêncios sobre eles mesmos. Eles são uma voz pouco audível, mas 

presente o suficiente para fazer compreender que os silêncios sobre eles não correspondem 

a sua inexistência, mas ao pouco desejo de fazê-los serem vistos. Eles nos dizem que estão 

presentes nesse passado, que atuaram de vários modos e exerceram seu cativeiro e sua 

liberdade como lhes fora possível e que em muitos aspectos superaram as expectativas e os 

limites que lhes impuseram em nome da raça. Extrapolaram as barreiras das condições que 

lhes negava o direito de ser homens e mulheres mesmo sendo negros. E que como homens 

e mulheres negras chegaram até aqui, se fazendo ver noutros moldes, se fazendo ouvir 

noutra sonoridade que não a provocada pela tortura condicional que muitos dos seus 

sofreram no regime de trabalho escravocrata. 

Na Imagem 99 nos olham sujeitos, tempos e lugares diferentes, aparências e 

comportamentos específicos que ganham uma dimensão intima a cada olhar. Seus volumes 

e seus vazios se evidenciam e nos dividem, gerando uma cisão e uma dupla distância que 

os coloca no nosso tempo e nos disponibiliza para o tempo dos objetos imagéticos em 

questão, para os seus sujeitos, o intangível, os restos de realidades que já não o são. Nesse 

processo dialético o ser metamorfoseia-se para continuar existindo e resistindo aos 

investimentos dos tempos que o observa e que nele são observados por seus 

interpretadores. Com ênfase para o olhar micro, entendendo que as imagens variam de 

acordo com o olhar do sujeito e o lugar social do qual se olha e o qual é olhado. Não se 

trata somente de olhar por outro ângulo, a questão é perceber que o outro também olha. 

Mesmo quando se mostra do mesmo modo, é possível perceber coisas diferentes ou de 

formas diferentes. Aqui o foco é o sociocultural em interação, carregado de um potencial 

de representatividade imagética que possibilita perceber como o local se vincula ao global 

enquanto diferença que nele atua e que o pressiona a partir de dentro e de um olhar 

interpretador. É esse olhar que torna perceptível que o rapaz na Imagem 99, Fotografia 

320, por exemplo apresenta-se de maneira mais simples, não no que se refere aos trajes, 

mas em sua postura diante da câmera de Militão. Que, de modo geral todos os homens 

fotografados de corpo inteiro por Militão repetem a mesma posição em cena, exceto o da 

Imagem 100, Fotografia 345, que está sentado numa pedra cenográfica, enquanto todos os 

outros estão de pé ao lado de um suporte cenográfico, no qual apoiam o cotovelo esquerdo, 
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na mão direita alguns trazem bengalas, outros trazem guarda-chuvas, outro um livro e um 

outro cigarro. Variações mínimas, mas não insignificantes. 

 

IMAGEM 99 - Título/legenda: 12057 (1-16544-2394-2814) / 11075 (1-16544-2412-2814) / (1-16544-1513-

2814) 

 
Fotografia 341 - Título/legenda: 

12057 (1-16544-2394-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 05/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 333 - Título/legenda: 

11075 (1-16544-2412-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 10/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  

Fotografia 320 - Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-1513-2814) 

- Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 06/1881 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

 

Os olhares interpretadores caminham no sentido de desmascarar a estabilidade 

do quadro imagético, desvelando as possibilidades de manipulação do representado, que 

podem ser resultado de adulação e/ou de forças coercitivas, que, consequentemente, gera 

as distorções das evidências fornecidas pelo visível. A questão para os historiadores, que se 

colocam no papel de interpretadores de imagens e imagens e não dos interpretados, é lidar 

com esse caos imagético, reorganizando-o numa narrativa histórica, cuidando para nesse 
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processo não tornar o visual mudo e órfão, conforme as considerações de Paul Ricoeur, em 

“Memória História e Esquecimento” (RICOEUR, 2007, 170-171).  

 

IMAGEM 100 - Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2181-2814) / 10460 (1-16544-0716-2814) / 12098 

(1-16544-2437-2814) 

Fotografia 346 - Título/legenda: 

ILEGÍVEL (1-16544-2181-2814) 

- Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 8,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 03/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 296 - Título/legenda: 

10460 (1-16544-0716-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 05/1880 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA 

Fotografia 345 - Título/legenda: 

12098 (1-16544-2437-2814) - 

Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL 

ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 

5,5 x 8,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: 

SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 11/1883 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMA 

 

A inscrição desses homens e mulheres num determinado lugar e as incursões 

nos diferentes espaços ocupados pelos sujeitos na esfera social, são impostas por 

determinações exteriores. Dessa perspectiva o lugar social é pensado a partir de Certeau, 

na obra “A invenção do cotidiano”, que nos leva da posse do espaço físico ao sígnico, 

ambos legitimados pelas estratégias dos grupos neles estabelecidos. Espaços que resultam 

dos processos de diferenciação social motivados pelos agentes em disputa com táticas que 

driblam o sistema instituído e anunciam-se como resistências ressignificando os objetos e 
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os limites fluidos dos seus múltiplos territórios para acomodar novos interesses. Posto que 

as experiências cotidianas dos sujeitos, mesmo anônimos, não são passivas e escapam a 

disciplina da estabilidade imposta, tornando o espaço do outro em um espaço de tática para 

aproveitar e explorar as fendas que se abrem no ambiente, oportunizando a mobilidade 

desejada ou necessária. Porque a plástica dos lugares é imprevisível, mesmo diante de 

consolidações prévias, são trajetórias indeterminadas que se configuram ao longo do tempo 

e cujo caráter é interativo tanto na realidade empírica quanto sígnica (CERTEAU, 1990, 

55-99).  

Essa intromissão nos espaços físicos e sígnicos que abalam o poder de ditar as 

regras, de acordo com Bourdieu, em ‘Coisas ditas”, se configuraram nas imagens na luta 

pela manutenção ou pela obtenção de determinados lugares, ou campo de atuação 

conforme esse mesmo autor. Esses lugares podem se configurar como esfera de reprodução 

sígnica da estrutura social que, constituída historicamente, resulta em internalização que 

condiciona os comportamentos. No entanto, esses lugares se instituem correlacionando 

microresitências. Os sujeitos ao se adaptarem para atender certos padrões, assim que os 

alcança também os altera (BOURDIEU, 1990, 20-38). Ao identificar-se com um 

determinado lugar o ser negro operacionaliza sua reestruturação e o lugar também se 

adapta aos sujeitos para inclui-los conforme se conclui ao analisar o que Pierre Bourdieu 

discute em “Poder simbólico” (BOURDIEU, 1989, 309-315).  Assim o lugar social do 

sujeito transita nesta pesquisa do espaço imagético para o empírico e vice-versa. Esses 

espaços são determinados pelas relações de poder, estabelecidas econômica, política, 

jurídica, social e culturalmente. Posturas estas interpretadas e aceitas de forma voluntária 

ou involuntária pelo senso comum do período e influenciadas pelas normas de conduta em 

transformação que movimentam o contexto nas várias dimensões da estrutura social.  

Os lugares sociais entrelaçados na produção dessas imagens abrigam, na sua 

heterogênea materialidade, diferentes sujeitos e ordens de saberes. O sujeito, que de acordo 

com a noção de Pêcheux, na “Semântica do discurso, uma crítica a afirmação do óbvio” 

não são apenas empíricos, e dessa perspectiva devem ser tomados também como 

discursivos, carregam consigo marcas do seu contexto sócio histórico embora não sejam, 

em si, fonte de sentido, ou seja, não são eles mesmos a sua origem. Daí se entende que o 

sujeito não o é até que o designe um discurso que o inscreva de uma forma com a qual ele 

se identifique ou que o torne passível de identificação. Portanto o sujeito, proposto por esse 

autor, que fala e cala o “já-dito” e o “não-dito” sobre si mesmo, é aqui considerado de uma 
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perspectiva visual (PÊCHEUX, 1995, 160-167). Os lugares sociais dos negros, dessa 

perspectiva, se configuram nos meandros da incorporação e/ou da dissimulação, no espaço 

do visível e do não-visível, nos elementos presentes e ausentes da mensagem imagética. 

Podem estar evidenciados ou silenciados empírica e discursivamente. O princípio básico da 

discussão do autor acima citado, neste sentido, é que não há discurso sem sujeito e não há 

sujeito sem ideologia, no que está de acordo com Henry, para o qual o sujeito não é a fonte 

do seu próprio sentido e sim uma formação constituída por memórias, acionadas pelos 

discursos que sobre elas se produziram e que representam as diferentes posições resultantes 

das relações harmônicas e/ou tensas, das continuidades e rupturas, presenças e ausências 

do discurso histórico que contempla diferentes posições em seu interior espaço-

temporalmente (HENRY, 1992, 126). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao problematizar a elaboração da produção visual com temática negra de 

Militão Augusto de Azevedo, na província de São Paulo, Brasil, na segunda metade do 

século XIX, entre 1865 e 1885, foi possível compreender que a produção e a veiculação 

de imagens fotográficas de negros, no contexto de modernização técnica e tecnológica 

da produção imagética e também de transições nos padrões de comportamento da 

sociedade, foram influenciados pelas mudanças na legislação imperial e pelas ações 

políticas e práticas cotidianas dos negros, veladas e desveladas por meio da análise da 

obra artística e documental do intérprete citado, que registrou, a seu modo e da sua 

perspectiva sujeitos das populações negras escravizadas, libertas e livres no exercício 

das condições assimiladas e impostas a africanos e descendentes pelo sistema escravista 

brasileiro do período recortado.  

Na busca por discutir, a produção imagética do fotógrafo selecionado se 

apresentou os temas, as formas e a composição fotográfica em sua estrutura estética. 

Assim como se procedeu a análise dos lugares sociais dos negros nas imagens 

fotográficas que Militão realizou, salientando o universo do trabalho dos sujeitos 

representados e as identidades e identificações fluidas desses sujeitos no seu contexto de 

acordo com uma perspectiva semiótica e histórica. No intuito de questionar as 

repercussões das transformações sociais nos processos de produção fotográfica entre 

1865 e 1885, do fotógrafo como intérprete, do contexto interpretante e dos seus 

interpretados. Bem como o papel de sua imagética no contexto social em que foram 

produzidas e difundidas. 

Analisou-se, com base nos estudos semióticos de Umberto Eco, as imagens 

fotográficas como uma possibilidade de leitura do mundo visível contextual. E 

percebeu-se que, é constatável a ideia de que dessas imagens emerjam apenas a 

aparência superficial dos sujeitos negros retratados. A imagética fotográfica de Militão 

favorece uma troca simbólica que enfrenta a destruição causada pela passagem do 

tempo, tanto como referência a uma ausência, quanto como a materialidade de uma 

presença que já não é. Suas imagens não são estáticas, nem passivas diante do olhar 

ativo. Elas possibilitam perceber as condições de vida dos negros retratados ou pelo 

menos emitem sinais, que manifestam as suas realidades econômico-comerciais, sociais
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 e culturais. Os sujeitos reais são perceptíveis nessas composições iconográficas 

concretizadas espaço-temporalmente.  

Portanto, observando as imagens fotográficas de Militão Augusto de 

Azevedo, se alcança as marcas e sinais das condições de vida física, social, cultural e 

econômica dos negros, mesmo quando caracterizadas pela negação ou por ausências. 

Elas revelam detalhes que nos dizem muito sobre o lugar social dos africanos e 

descendentes no Brasil nesse período, assim como nos mostra a naturalização da 

escravidão, nas representações do ponto de vista do intérprete, nas apresentações do 

feminino, do masculino e da infância, dos trabalhadores negros presentes e ausentes 

nesses documentos visuais.  

A diversidade da obra de Militão, com temática negra, aponta inúmeras 

abordagens que enriquecem e ampliam a compreensão dos processos constitutivos da 

história desses sujeitos. Essas imagens oferecem novas perspectivas sobre como eram 

olhados e traduzidos, pelos seus intérpretes, quais eram os seus lugares possíveis e 

impossíveis, algumas de suas possibilidades no universo do trabalho, como se vestiam, 

como se quiseram visto. Enfim, os seres negros de Militão, suscitam sob o olhar em 

ação, novos problemas e favorecem outras reflexões que interajam com novos aspectos 

das suas histórias. 

É possível relacionar a produção imagética de Militão, sobre os negros, com 

questões que envolvem todas as dimensões da sociedade e perceber que estes sujeitos 

são fios que formam a teia que liga o sistema escravista a questões comerciais e sociais 

com a produção artístico-cultural de sua época. Essas imagens são uma oportunidade de 

aprofundar e, quiçá, ampliar as percepções que temos dos negros na segunda metade do 

século XIX, no que se refere as suas experiências como escravizados, libertos e livres, 

pelo menos no que quiseram resguardar dessa experiência. As enunciações imagéticas 

de Militão, revelam possibilidades e dinâmicas do cotidiano de vários grupos negros em 

sociedade, as suas relações também interativas e não apenas unilaterais. Nas imagens 

das fotografias desse intérprete as realidades dos negros se separam, se hibridizam, se 

confrontam e se harmonizam de forma pacífica e tensa uns com os outros e entre negros 

e brancos. O que pode ser visto é que as suas representações, ilustram alguma mudança 

em ação no contexto, mudanças que provocaram consequências mesmo no pós-

abolição, ainda que não tenham sido realizadas com esse propósito. 
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Ao revisitar o acervo imagético desse autor, foi possível ouvir as vozes dos 

negros, que no passado foram silenciados na aparente inércia da sua condição, através 

das composições fotográficas. E recuperar seus sinais, suas marcas, os vestígios de seu 

tempo e espaço. Assim como percebe-los como ausência e presença, tanto no contexto 

da imagem, quanto de alguns repertórios sociais de suas épocas. Suas presenças como 

protagonistas de suas histórias se confirmaram como possibilidade histórica viável ao 

contextualiza-los.  

Vê-se também que Militão não inscreveu os negros numa narrativa 

imagética. Talvez, lhes tenha dedicado alguns versos soltos. As suas enunciações e 

enunciados, o seu fazer estético mostra os negros noutros lugares sociais. Lugares que 

nos fazem refletir sobre o pouco que se sabe sobre eles na segunda metade no século 

XIX. Quantas perguntas sem respostas, quantas imagens e quais as razões de sua 

existência, ao que serviram, a que demanda atenderam?  

Ao longo da análise percebe-se que Militão conduzira seu processo de 

produção e reprodução, de imagens, guiado por interesses comerciais. Mas, sua 

utilização, os seus fins, embora tenham sido pressupostos em alguns momentos não 

podem ser desvendados tão facilmente. Esses recursos imagéticos não parecem, pelo 

que se apreciou das imagens, servir à manutenção e difusão dos valores escravistas em 

voga no século XIX e também não os contesta. Porém, como produção sígnica, essa 

série de retratos de negros, criada, valorada e veiculada nas imagens de Militão, revelam 

um grande poder simbólico que nutre as representações coletivas da sociedade branca 

no século recortado. Por meio de um sistema de ideias e valores representados pelos 

elementos que compõem a cena. E pela própria postura dos interpretados. Não está 

presente nessas imagens exemplos objetivos das experiências desses sujeitos, mas 

rastros, perdas, transparências que as revelam. Estão nos retratos dos negros os vestígios 

da experiência de ser negro noutro aspecto, de um ponto de vista não corriqueiro. Ao 

buscar estabelecer a relação entre essas imagens e a memória histórica de que elas e os 

sujeitos nelas e por elas apresentados ou representados são carregados, confrontou-se as 

inúmeras temporalidades envolvidas no processo de criação, produção, difusão e 

interpretação dos seus sentidos. Alguns puderam ser percebidos e demonstrados outros 

não. 

Acentuou-se, nesse exercício, como as “marginalidades” históricas se 

configuraram nos moldes das “centralidades”. Numa discussão sobre o lugar dos 
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sujeitos no contexto em foco, a partir dos papeis que lhes são atribuídos ou que se lhes 

atribuíram nas suas representações e apresentações no espaço imagético. Além dos 

espaços que ocuparam ou a que foram condicionados por determinações políticas, 

econômica, sociais e culturais próprias ou alheias, mas de forma a questionar essas 

dimensões que, supostamente, são determinantes. Explorou-se os vestígios de memórias 

dessa alteridade ainda desconhecida, que é o ser negro, no espaço fotográfico, lugar 

dessas imagens, por meio de sinais e marcas comportamentais e físicas do ser, em seu 

estado de ser, bem-posto, em condições tão adversas. Esse conjunto social, representado 

por Militão, é tratado de maneira quase homogênea. Mas, nos elementos e posturas, que 

o constituem nos retratos, se acham estímulos que fazem pensar duas, ou mais, vezes 

em como estes seres reais, se relacionam com as várias representações de si e com sua 

própria apresentação ao se verem configurados de tal ou qual modo. Evidentemente não 

os alcançamos integralmente nem como seres, nem como objeto de análise. Eles 

pertencem as suas próprias especificidades, que ressoam em suas imagens, mas como 

um mistério. O que se propõe é construir um caminho até eles e a partir daí tentar 

acessa-los a cada nova informação, inclusive, por meio de outros sujeitos, de seus 

contextos, de escolhas diante da câmera e do intérprete, da sua resignação, aceitação ou 

resistência diante da captura de um fragmento da sua experiência como ser sociável.  

O esforço foi por problematizar a interação entre as imagens nas fotografias 

e os sujeitos em sociedade submetidos ao sistema escravista brasileiro na segunda 

metade do século XIX. A observação, expectativamente, crítica das imagens, que 

registraram as características e condições impostas pelo sistema escravista às 

populações negras, de um ponto de vista nada convencional, vê o registro dos silêncios 

relacionados com aquilo que exibem: o trabalho, as mulheres, os homens as crianças. 

Mas, é no visível que desaparece o ser negro, ele só pode ser encontrado no não-visível. 

Ele só pôde ser encontrado distanciado da cor de sua pele, afastado da imagem que se 

fez dele. As imagens de Militão, calam ao falar do ser negro e falam ao calar o ser negro 

como tal simultaneamente. Elas o comunicam para o nosso tempo histórico, não 

retratando a escravidão a que foram submetidos tantos desses seres humanos naquele 

contexto. Mas, ao mostra-los como modelos de superação dessa condição de ser. 

Modelos alienantes alguns dirão. De fato. Mas, só para os alienados!  

Nesta análise das fotografias de negros de Militão, entende-se que elas não 

estavam apenas a serviço da auto representação da elite branca dominante, mas que 
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contribuíram para construir uma imagem dos negros como reflexo dos valores dessa 

sociedade, imagens que sem dúvida foram estímulo para que se auto identificassem com 

as regras de conduta e os modelos de comportamento opressores impostos política, 

econômica, social e culturalmente. Porém, para além da, visível, influência branca 

dominante, há manifestações de reais interações sociais, entre os vários grupos 

representados em diversos níveis de atuação como forma de resistência negra a opressão 

escravista. Nessas imagens os sujeitos, mesmo anônimos, se projetam de forma a 

possibilitar novas leituras e a reelaboração das dinâmicas socioculturais que se 

efetivavam no contexto e talvez se possa dizer que assimilação de valores e posturas 

brancas é também uma forma de resistir as imposições e limitações do regime 

escravista.  

No que se refere ao lugar social dos sujeitos, nesses documentos visuais, o 

espaço dedicado ao negro não inclui sua condição de escravizado. Os negros, enquanto 

submetidos ao sistema escravista libertos ou não, se manifestam por meio da sua 

imagem composta com características da extrapolação dos limites impostos sócio 

hierarquicamente. Há, nas imagens de Militão, diferenciação do universo do trabalho, 

em várias modalidades e nas divisões das atividades por gênero. O papel da mulher 

negra como trabalhadora é restrito ao universo feminino e doméstico. Quanto aos 

homens a diversidade de condições de trabalho variam muito, estão presentes no espaço 

urbano, mas em uma oportunidade rementem ao espaço rural, atuam em diferentes 

atividades, de político e escritor a escravizado. A difusão do trabalho negro não expõe a 

presença do trabalho infantil, exceto o caso de uma jovem ama. Ao decompor as 

condições físicas e comportamentais dos negros apresentados ou representados, não se 

nota muitos sinais de auto identificação étnica ou de resistência aos modos e modelos 

impostos. Contudo tem-se muito claro o poder de assimilação e adaptação aos modos da 

elite branca dominante. E a assimilação em si, pode ser considerada como ato de 

resistência. Realidade, provavelmente, influenciada por fatores de natureza econômica, 

jurídica, política, social e cultural.  

No esforço de interpretação das imagens, como objetos históricos, tanto da 

perspectiva do intérprete, quanto do interpretante e interpretados, nota-se que os negros 

enquanto submetidos ao sistema escravista tem definido seu lugar em sociedade a priori, 

mas enquanto sujeitos, gênero e lugar social são perpassados pelas possibilidades de 

mobilidade, na sua construção estética e na composição social. Entendimento 
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estimulado tanto pelos elementos de cena, quanto pela ausência deles. No que tange ao 

universo do trabalho negro, da perspectiva fotográfica de Militão, se confirma que no 

meio urbano é sempre mais individualizado e no meio rural expressa duas modalidades: 

individual e hierarquizado singularmente na casa grande e coletivo e plural no campo. 

Além, é claro, de que nas cidades as divisões das atividades se dão influenciadas pelo 

gênero, fator diferencial aparentemente determinante.  

Os vestígios físicos e comportamentais dos negros não podem ser 

considerados sinais de identificação étnica, nem de resistência objetiva e direta, com 

raras exceções, ao sistema escravista. Nesse aspecto os sinais de resistência são os sinais 

que demarcam a superação dessa condição. E sem dúvida alguma, por meio dos 

enunciados imagéticos de Militão, se pode compor narrativas históricas, que extrapolem 

as fronteiras do que este intérprete possa ter estabelecido como característica para seus 

retratados. Essas imagens trazem do passado também o que não estava no foco das 

lentes do fotógrafo o seu contexto interpretante. 

Os caminhos que definiram, os meandros dessa análise foram 

instrumentalizados e orientados pelos pressupostos da História e da Semiótica. Se a 

abordagem não alcançou um mínimo esperado da discussão proposta fora por 

incompetência desse interpretador e não por deficiência da fonte fotográfica. A fonte 

fotográfica é riquíssima de informações, rastros, sinais e possibilidades equiprováveis 

das experiências dos sujeitos envolvidos pelo seu fabrico. As imagens dos negros como 

objeto são como um inventário de sujeitos integrais, mostrados de modo parcial para 

serem desvelados, na reflexão sobre os seus “tipos”, sobre suas vidas cotidianas, 

relacionando, para tal, os métodos de ação no percurso dessas imagens que podem ser 

vistas a partir de perspectivas muito diversas e até controversas, por diferentes grupos 

de apreciação. O que se notou e com o que, delas, se dialogou foi que os grupos e 

sujeitos apresentados e representados, nos seus diversos lugares sociais, estão refletidos 

no visível e o não-visível. Nelas o real e o sígnico se encontram no nosso olhar, como 

fragmentos de realidades, aparentemente, perdidas, mas que inspiram ainda hoje tantas 

reflexões, aceitações e contestações sem conta. Investigar o mundo dessas imagens 

conduziu o olhar para o momento histórico do seu registro sem nenhuma pretensão de 

traduzi-lo na sua integridade. 

O exame mais acurado sobre a obra fotográfica de Militão Augusto de 

Azevedo ainda está por ser realizado, no entanto, foi possível compreender a sua 
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contribuição para o campo de estudos sobre os negros no contexto da escravidão e 

perceber novas visualidades dessa história. Ele produziu imagens que podem conduzir a 

um entendimento mais complexo das experiências que envolvem o status imposto pelo 

sistema escravista ao ser negro e a toda a sociedade, no que tange a produção sígnica 

contida e reproduzida pelos documentos visuais, que engendrou. Considerando essas 

imagens do ponto de vista da enunciação nos enunciados, pode se afirmar que 

promovem comunicativa, dialógica e interativamente correlações importantes sobre as 

interações da realidade social das comunidades negras com a composição imagética, do 

ponto de vista do interpretador, que interfere nas possíveis construções interpretativas 

viabilizadas sobre a experiência do ser negro como sujeitos das suas próprias ações e 

escolhas no fabrico de sua imagem e na sua vida cotidiana. Os lugares observados 

desses sujeitos são mais que individuais, são também representação de um discurso, 

marcado social, ideológica e historicamente, para ser percebido ilusoriamente e aceito 

como origem e fim. Os negros nessas imagens foram pensados, a partir dos lugares 

sociais que engendraram, entendidos nos moldes de uma representação sígnica que 

apresenta os sujeitos em algumas das várias dinâmicas das quais foram parte.  

Reunir e discutir a documentação visual produzida por Militão, foi uma 

oportunidade de ler outra versão sobre as práticas cotidianas dos negros, na segunda 

metade do século XIX. A partir de uma realidade composta no estúdio fotográfico, 

respaldados pela perspectiva do intérprete, vê-se imagens repletas de pluralidades 

existentes no mundo dito real, que foram influenciadas, mas também influenciaram seu 

contexto histórico e imagético. O intérprete fala e cala um passado, mas o torna 

disponível para o nosso tempo e a todos os olhares que lhe queiram invadir. Visualiza-

se nas imagens das fotografias de Militão, as possibilidades do mundo para os negros, 

suas imagens são a expressão de conteúdos e formas visuais, que remetem, inclusive, 

aos processos e problemas fora desse universo imaginado. 

O impressionante arquivo documental fotográfico, composto pelo acervo 

imagético de Militão, mesmo no recorte auferido, sob diversas perspectivas auxilia no 

reconhecimento de mais detalhes da realidade social e das experiências dos negros em 

suas especificidades, nos mantendo conscientes de que os documentos visuais, como 

todos os outros, não são repositórios neutros. Suas imagens resguardam alguns limites 

dos comportamentos contextuais, mas ultrapassam muito as fronteiras dos lugares 

comuns dos negros na construção ou reconstrução da sua imagem. Por meio do 
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processo criativo da fotografia esse intérprete se volta para os de baixo e isso torna a sua 

produção muito significante.  

Realizadas em estúdio, essas imagens atendem a diversos interesses. São, 

portanto, registros de memórias, registros para auto promoção dos interpretados, que 

desejam um retrato da sua ascenção social, são resultados de investimentos comerciais, 

técnicos e tecnológicos do intérprete. São ainda uma das formas de afirmação dos 

valores e modelos da elite branca dominante. São a expressão artística e política do 

próprio fotógrafo. E são vestígio do contexto marginal de um espaço-tempo. Nessas 

suas fotografias, Militão se prestou a compor uma imagem para os negros, por meio dos 

seus elementos expressivos, visíveis e não-visíveis, em virtude dos próprios interesses e 

do interesse de sua clientela. Interesses influenciados pela ordem político-econômica 

vigente e pelo momento sociocultural interno e externo. Porém um elemento alienígena 

pode dar ou desvendar-lhes novos sentidos, o interpretador. E transformar a versão 

originária desses sujeitos. Para percebe-los, não somente a partir de suas imagens, mas a 

partir da história da qual suas imagens são partes significantes. Esses enunciados 

possibilitam ler dadas representações individuais e coletivas sob diversas perspectivas, o 

que alarga as fronteiras do que se vê, enriquecendo as interpretações. Ao acessar, por 

meio de construções visuais, o ser negro. Esse ser se comunica conosco, os alienígenas, 

os ausentes de seu tempo, através dos seus próprios vestígios materializados nas 

imagens fotográficas, por meio dos comportamentos, das posturas, das suas marcas, das 

suas ações, dos seus contextos. Coube aplicar a sua linguagem o método semiótico para 

compreender, ainda que parcialmente, as suas falas, seus conteúdos e expressões.  

Embora se possa entender que as fotografias de Militão Augusto de 

Azevedo, no século XIX, estavam a serviço da auto representação da elite branca 

dominante, corroborando a imagem de uma sociedade una, disciplinadora das massas e 

auto identificada com as regras de conduta e os modelos de comportamento opressores 

do ser negro, impostos política, econômica, social e culturalmente. Também foi possível 

ver, que para além da, visível, dominação branca nas manifestações imagéticas dos 

negros, esses seres tinham existência própria, interagiam socialmente, com os vários 

grupos presentes no contexto, nas várias classes de sujeitos representados, nos seus 

diversos níveis de atuação como forma de adaptação sim, mas também de resistência 

dos indivíduos a escravidão. Foi possível perceber vários níveis de relações entre 
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sujeitos negros retratados e seu contexto, que escapam a condição de submissão negra 

imposta pelo regime racista e escravista em vigor.  

Em linhas gerais a realidade das experiências dos negros, continua 

insuspeitada pelos olhos que a tentam resgatar na fotografia. Por traz das formas 

conhecidas se revelam tantas outras formas que remetem ao desconhecido. A imagem 

não é apenas resultado de uma suposta reprodução automática da realidade. Ela é fruto 

de um conjunto de sutilezas, das quais um intérprete se utiliza para conceber o que se 

supõe como “objetividade e realismo”, somente capaz de reproduzir o que é exterior. 

No entanto, esta “ilusão especular”, traz em si um conjunto de arquétipos e convenções 

historicamente formados que permitem o florescer das vontades ocultas nos simulacros 

ou espelhos imagéticos do mundo, possibilitando aos interpretadores atribuir lhes um 

poder revelatório.  

A base ideológica, que é o suporte do procedimento técnico e formal de 

Militão, não é um sistema de signos particular, se baseia na figuração sociocultural dos 

contextos em que intérprete e seus interpretados experimentam as suas vidas. A 

contaminação das suas formas pelas ideologias e intencionalidades correntes, é 

determinada pelas contradições da própria vida social. Os modos dos interpretados não 

são uma abstração sem saída. Todavia eles figuram nas imagens feitas de si como um 

fato que não é só o resultado das ideologias que, vinculadas ao seu contexto, os forjou, 

figuram também com seu poder, talvez, ocultado de escapar do que os oprime e se 

tornam, não um produto, mas uma mostra do que podem ser e fazer apesar de toda e 

qualquer dominação de classe, que os queira enquadrar nesta ou naquela forma. Mesmo 

ao assimilar os modos brancos, na feitura do seu retrato ou mesmo na sua vida social, 

promovem uma revolução no espaço que seria do outro, inclusive, cenicamente, ou seja, 

através da sua prática cotidiana ou imagética se firma e se transforma no que o senso 

comum do período não pretendia como consolidação. Assim ao se configurar como o 

outro, permeia de conflitos antagônicos o interior do sistema sociocultural que os 

coaduna.  

Contudo, todas as teorias apresentadas nesta análise são frutos da ignorância 

do interpretador e também do seu desejo de compreender o universo do ser negro, no 

espaço das imagens fotográficas de Militão. E as ideologias que refletem esse ser de 

diferentes modos, apreciável dos mais diversos pontos de vista, velando e desvelando os 

interpretados que absorvem e modificam o seu mundo real. As imagens em que figuram 
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seus corpos como conteúdo e como expressão, podem ser consideradas como um 

sistema de signos não estáveis e independente das ideias de verdade e falsidade, ainda 

que haja no fabrico dessa cadeia sígnica, interesses antagônicos em confronto. Os 

sujeitos imagéticos são signos autônomos dos sujeitos reais que representam. Mas, com 

base em certas evidências se pode afirmar que o discurso imagético que apresenta esses 

sujeitos é composto por um complexo de exigências, que podem alterar a sua imagem 

figurativa e trazer à tona as suas identidades e identificações fluidas, tornando perfeito o 

percurso entre o signo e o sujeito designado.  

As fotografias analisadas, desencadeiam um delírio de aperfeiçoamento da 

aparência dos sujeitos, para produzir deles ou neles uma impressão satisfatória da 

realidade. Contudo, é possível pressupor que essas imagens não têm pretensão de ser a 

apresentação da realidade, mas, apenas um dos seus possíveis retratos, ou seja, inventam 

uma ideia de sujeito, podendo este sujeito se assumir ou não como tal. Não se nega que 

se manifesta nas imagens uma perspectiva artificial, mas não irreal, do ser negro, 

perspectiva que consiste num sistema de projeções destinados a remeter a uma realidade 

que, talvez, tenha existido, e que permanece existindo materialmente na imagem 

fotográfica realizada. O paradoxo considerado é a imagem através do ser ou o ser 

através da imagem.  

A imagem dos negros de Militão, seria um meio de sobrevivência material 

do corpo com destino temporal e autônomo como refletiu André Bazin, na sua obra A 

“Ontologia da Imagem Fotográfica” (BAZIN, 1991, 19-26). Não se aceita nesta análise 

que a imagem fotográfica não se distingue de seu referente, posto que temos observado 

ao longo de todo o texto a real possibilidade dessa distinção se realizar. No entanto, os 

realistas pressupõem que aquilo que exige o exame de seu sentido é a própria realidade. 

Ao pensar uma distinção entre a aparência visível na imagem e o movimento real não-

visível do mundo, segundo Arlindo Machado (1984), se compreende, que esta distinção 

pode ser intuída, analisada e produzida. Assim a imagem fotográfica dos negros, se 

concebida com base nos moldes e modelos da classe dominante, seria uma apropriação 

do sujeito referente para garantir seu poder sobre ele. Porque não se pode ignorar o fato 

de que os interpretados possam ter desejado não sua realidade, mas somente uma 

imagem melhorada dela.  

O momento de captura das imagens de Militão não é impensado, nem 

aleatório. Mas, é preciso levar em conta o tempo de ação do aparelho fotográfico, os 
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registros assim pensados resultam, por mais planejado que seja a petrificação de tal 

fração, só parcialmente se escolhe, porque as possibilidades de escolha são limitadas 

pelo automatismo do equipamento. A depender do tempo de exposição que cada retrato 

tenha exigido. E essa informação não é conhecida em Militão. Assim, é preciso contar 

com os acasos da pose, os incidentes, o inesperado, as perturbações da imagem 

desejada. Nesse sentido toda imagem é um instantâneo, que sempre trai a idéia dos seus 

feitores. Mas, de fato, não é a câmera que vela ou desvela o mundo, os arranjos e 

rearranjos são premeditados pelo intérprete e pelos interpretados. Embora, estes 

“senhores” da foto não possam controlar tudo. Ainda bem!  

Ao mostrar os sujeitos de um determinado modo o intérprete se mostra, ao 

se mostrar de um determinado modo os interpretados se mostram e ambos mostram seus 

contextos e o que resulta dessa ação conjunta nunca é só o que ambos individualmente 

expectam. Assim como se vê o mundo com dois olhos em movimento o mundo se 

movimenta para se mostrar aos olhos que o olham promovendo divergências e 

deformações na imagem que não condizem com o seu “referente”. Isso porque, de 

acordo com Arlindo Machado (1884), os olhos que vêm, todos, estão carregados de 

intenções que selecionam, ampliam, ignoram, operam e modificam. Ao olhar uma 

imagem, todos os envolvidos tomam consciência de si como sujeitos e acabam por 

aplicar, indiferentes as determinações inicias, seu ponto de vista sobre o objeto olhado. 

O intérprete não é a única porção presente, mas não-visível, da imagem. O interpretante 

também o é. Assim como seus outros interpretadores. Ouso dizer que, por vezes, o 

interpretado também o é. O ato de olhar uma imagem é também um ato de submissão a 

inúmeros outros olhares em contrapartida. As imagens, durante, mas principalmente, 

após seu fabrico, não são redutíveis a vontades exteriores, elas têm vontade própria, são 

conscientes de si. E só se mostram em sua complexidade àqueles que, realmente, lhes 

querem ver.  

A fotografia de Militão pode ser considerada como uma prática onde 

prevalece a repetição do gesto fotográfico, suas poses são invocadas para simular uma 

continuidade modelar, talvez expectando, não permitir uma projeção integral dos negros 

retratados. Mas, não é possível conseguir manter esse controle o tempo todo. O foco; a 

composição; e as condições de iluminação, tudo interfere nesse desejo de repetição. 

Claro que o foco do intérprete impõe uma leitura do seu gesto fotográfico e da imagem 

que dele resulta, porém, a imagem é a materialização de uma predisposição que 
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favorece sempre outras perspectivas. As mulheres e os homens negros, imaginados, não 

são uma referência só a si mesmos ou a imagem que deles se constituiu na fotografia de 

Militão. Por isso suas imagens, não envelhecem com o tempo, ao contrário do artefato, 

elas se superam a cada olhar, ganham nova intensidade e correspondem sempre a uma 

diferença renovadora em relação a si mesmas. Nelas o tempo tem um efeito reverso, faz 

com que pareçam a cada olhar algo novo. Só um domínio eficiente do código, que opera 

em cada sistema relacionado com o imagético, reconcilia este com o seu provável 

referente e permite ver com certa clareza a sua particular dialética. 

As ambiguidades sugeridas pelas imagens de Militão, coexistem na 

sociedade em referência nestas obras. Elas não são fruto da construção artística, são 

produtos reais no contexto dos representados, sejam eles reais ou fictícios. Os sujeitos 

são paradoxos, sua representação não poderia ser diferente e não poderia também lhe 

definir como lugar, apenas o tradicional. Sobre eles abre-se, nas suas imagens, a 

possibilidade de novos lugares. Portanto, de novos enfrentamentos. As expectativas das 

representações não parecem querer reduzi-los a modelos prontos e acabados. Seu estado 

de ser é elencado por sinais sugeridos e não por determinantes explícitos. Ler essas 

representações codificadas é estabelecer uma relação entre signos e objetos reais, e às 

vezes, inverter essas relações. O código imagético é constituído de sistemas complexos, 

assim como o social, ambos podem promover propostas ou combinações imprevistas, 

que sugerem ou proporcionam compreensões diversas, que estabelecem semelhanças e 

diferenças entre imagem e “realidade”. No estabelecimento dessas relações são gerados 

os conflitos que ajudam a superar as limitações interpretativas e investigativas, 

condicionando a permanente atualização de conhecimentos, que possibilita formular 

novas leituras a partir de uma imagem, forjada sob inspiração da realidade e codificada 

pelos contextos envolvidos. 

As imagens dos negros, da segunda metade do século XIX, realizadas por 

Militão, são olhadas como um contexto em mutação permanente, que pode ser 

transformado e transfigurado no seu percurso histórico. Embora possibilitem a 

dicotomia entre falso e verdadeiro, não são tomadas aqui dessa perspectiva. Portanto, 

não há semelhança entre imagem e objeto, entre contexto e referente. Mas, sinais, 

indicações que correspondem a uma possibilidade real e que permitem separar os 

elementos de cena, articulados na obra, do mundo da experiência dos sujeitos retratados. 

Porque esses mundos podem ser abordados de vários ângulos e a mensagem ser, ainda 
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assim, preservada, porque traz em si, inegavelmente, o seu querer dizer ou o querer 

dizer de um espaço-tempo.  

A função e a forma das imagens fotográficas de Militão não pretendem 

imitar, nem rivalizar com a natureza. Embora, já se tenha entendido assim. Funções e 

formas mudam e as mutações graduais dos esquemas artísticos correspondem ao que se 

deseja exprimir, de mundos também mutáveis. Pouco importa os sistemas adotados, é 

através da comparação realizada pelo interpretador que se pode apreender as realidades 

insinuadas. Assim como os processos históricos sistematizados pela historiografia, essas 

imagens são em virtude de um passado que agiu sob a perspectiva de um devir. E é para 

o devir que se volta os olhos e as ações dos sujeitos representados, estes não se situam 

no imaginário simbólico da época, são uma antecipação, a expressão do desejo por uma 

nova realidade. 

Não se considera que Militão tenha rompido com os padrões estabelecidos, 

de modo algum. Ele apenas conformou a imagem dos negros a esses padrões, 

apresentando-os como centralidades que se articulam com o mundo exterior que as 

encerra. Os representados, não são apenas corpos individuais, podem ser tomados como 

a modelização icônica para um corpo social mais amplo e complexo. Sua presença 

implica uma discursividade significante que distingue a representação e o sujeito 

representado, reforçando sua existência e inscrevendo-o fora do universo opressor, 

revelando a possibilidade de supera-lo.  

A participação do interpretador, na compreensão de Ernest Hans Gombrich, 

sobre “Arte e ilusão”, ao estudar a psicologia da representação pictórica, é que a 

mensagem imagética pode ser cifrada pelo intérprete, codificada por e para um espaço-

tempo, inteligível (GOMBRICH, 2007, 10-18). É o interpretador que identifica os 

elementos de verossimilhança da obra de Militão com o mundo e com a sua própria 

percepção de mundo. É o interpretador que projeta sobre a imagem sua capacidade de 

reconhecer. É a sua percepção que significa e classifica as nuanças do ser negro na 

imagem, tenham elas formas reconhecíveis específicas ou não.  

Ao que parece a motivação das obras de Militão não visou atrair a atenção 

para questões raciais, políticas e sociais da época, elas se dirigem aos interpretadores 

como uma enunciação que participa o nosso tempo da presença dos interpretados, nesse 

caso, dos negros, na História do Brasil, nas Fotografias de Militão, no século XIX, para 

além dos moldes a que fomos habituados a percebê-los. Ainda que continue a observa-
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los, nessas imagens, um o olhar de cima, não raro, para os de baixo. Embora essas suas 

imagens não sejam, irredutivelmente, rígidas e sólidas. Posto, que a partir delas é 

possível estabelecer algumas incertezas, sobre as distinções e os rigores de classe 

naquele contexto, por exemplo. Se vincula em sua obra alguns poucos mecanismos de 

identificação de uns poucos sujeitos representados e alguns fatos históricos que os 

individualiza. Mas, no geral as representações reforçam a homogeneidade no trato dos 

sujeitos nos retratos e no contexto. No entanto, é preciso cuidado para que tudo isso não 

obscureça os significantes e as significações fluidas dessas imagens no contexto de sua 

produção para aqueles que as empreenderam. Porque as imagens analisadas, 

independentemente do modelo de apresentação e representação, dos negros, objetivado, 

é um espaço sígnico aberto ao universo social, cultural e político de todas as épocas que 

as olham. 

As imagens de Militão, ainda que possam ser consideradas um espaço de 

acúmulo classicizante, de personagens solenes e fixas, exceto por extrapolar o lugar dos 

sujeitos provocando um impacto com sua protagonia, cuja autonomia postula a morte ou 

anuncia superação de uma determinada realidade espaço-temporal, provavelmente de 

forma um tanto inconsciente. Essas imagens não são apenas formas, são a expressão de 

conteúdos e sensibilidades nos moldes clássicos, representam uma ruptura externa e 

interna com o contexto, consigo mesmo e com a anterior condição sociocultural dos 

próprios representados. Apesar da estrutura estreita e convencional do retrato, estas 

imagens possibilitam alcançar uma impressão momentânea que combina o vivido e o 

oportuno, o ético e o moral, o estético e o político, o real e o criativo num tom severo, 

categórico, multifacetado e, às vezes, contraditório. No qual a singularidade e a 

multiplicidade dos sujeitos retratados promovem um conflito silencioso e inconsciente, 

mas que chama a atenção dos interpretadores que se propõem a interpretar os 

agenciamentos desencadeados por estas suas imagens, não tão suas. Isso através de uma 

rede de elementos, que se insinuam nas formas, nos objetos de cena, nos interpretados, 

nos interpretantes, nas expressões modelizadas para projetar um ideal de ser naquele 

espaço-tempo.  

Militão não transcreve o que vê, ao reproduzir a imagem do ser negro, ele o 

traduz. Há pequenas diferenças entre os gestos dos seus interpretados, mas suas 

semelhanças são (des)construídas. Dessa perspectiva a imagem que se quer dos negros 

não tem nenhuma firmeza, está entregue a subjetividade do interpretador. Ainda que 
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Gombrich tenha razão, ao dizer que uma imagem é uma “projeção dirigida” 

(GOMBRICH, 2007, 211-255), ou seja, o interpretador é levado pela construção sígnica 

projetada na imagem que olha, através de seus elementos materiais e conceituais 

combinados para produzir uma comunicação eficaz, com os contextos a que se referem 

ou que as referem, delimitando as leituras possíveis dos sinais familiares expostos. 

Ainda que de forma sutil, podem sempre ser ampliados se observados mais atentamente, 

posto que existam elos nas representações que nos ensinam a passar de uma 

interpretação a outra. Para esta história as imagens de negros de Militão, revela um 

contexto pouco conhecido, negros fora dos padrões esclerosados, que os confina num 

mundo de sujeição e humilhação constantes. Apesar dos gigantescos conflitos 

enfrentados pelos negros na segunda metade do século XIX, suas realizações não se 

associam, simplesmente, com questões da condição de escravizados. Esses homens e 

mulheres são sujeitos imagéticos, sociais e políticos, que enfrentaram um sistema que os 

quis reduzir a coisas, mas superam gradualmente essa condição e vencem, inclusive, as 

limitações econômicas impostas, pelo fato de serem negros, com grande sucesso.  

O que se fez nesta análise foi tentar compreender e discutir as articulações 

dos modelos imagéticos propostos por Militão, a seus interpretados negros, com relação 

aos modelos impostos socioculturalmente, à sociedade da segunda metade do século 

XIX. E inter-relacionar os sujeitos com o meio imagético semioticamente e com o meio 

social historicamente no intuito de perceber como se inserem nesses universos. Embora 

essa seja apenas uma das leituras possíveis. Porque, conforme diz Guatarri, todas as 

leituras sobre uma obra de arte, seja ela documental, comercial ou não, a princípio, 

podem ser consideradas “verdadeiras”. Se respondem a uma semiotização de realidades 

heterogêneas, sejam elas sociais, culturais, econômicas, políticas, estéticas... 

(GUATTARI, 1996, 16-24).  

A obra de Militão promove o diálogo entre sujeito imagético e sujeito 

social, não por si mesma, mas em relação a outros intérpretes, a outros interpretados e a 

outros modos de intepretação do mundo imagético em que habitam. Se contextualizadas 

essas imagens de homens e mulheres negras, realizadas no estúdio fotográfico, não 

podem jamais ser assumidas como absolutas. Por isso o diálogo com outros sistemas 

códigos se fizeram necessários aqui. Assim o discurso persuasivo crítico aqui 

apresentado pode ser rejeitado pelo interlocutor, seja ele ideológico ou não. As 

conexões dos valores postos em regras semânticas podem estabelecer oposições de 
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enunciados e predispô-los a refutação. O discurso crítico não elimina as motivações 

materiais do intérprete, não muda as bases materiais da vida, mas as tornam explicitas, 

revelando que os diversos ângulos produzem diversas organizações semânticas e podem 

pôr em crise qualquer ideologia, qualquer versão, qualquer interpretação.  

A semiótica ajuda a pôr em questão as imagens que a imagética de Militão 

construiu para os negros e negras da segunda metade do século XIX, porque mesmo a 

partir de determinadas fórmulas de registro fotográfico é possível analisar as 

contradições silenciadas que estariam ligadas a determinadas posições ideológicas 

contextuais. E assim interpretar, nesses documentos visuais, as enunciações e os 

enunciados imagéticos como uma forma de narrativa, que contribui para a constituição 

da história desses sujeitos tanto da perspectiva do intérprete dessas imagens, quanto de 

seus interpretados no contexto do período recortado, no qual não se pode ignorar os 

vários papeis realizados por negros e negras dentro do sistema escravista, que se 

configura como um universo diverso e dinâmico, excludente por princípio, mas também 

inclusivo em regra. Portanto, considerando os percursos históricos desses fragmentos 

das realidades dos sujeitos negros no século XIX, os enunciados imagéticos compõem 

parte de uma narrativa, que pode vir a ser histórica extrapolando as fronteiras do que 

fora estabelecido tanto por seu intérprete, quanto por interpretados e interpretadores, 

trazendo do passado também o que não estava no foco das lentes do fotógrafo cuja obra, 

em parte, é apreciada em relação ao contexto histórico em que fora gerada. 

A propósito dos enfrentamentos que esse tempo impôs, tanto ao gesto 

fotográfico realizado por Militão, quanto aquele a que se sujeitaram seus interpretados. 

Pode ser olhado como gesto de abertura que incluiu a assimilação. Suas imagens não 

são um instrumento perigoso para os padrões da sociedade da qual fez parte. Ele não 

sacralizou a humanidade dos negros e também não a abandonou, apenas a moldou de 

acordo com a natureza social e cultural dominante em seu contexto. Tratou, talvez, da 

comunidade negra a partir de sua origem no indivíduo e não no conjunto social. Embora 

não deixem de ocupar o lugar do outro, os negros e negras retratados por Militão, são 

representados como um outro eu. O que possibilita pensar a alteridade produzida pelo 

seu gesto fotográfico como uma extensão do próprio ponto de referência branco e não 

como outro ponto de referência, do contrário não teria um acordo imagético que 

atendesse a toda a sua clientela. 
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Como resultado de uma reflexão sobre a vida social prática e material, 

tendemos a recorrer ao terreno do impalpável. É quase óbvio buscar o desconhecido no 

campo do conhecido. Essa busca cega, tem se mostrado, surpreendente, mas nem 

sempre positiva, porque soluções que escapam da reflexão sobre o vivido, funcionam 

apenas temporariamente. Porém, apesar de ser concebível a ideia de um saber durável, 

um saber eterno não combina com a dinâmica humana, nem imagética. 
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ANEXO I 

Termo de autorização de uso de imagem do Museu Paulista – USP. 
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APÊNDICE I 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS – PRODUÇÃO DE MILITÃO (1865-1885) 

 
Nº IMAGEM DADOS DA IMAGEM 

1   
1865 

Título/Legenda: 101D (1-16539-0051-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig. Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1865 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (LIMITE 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-Chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), SENTADO(1), CADEIRA 

2   

Título/Legenda: 114D (1-16539-0064-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1865 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (LIMITE 1865-1870) - COLEÇÃO: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA – Palavras-Chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

3   

Título/legenda: 247D (1-16539-0198-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

4   

Título/legenda: 310D (1-16539-1596-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

5   

Título/legenda: 312D (1-16539-0219-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente:  PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

6   

Título/legenda: 325D (1-16539-1600-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA, CORTINA 

7   

Título/legenda: 382D (1-16539-1612-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM -Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

8   

Título/legenda: 436D (1-16539-1634-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 
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9   

Título/legenda: 472D (1-16539-0951-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, IDOSO(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

10   

Título/legenda: 4894D (1-16540-2474-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

11   

Título/legenda: 513D (1-16539-0440-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, CRIANÇA(1), BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

12   

Título/legenda: 530D (1-16539-0455-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

13   

Título/legenda: 541D (1-16539-1650-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

14   

Título/legenda: 579D (1-16539-1666-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

15   

Título/legenda: 992D (1-16539-0833-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

16   

Título/legenda: 1007D (1-16539-0848-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

17   

Título/legenda: 1124D (1-16539-1074-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

18   

Título/legenda: 1193D (1-16539-1259-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO DE 
FRENTE(1), MEIO CORPO(1), NEGRA, CORTINA 

19  

 

Título/legenda: 1216D (1-16539-1283-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
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Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

20   

Título/legenda: 1283D (1-16539-1355-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), 
VISTO DE FRENTE(1), NEGRA, BRAÇO ESTENDIDO(1) 

21   

Título/legenda: 1344D (1-16539-1415-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

22  

 

Título/legenda: 1350D (1-16539-1421-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,1 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), BUSTO(1), MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(2), 
ABRAÇADO, APOIADO, NEGRA 

23   

Título/legenda: 1372D (1-16539-1443-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

24  
 

Título/legenda: 1755D (1-16539-1741-2117) - CATHARINA PAVÃO (ENGOMADEIRA) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 
MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL -  Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º 
QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1), 

NEGRA, PAVÃO(CATARINA), ENGOMADEIRA 

25   

Título/legenda: 1873D (1-16539-1835-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), NEGRA, CORTINA 

26   

Título/legenda: 1916D (1-16539-1878-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/RASIL - 
Ref.Agente: HOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), SENTADO(1), CADEIRA, NEGRA 

27   

Título/legenda: 1953D (1-16539-1916-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1860 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

28   
1866 

Título/legenda: 578D (1-16539-0507-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1866 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

29   
1870 

Título/legenda: 1997D (1-16539-1960-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,1 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), 
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BUSTO(1), 3/4 DO CORPO, VISTO DE FRENTE(2), ENCOSTADO(2), NEGRA, BRAÇO 

ESTENDIDO(1) 

30   

Título/legenda: 2095D (1-16539-2058-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-MAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

31   

Título/legenda: 2096D (1-16539-2059-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), CORTINA, NEGRA 

32   

Título/legenda: 2097D (1-16539-2060-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões:2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 
PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO 

- 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 
NEGRA 

33   

Título/legenda: 2098D (1-16539-2061-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO / SÃO PAULO / 

BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

34   

Título/legenda: 2113D (1-16539-2076-2117) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1865-1870) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

35  

 

Título/legenda: 2162D (1-16540-0012-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º 
QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), NEGRA, VISTO DE 3/4 

DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), MEIO CORPO(2), BRAÇO FLEXIONADO(1), 
APOIADO, RELÓGIO DE MESA, MESA, CORTINA 

36   

Título/legenda: 2164D (1-16540-0015-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: ÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

37   

Título/legenda: 2181D (1-16540-0034-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

38  

 

Título/legenda: 2198D (1-16540-0051-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4,9 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(4), NEGRA, MEIO 

CORPO(3), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(3), VISTO DE PERFIL(1), EM PÉ(2), 
SENTADO(2), APOIADO(2), BRAÇO ESTENDIDO(1), BRAÇO FLEXIONADO(1) 

39   

Título/legenda: 2260D (1-16540-0120-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) - Circulação: PROJETO "TERRA PAULISTA: HISTÓRIA, ARTE E 
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COSTUMES". CENPEC/SÃO PAULO, 2004. 

40   

Título/legenda: 2304D (1-16540-0167-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), GAMA(LUIS GONZAGA PINTO DA), NEGRA, POLÍTICO 

41   

Título/legenda: 2327D (1-16540-0190-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-MAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

42   

Título/legenda: 2349D (1-16540-0212-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), CORTINA 

43  
 

Título/legenda: 2365D (1-16540-0228-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,8 x 2,8cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 
MENINO(1), ROSTO(1), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(2), ENCOSTADO(2) 

44  

 

Título/legenda: 2384D (1-16540-0257-3223) - ZÉ POETA E GEREBITA - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 
Dimensões: 5,4 x 2,8cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 

Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

HOMEM(2), NEGRA, BUSTO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), ABRAÇADO, ZÉ 

POETA, GEREBITA 

45   

Título/legenda: 2395D (1-16540-0258-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

46   

Título/legenda: 2398D (1-16540-0261-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

47  

 

Título/legenda: 2399D (1-16540-0262-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 2,9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: CORTINA, RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

MENINA(1), MEIO CORPO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), 

APOIADO(2), MESA, RELÓGIO DE MESA 

48   

Título/legenda: 2415D (1-16540-0279-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 1870 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

49   
1871 

Título/legenda: 2558D (1-16540-0428-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 01/1871 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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50   

Título/legenda: 2774D (1-16540-0650-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1871 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), CORTINA 

51   

Título/legenda: 2798D (1-16540-0674-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1871 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

52   

Título/legenda: 2819D (1-16540-0697-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1871 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), GAMA(LUIS GONZAGA PINTO DA), NEGRA, POLÍTICO 

53  
 

Título/legenda: 2869D (1-16540-0748-3223) - DR. JOSÉ FERNANDES COELHO - 
Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - 

Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 11/1871 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-

1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, 
ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), COELHO(DR.JOSÉ 

FERNANDES) 

54   
1872 

Título/legenda: 2206D (1-16540-1094-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1872 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), CORTINA 

55   

Título/legenda: 2993D (1-16540-0875-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 02/1872 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

56   

Título/legenda: 3127D (1-16540-1012-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1872 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE FRENTE(1) 

57  

 

Título/legenda: 3177D (1-16540-1065-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,2 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1872 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(2), MULHER(1), 
NEGRA, BUSTO(1), MEIO CORPO(1), ROSTO(1), SENTADO(2), VISTO DE FRENTE(3), 

ENCOSTADO(1), CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO 

58   

Título/legenda: 3193D (1-16540-1081-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1872 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1) 

59   

Título/legenda: 3239D (1-16540-1127-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1872 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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60   

Título/legenda: 3274D (1-16540-1162-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1872 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

61   

Título/legenda: 3343D (1-16540-1231-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1872 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), CADEIRA 

62   

Título/legenda: 3349D (1-16540-1237-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1872 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

63   
1873 

Título/legenda: 3442D (1-16540-1331-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), CLÉRIGO, BATINA E FAIXA 

64   

Título/legenda: 3445D (1-16540-1334-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), CADEIRA 

65   

Título/legenda: 3490D (1-16540-1380-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

66   

Título/legenda: 3544D  (1-16540-1434-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

67  
 

Título/legenda: 3552D (1-16540-1442-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MENINA(1), 

NEGRA, BUSTO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), ENCOSTADO(1), 
ABRAÇADO 

68   

Título/legenda: 3554D (1-16540-1444-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

69   

Título/legenda: 3564D (1-16540-1454-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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70   

Título/legenda: 3694D (1-16540-1588-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1) 

71   

Título/legenda: 4022D (1-16540-1614-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL- 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 16/10/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

72   

Título/legenda: 4036D (1-16540-1626-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

73   

Título/legenda: 4045D (1-16540-1634-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, 
MULHER(1), ROSTO(1), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(2), ABRAÇADO 

74   

Título/legenda: 4063D (1-16540-1652-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

75  

 

Título/legenda: 4066D (1-16540-1655-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), NEGRA, BUSTO(1), 

MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), SENTADO(1), 

EM PÉ(1), APOIADO, CADEIRA 

76   

Título/legenda: 4082D 1-16540-1670-3223 - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO 

- CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 ESQUERDA(1), CADEIRA 

77   

Título/legenda: 4169D (1-16540-1754-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL- 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 10/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

78   

Título/legenda: 4175D (1-16540-1759-3223) -  Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

79   

Título/legenda: 4217D (1-16540-1802-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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80   

Título/legenda: 4218D (1-16540-1803-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

81  

 

Título/legenda: 4226D (1-16540-1811-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,2 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), HOMEM(1), 

NEGRA, MEIO CORPO(1), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(1), APOIADO, 

SENTADO(1), PAINEL-CENÁRIO 

82   

Título/legenda: 4299D (1-16540-1883-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: ONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 
CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1) 

83   

Título/legenda: 4331D (1-16540-1915-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

84  

 

Título/legenda: 4364D (1-16540-1946-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,1 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), MULHER(1), 

HOMEM(1), NEGRA, MEIO CORPO(3), VISTO DE FRENTE(3), SENTADO(3), MÃO 

CRUZADA(1), ABRAÇADO, APOIADO - Circulação: PROJETO "TERRA PAULISTA: 
HISTÓRIA, ARTE E COSTUMES". CENPEC/SÃO PAULO, 2004. 

85   

Título/legenda: 4367D (1-16540-1949-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

86   

Título/legenda: 4371D (1-16540-1953-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 2,9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

87   

Título/legenda: 4381D (1-16540-1962-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

88   

Título/legenda: 4391D (1-16540-1972-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

89   

Título/legenda: 4411D (1-16540-1993-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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90  

 

Título/legenda: 4456D (1-16540-2037-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,1 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(2), MENINO(1), 

NEGRA, MEIO CORPO(2), BUSTO(1), EM PÉ(2), SENTADO(1), VISTO DE FRENTE(3), 

APOIADO(2), PAINEL-CENÁRIO 

91   

Título/legenda: 4461D (1-16540-2042-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/ BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

92   

Título/legenda: 4507D (1-16540-2086-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO 

93   

Título/legenda: 4507D (1-16540-2087-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO 

94   

Título/legenda: 4509D (1-16540-2089-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), CORTINA 

95   

Título/legenda: 4510D (1-16540-2090-3223) - enominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 12/1873 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

96   
1874 

Título/legenda: 4665D (1-16540-2245-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 02/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

97   

Título/legenda: 4774 (1-16540-2353-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 02/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

98   

Título/legenda: 4801D (1-16540-2381-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), UNIFORME MILITAR 

99   

Título/legenda: 4811D (1-16540-2391-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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100   

Título/legenda: 4818D (1-16540-2398-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

101   

Título/legenda: 4886D (1-16540-2466-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

102   

Título/legenda: 4894D (1-16540-2474-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

103   

Título/legenda: 4918D (1-16540-2498-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

104  

 

Título/legenda: 4965D (1-16540-2545-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,3 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 
HOMEM(1), MEIO CORPO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), BRAÇO FLEXIONADO(1), 

BRAÇO ESTENDIDO(1) 

105   

Título/legenda: 4967D (1-16540-2547-32230 - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

106   

Título/legenda: 4981D (1-16540-2561-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP -  Época: 04/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 
MULHER(1), NEGRA, ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

107   

Título/legenda: 5074D (1-16540-2654-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

108   

Título/legenda: 5075D (1-16540-2655-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

109  
 

Título/legenda: 5095D (1-16540-2675-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 04/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

CRIANÇA(1), BUSTO(2), VISTO DE FRENTE(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), SENTADO 

NO COLO(1) 
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110  
 

Título/legenda: 5163D (1-16540-2743-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4,8 x 2,9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(3), NEGRA, MEIO 

CORPO(3), VISTO DE FRENTE(3), EM PÉ(3), APOIADO(2), BRAÇO ESTENDIDO(1) 

111   

Título/legenda: 5167D (1-16540-2747-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

112   

Título/legenda: 5276D (1-16540-2856-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM -  Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

113   

Título/legenda: 5308D (1-16540-2888-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), APOIADO, VASO 

114   

Título/legenda: 5339D (1-16540-2919-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

115   

Título/legenda: 5340D (1-16540-2920-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

116   

Título/legenda: 5341D (1-16540-2921-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP – Época: 06/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

117   

Título/legenda: 5342D (1-16540-2922-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1) 

118   

Título/legenda: 5353D (1-16540-2933-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 06/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, PAINEL-CENÁRIO 

119   

Título/legenda: 5408D (1-16540-2988-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

120  

 

Título/legenda: 5409D (1-16540-2989-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1874 



357 

 

 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

121  
 

Título/legenda: 5414D (1-16540-2994-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), HOMEM(1), 
NEGRA, MEIO CORPO(1), BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), 

APOIADO 

122  
 

Título/legenda: 5443D (1-16540-3023-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 07/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

123   

Título/legenda: 5493D (1-16540-3073-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1874 
(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

124   

Título/legenda: 5569D (1-16540-3149-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE FRENTE(1) 

125   

Título/legenda: 5586D (1-16540-3166-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

126   

Título/legenda: 5589D (1-16540-3169-3223) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: CARNEIRO & GASPAR - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 08/1874 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1870-1874) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

127   

Título/legenda: 5681D (1-16541-0041-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
01/09/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

128  
 

Título/legenda: 5748 FERNANDES COELHO (1-16541-0108-2715) - Denominação: 

FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - 

Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - 
Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: 

MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - 

Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, 
ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, 

COELHO(FERNANDES) 

129  
 

Título/legenda: 5801D (1-16541-0161-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1))))))), CLÉRIGO, BATINA E FAIXA, PORTANDO(1), LIVRO, PAINEL-

CENÁRIO 

130  
 

Título/legenda: 5807D (1-16541-0167-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

131    

Título/legenda: 6007D (1-16541-0372-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica:  
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
11/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA 

132  

 

Título/legenda: 6014D (1-16541-0379-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,3 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(2), 3/4 DO CORPO, 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(2), APOIADO(2), 

MURETA COM COLUNAS, CASTIÇAL, NEGRA - Circulação: PROJETO "TERRA 

PAULISTA: HISTÓRIA, ARTE E COSTUMES". CENPEC/SÃO PAULO, 2004. 

133   

Título/legenda: 6102D (1-16541-0467-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
12/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

134   

Título/legenda: 6103D (1-16541-0468-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

135   

Título/legenda: 6106D (1-16541-0471-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

136   

Título/legenda: 6107D (1-16541-0472-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1874 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO, CORTINA 

137   
1875 

Título/legenda: 6182D (1-16541-0547-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,7 x 2,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente:PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
01/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, NEGRA, ROSTO(1), VISTO DE 

3/4 DIREITA(1) 

138   

Título/legenda: 6231D (1-16541-0597-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), APOIADO, NEGRA 

139   

Título/legenda: 6267D (1-16541-0634-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1875 (IMPÉRIO - 3º) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-

CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), 3/4 DO CORPO, VISTO DE 
FRENTE(1), APOIADO, SENTADO(1), CADEIRA, MESA DE APOIO, NEGRA 

140   

Título/legenda: 6330D (1-16541-0697-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 
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141   

Título/legenda: 6331D (1-16541-0698-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 

142   

Título/legenda: 6385D (1-16541-0752-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, IDOSO(1), ROSTO(1), VISTO DE 

3/4 DIREITA(1), NEGRA 

143   

Título/legenda: 6418D (1-16541-0785-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA 

144   

Título/legenda: 6464D (1-16541-0831-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), UNIFORME MILITAR, NEGRA 

145  
 

Título/legenda: 6501D (1-16541-0871-2715) - BENEDICTO DOS SANTOS (THESOURO) - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - (1-16541-0871-2715) - Época: 03/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-

1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, 
ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, 

SANTOS(BENEDICTO DOS), FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

146   

Título/legenda: 6508D (1-16541-0878-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

147   

Título/legenda: 6528D (1-16541-0898-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), NEGRA 

148   

Título/legenda: 6562D (1-16541-0932-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), NEGRA 

149   

Título/legenda: 6575D (1-16541-0945-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO 

150   

Título/legenda: 6590D (1-16541-0960-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA 
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151   

Título/legenda: 6727D (1-16541-1097-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

152   

Título/legenda: 6729D (1-16541-1099-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - or: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - Autoria: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1875 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, BUSTO(1), MULHER(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO 

153   

Título/legenda: 6730D (1-16541-1100-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: 05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 
(limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, 

PAINEL-CENÁRIO 

154   

Título/legenda: 6778D (1-16541-1147-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

155   

Título/legenda: 6785D (1-16541-1154-2715) - Denominação:  FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

156   

Título/legenda: 6796D (1-16541-1167-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO / SÃO PAULO / 

BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - 

Época: 05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), NEGRA, UNIFORME MILITAR 

157   

Título/legenda: 6803D (1-16541-1172-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

158   

Título/legenda: 6821D (1-16541-1190-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
05/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

159   

Título/legenda: 6885D (1-16541-1254-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

06/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

160   

Título/legenda: 6957D (1-16541-1326-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

161  

 

Título/legenda: 6974D (1-16541-1343-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
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07/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

162   

Título/legenda: 7026D (1-16541-1397-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

163  

 

Título/legenda: 7042D (1-16541-1414-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4,8 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(4), VISTO DE 

FRENTE(4), MEIO CORPO(3), BUSTO(1), SENTADO(1), EM PÉ(3), APOIADO(3), PAINEL-

CENÁRIO, NEGRA 

164   

Título/legenda: 7045D (1-16541-1416-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
07/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), NEGRA 

165   

Título/legenda: 7169D (1-16541-1539-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

166   

Título/legenda: 7178D (1-16541-1549-2715 - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), CORTINA, PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

167   

Título/legenda: 7246D (1-16541-1618-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MENINO(1), 

BUSTO(2), VISTO DE FRENTE(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), ABRAÇADO, NEGRA 

168   

Título/legenda: 7297D (1-16541-1671-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
10/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

169   

Título/legenda: 7311D (1-16541-1685-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

170   

Título/legenda: 7341D (1-16541-1716-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

171   

Título/legenda: 7349D (1-16541-1724-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), CORTINA, NEGRA 
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172   

Título/legenda: 7392D (1-16541-1768-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

173   

Título/legenda: 7436D (1-16541-1810-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1875 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO 

174   
1876 

Título/legenda: 6873D (1-16541-1242-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
06/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO, CORTINA 

175   

Título/legenda: 7443D (1-16541-1825-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, BUSTO(1), MULHER(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

176   

Título/legenda: 7444D (1-16541-1826-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE PERFIL(1), NEGRA 

177   

Título/legenda: 7578D (1-16541-1961-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,4 x 3,3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente:PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, NEGRA 

178   

Título/legenda: 7580D (1-16541-1963-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1), NEGRA 

179   

Título/legenda: 7599D (1-16541-1983-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA 

180   

Título/legenda: 7615D (1-16541-1998-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), NEGRA, 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

181   

Título/legenda: 7616D (1-16541-1999-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), NEGRA 

182  

 

Título/legenda: 7617D  (1-16541-2000-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
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03/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 
VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), NEGRA 

183  
 

Título/legenda: 7666D (1-16541-2049-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 cm x 3 cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CRIANÇA(1), 
BUSTO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), ABRAÇADO, 

ENCOSTADO(2), NEGRA 

184   

Título/legenda: 7755D (1-16541-2146-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
04/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), CRIANÇA(1), 

BUSTO(2), ENCOSTADO(2), NEGRA 

185   

Título/legenda: 7758D (1-16541-2141-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
04/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), PAINEL-CENÁRIO, CORTINA, NEGRA 

186   

Título/legenda: 7875D (1-16541-2260-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), NEGRA 

187   

Título/legenda: 7914D (1-16541-2299-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO - CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

188   

Título/legenda: 7936D (1-16541-2321-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA 

189   

Título/legenda: 7944D (1-16541-2329-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
09/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO 

190  

 

Título/legenda: 7986D (1-16541-2370-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA  - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), 
BUSTO(1), MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(2), 

ABRAÇADO, APOIADO, PAINEL-CENÁRIO, CORTINA, BALCÃO, NEGRA 

191  
 

Título/legenda: 8019D (1-16541-2404-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

192  
 

Título/legenda: 8031D (1-16541-2419-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
10/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
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DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

193  
 

Título/legenda: 8035R  (1-16541-2418-2715) - HENRIQUE ALVES DE MESQUITA 

(MAESTRO) - Denominação:  FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - 
Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época:  10/1876 (IMPÉRIO - 3º 
QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO DE FRENTE(1), 

NEGRA, MESQUITA(HENRIQUE ALVES DE), ARTISTA:MÚSICO 

194  
 

Título/legenda: 8067D (1-16541-2453-2715) - Denominação:  FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO, CORTINA 

195  
 

Título/legenda: 8072D (1-16541-2458-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

196   

Título/legenda: 8098D (1-16541-2484-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1876 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

197   
1877 

Título/legenda: 56D (1-16542-0489-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO 

198   

Título/legenda: 8222 (1-16541-2610-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
02/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, NEGRA 

199   

Título/legenda: 8226 (1-16541-2614-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA  - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), BUSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

200   

Título/legenda: 8319 (1-16541-2708-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

201   

Título/legenda: 8413 (1-16541-2715-2715) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3,4cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1874-1877) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA 

202   

Título/legenda: 8446D (1-16542-0126-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
05/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 
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203   

Título/legenda: 8450D (1-16542-0130-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

06/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA 

204   

Título/legenda: 8519D (1-16542-0203-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: ILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

205   

Título/legenda: 8560D (1-16542-0244-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
07/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), NEGRA, PAINEL-CENÁRIO, CORTINA 

206   

Título/legenda: 8592D (1-16542-0278-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) -Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
DE FRENTE(1), NEGRA 

207   

Título/legenda: 8604D (1-16542-0288-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

208  
 

Título/legenda: 8613D (1-16542-0300-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MESA DE APOIO, PAINEL-CENÁRIO, 

NEGRA 

209   

Título/legenda: 8836D (1-16542-0357-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,7 x 3,4cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
09/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), ROSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

210   

Título/legenda: 8847D (1-16542-0373-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), ROSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

211   

Título/legenda: 8858D (1-16542-0387-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE FRENTE(1), UNIFORME MILITAR, NEGRA, CORTINA, PAINEL-CENÁRIO 

212   

Título/legenda: 8886D (1-16542-0415-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), ROSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 
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213   

Título/legenda: 8927D (1-16542-0450-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

214  

 

Título/legenda: 8929D (1-16542-0462-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,2 x 3,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), 

NEGRA, MEIO CORPO(1), ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), 

APOIADO 

215   

Título/legenda: 8930D (1-16542-0453-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,8 x 3,4cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PORTANDO(1), LEQUE, PAINEL-CENÁRIO 

216  
 

Título/legenda: 8951D (1-16542-0486-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,2 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(2), NEGRA, MEIO 

CORPO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), ABRAÇADO 

217   

Título/legenda: 8963D (1-16542-0497-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

218   

Título/legenda: 8972D (1-16542-0507-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

219   

Título/legenda: 8975D (1-16542-0509-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

220  
 

Título/legenda: 8985D (1-16542-0520-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,7 x 3,7cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE FRENTE(1) 

221  
 

Título/legenda: 8993D (1-16542-0532-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3,6cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1877 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

222  
 

1878 

Título/legenda: 9006 (1-16543-0059-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 6,1 x 9,5cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, NÚ,, 

BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) 
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223   

Título/legenda: 9042D (1-16542-0594-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1878 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), APOIADO 

224   

Título/legenda: 9043D (1-16542-0595-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1878 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

225   

Título/legenda: 9044D (1-16542-0597-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
1878 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), APOIADO, PAINEL-CENÁRIO 

226  
 

Título/legenda: 9045D (1-16542-0599-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1878 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), MEIO CORPO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), APOIADO, PAINEL-CENÁRIO, VESTIDO NUPCIAL 

227   

Título/legenda: 9051D (1-16542-0596-0737) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1878 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1877-1878) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

228   

Título/legenda: 9068 (1-16543-0032-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 
Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1) 

229   

Título/legenda: 9069 (1-16543-0033-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

230   

Título/legenda: 9086D (1-16543-0081-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1), UNIFORME MILITAR 

231   

Título/legenda: 9091 (1-16543-0086-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

232   

Título/legenda: 9093D (1-16543-0095-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, 
BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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Título/legenda: 9149D (1-16543-0146-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 4cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

234   

Título/legenda: 9151D (1-16543-0148-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,3 x 2,7cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), APOIADO, UNIFORME MILITAR 

235   

Título/legenda: 9155D (1-16543-0152-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,8 x 3,5cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

236   

Título/legenda: 9156D (1-16543-0153-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor:MONOCROMIA - Dimensões: 2,7 x 3,5cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 
ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

237   

Título/legenda: 9158D (1-16543-0155-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,3 x 2,7cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MENINA(1), 
NEGRA, BUSTO(2), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), VISTO DE FRENTE(1) 

238   

Título/legenda: 9184D (1-16543-0179-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

239   

Título/legenda: 9194D (1-16543-0188-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), UNIFORME MILITAR 

240   

Título/legenda: 9195D (1-16543-0189-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,3 x 2,7cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

241  
 

Título/legenda: 9222D (1-16543-0217-0568) - BENEDICTO MARIANO DOS SANTOS - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1), SANTOS(BENEDICTO MARIANO DOS) 

242   

Título/legenda: 9248D (1-16543-0245-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,7 x 3,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO 
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Título/legenda: 9253D (1-16543-0246-0568) -  Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,2 x 3,6cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

244   

Título/legenda: 9262D (1-16543-0262-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

245   

Título/legenda: 9263 (1-16543-0263-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO -  Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

246   

Título/legenda: 9264D (1-16543-0264-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA  - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 
DIREITA(1) 

247   

Título/legenda: 9280D (1-16543-0280-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 cm x 3 cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, 
BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), APOIADO 

248   

Título/legenda: 9289D (1-16543-0290-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

249   

Título/legenda: 9291D (1-16543-0292-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA -  Dimensões: 2,5 cm x 3,1 cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 
DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

250   

Título/legenda: 9323D (1-16543-0322-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PAINEL-CENÁRIO 

251   

Título/legenda: 9326D (1-16543-0325-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

252   

Título/legenda: 9334D (1-16543-0333-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA  - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 
ROSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

253  

 

Título/legenda: 9362D (1-16543-0363-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 x 3,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
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Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 
ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

254  

 

Título/legenda: 9369D (1-16543-0369-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,3 x 3,4cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 
IDOSA(1), MEIO CORPO(1), ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(2), EM PÉ(1), 

SENTADO(1), APOIADO, PAINEL-CENÁRIO 

255   

Título/legenda: 9374D (1-16543-0374-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

256   

Título/legenda: 9375D (1-16543-0375-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, 
BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

257   

Título/legenda: 9381D (1-16543-0382-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 
ROSTO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1) 

258   

Título/legenda: 9485D (1-16543-0423-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

259   

Título/legenda: 9487D (1-16543-0425-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

260   

Título/legenda: 9488D (1-16543-0426-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO 

DE AZEVEDO-CMAA -  Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

ROSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

261   

Título/legenda: 9489D (1-16543-0427-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 
PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

262   

Título/legenda: 9490D (1-16543-0428-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 
PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

263   

Título/legenda: 9491D (1-16543-0429-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: Década de 1870 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 
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264   

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16543-0295-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,6 cm x 3,1 cm (sem 
moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

265   

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16543-0297-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3cm (sem 
moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

266   

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16543-0298-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 
- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 2,5 x 3,1cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-
USP - Época: Década de 1870 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

267  
 

1879 

Título/legenda: 6D (1-16543-0557-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), UNIFORME MILITAR, APOIADO, BALCÃO 

268  
 

Título/legenda: 7D (1-16543-0558-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 
PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1879 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 
CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

269   

Título/legenda: 8D (1-16543-0559-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) -  Autoria: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: 

PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 03/1879 

(IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1) 

270   

Título/legenda: 9544D (1-16543-0492-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,1 x 4,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: 01/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 
RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, HOMEM(1), 3/4 DO CORPO, MEIO CORPO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(2), EM PÉ(1), APOIADO, SENTADO(1) 

271  
 

Título/legenda: 9565D (1-16543-0511-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4cm (sem moldura) - Autoria: 

MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO / SÃO PAULO / BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
02/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, VASO COM FLORES, 
PAINEL-CENÁRIO 

272   

Título/legenda: 9587D (1-16543-0538-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

2/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

273  
 

Título/legenda: 9587D (1-16543-0539-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO 

CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO 
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274  
 

Título/legenda: 9589D (1-16543-0541-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,6 x 4,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

MULHER(1), MEIO CORPO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), 

EM PÉ(2), APOIADO, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO 

275   

Título/legenda: 9594D (1-16543-0546-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,1 x 4,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

276   

Título/legenda: 9599D (1-16543-0550-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3 x 4,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

277   

Título/legenda: 9600D (1-16543-0551-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,1 x 4,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, ROSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

278  
 

Título/legenda: 9601D (1-16543-0552-0568) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 3,1 x 4,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1878-1879) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), NEGRA, MEIO 

CORPO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(2), 

APOIADO(2), PEDRA-CENÁRIO 

279  
 

Título/legenda: 9681D (1-16544-0069-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 4 

/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(2), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), APOIADO(2), BALCÃO, VASO COM 

TAMPA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

280  
 

Título/legenda: 9690D (1-16544-0078-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
04/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PERNA FLEXIONADA(1), APOIADO, PEDRA-
CENÁRIO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

281  
 

Título/legenda: 9692D (1-16544-0080-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), MENINA(1), 
NEGRA, CORPO INTEIRO(2), VISTO DE FRENTE(2), SENTADO(1), PERNA CRUZADA(1), 

EM PÉ(1), APOIADO, MESA DE APOIO, CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

282  
 

Título/legenda: 9820D (1-16544-0187-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
05/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(1), APOIADO, UNIFORME MILITAR, 
CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

283  

 

Título/legenda: 9961 (1-16544-0287-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 cm x 9 cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, PAINEL-
CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10009 (1-16544-2068-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUG USTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), APOIADO, EM PÉ(1), NEGRA, BALCÃO, VASO 

COM FLORES, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO 
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Título/legenda: 10011 (1-16544-2064-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4 x 5,5cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 
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Título/legenda: 10047 (1-16544-0342-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
07/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), CORPO INTEIRO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA., NEGRA, CADEIRA, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE, PERNA FLEXIONADA(1) 
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Título/legenda: 10049 (1-16544-0346-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,4 x 8,7cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), 

CORPO INTEIRO(2), EM PÉ(1), SENTADO(1), NEGRA, APOIADO(2), PORTANDO(1), 

SOMBRINHA, VISTO DE 3/4 DIREITA(2), PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10142 (1-16544-0457-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO, 

TAPETE, UNIFORME MILITAR 
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Título/legenda: 10156 (1-16544-0471-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: 11/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 
RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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Título/legenda: 10165 (1-16544-0481-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 8,3 x 6,3cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

12/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(6), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(6), VISTO DE FRENTE(6), EM PÉ(6), MÃO CRUZADA(2), BRAÇO CRUZADO(2), 

BRAÇO ESTENDIDO(2), PORTANDO(2), CHAPÉU, BENGALA, MÃO NA BOCA(1), 
PAINEL-CENÁRIO, TAPETE - Circulação: ERMAKOFF, GEORGES. O NEGRO NA 

FOTOGRAFIA BRASILEIRA DO SÉCULO XIX. SP: GEORGES ERMAKOFF CASA 

EDITORIAL, TOMO I, 2004. 
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Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-0476-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 

- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, VASO COM 

FLORES, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-0121-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,5cm (sem 
moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 04/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 
AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO MONTAGEM:DUPLICAÇÃO, 

ESTÚDIO, HOMEM(2), CORPO INTEIRO(2), VISTO DE PERFIL(2), EM PÉ(1), 
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SENTADO(1), BRAÇO FLEXIONADO(1), PORTANDO(1), CANETA-PENA, PAPEL, MESA, 

TAPETE, CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO 
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Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-0441-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 
- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-
USP - Época: 11/1879 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO – CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 

MULHER(1), NEGRA, CORPO INTEIRO(2), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE 3/4 
ESQUERDA(1), EM PÉ(2), APOIADO, BRAÇO FLEXIONADO(1), MURETA COM 

COLUNAS, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10331 (1-16544-0590-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1) 
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Título/legenda: 10407 (1-16544-0663-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), PERNA CRUZADA(1), APOIADO, PEDRA-

CENÁRIO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10460 (1-16544-0716-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), CHARUTO, APOIADO, 

BALCÃO, VASO COM FLORES, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10461 (1-16544-0717-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, BEBÊ(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), DEITADO DE LADO(1), CESTA, PAINEL-CENÁRIO, 

COLUNA 
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Título/legenda: 10641 (1-16544-0876-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA., 
APOIADO, MURETA COM COLUNAS, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10681 (1-16544-0921-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA -  Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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Título/legenda: 10685 (1-16544-0926-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,5cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MURETA COM COLUNAS, 

CHAPÉU, UNIFORME MILITAR, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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Título/legenda: 10687 (1-16544-0927-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,5cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
08/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, PORTANDO(1), CHAPÉU, 
BALCÃO, TAPETE 
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Título/legenda: 10726 (1-16544-0965-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, PERNA CRUZADA(1), MESA DE 

APOIO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE, VASO COM FLORES, NEGRA - Circulação: JORNAL 
DA UNESP, ANO XVIII, EDIÇÃO N.º 187. SÃO PAULO: EDITORA DO JORNAL DA 

UNESP, 2004. 
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Título/legenda: 10729 (1-16544-0968-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, PORTANDO(1), BOLSA, 

POLTRONA SEM BRAÇO, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 
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Título/legenda: 10827 (1-16544-1065-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 
DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 
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Título/legenda: 11266 (1-16544-2104-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4 x 5,5cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 
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Título/legenda: 11267 (1-16544-2105-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1) 
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Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-1123-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 
Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 

- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
11/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), CORPO INTEIRO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MURETA COM COLUNAS, TAPETE, 
PAINEL-CENÁRIO, ANOMALIA FÍSICA, ANÃO 
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Título/legenda: (1-16825-0000-0000) - MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Denominação: 

FOTOGRAFIA/NEGATIVO DE VIDRO - Técnica: VIDRO/COLÓDIO/SAIS DE PRATA - Cor: 
MONOCROMIA - Dimensões: 17,8 x 11,4cm (sem moldura) - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: Século 19 (IMPÉRIO - 2ª METADE) (limite 1862-1890) - Coleção: MILITÃO 
AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA 
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Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-0768-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-
SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 05/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 
NEGRA, BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

310  
 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-0795-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA – Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 06/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 
AUGUSTO DE AZEVEDO-MAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), 

NEGRA, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, CADEIRA, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

311  

 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-1025-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 
- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,3 x 8,8cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-
USP - Época: 11/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 
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BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

312  
 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-1039-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,5cm (sem 
moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 11/1880 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 
AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 

CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MURETA COM 

COLUNAS, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO 

313  
 

1881 

Título/legenda: 11153 (1-16544-1411-2814) - DR. BELISÁRIO LOPES REGADAS - 

Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,8cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 

AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 05/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 
RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA, 

REGADAS(DR. BELISÁRIO LOPES) 

314  
 

Título/legenda: 11311 (1-16544-1551-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 

INTEIRO(1), EM PÉ(1), APOIADO, VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PORTANDO(1), GUARDA-
CHUVA., MURETA COM COLUNAS, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE, NEGRA 

315  
 

Título/legenda: 11315 (1-16544-1555-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

08/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, IDOSO(1), CORPO INTEIRO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, POLTRONA SEM BRAÇO, TAPETE, 

PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

316  
 

Título/legenda: 11323 (1-16544-1565-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
09/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

317  
 

Título/legenda: 11330 (1-16544-1570-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4 x 5,4cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
09/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

318  
 

Título/legenda: 11344 (1-16544-1594-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, NEGRA, MURETA COM 

COLUNAS, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO 

319  

 

Título/legenda: 11398 (1-16544-1647-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: 09/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 
(limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

320  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-1513-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 
- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

06/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), CORPO INTEIRO(1), 

VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, NEGRA, MURETA COM COLUNAS, PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE 

321  

 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-1356-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-
SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 04/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 
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AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 

BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

322  
 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-1392-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 
- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-
USP - Época: 05/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 

CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, PORTANDO(1), 
BENGALA, NEGRA, BALCÃO, FRUTEIRA, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO 

323  
 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-1511-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 
moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO / SÃO 

PAULO / BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU 

PAULISTA-USP - Época: 06/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: 
MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, 

MULHER(1), CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), LEQUE, 

PORTANDO(1), POLTRONA SEM BRAÇO, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

324  
 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-1640-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 
- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-
USP - Época: 09/1881 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 
BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

325  
 

1882 

Título/legenda: 11542 (1-16544-1778-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

02/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, PORTANDO(1), FLORAL, 

VASO COM FLORES, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE, NEGRA 

326  
 

Título/legenda: 11574 (1-16544-1814-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) -Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, CADEIRA, TAPETE, PERNA 
FLEXIONADA(1), NEGRA 

327  
 

Título/legenda: 11575 (1-16544-1815-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 
INTEIRO(1), EM PÉ(1), APOIADO, PORTANDO(1), CADEIRA, BOLSA, TAPETE, PAINEL-

CENÁRIO, NEGRA 

328  
 

Título/legenda: 11624 (1-16544-1869-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
05/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 DIREITA(1), NEGRA 

329  
 

Título/legenda: 11679 (1-16544-1902-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

07/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), CORPO INTEIRO(1), 

VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(1), APOIADO, PERNA FLEXIONADA(1), 

PORTANDO(1), NEGRA, VASO COM FLORES, TAPETE, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO, 

GUARDA-CHUVA 

330  
 

Título/legenda: 11691 (1-16544-1913-2814) - LUIS GONZAGA PINTO DA GAMA - 
Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 
AMERICANA – Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1882 (IMPÉRIO - 3º 

QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - 

Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), BUSTO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 
GAMA(LUIS GONZAGA PINTO DA), NEGRA, POLÍTICO 
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331  
 

Título/legenda: 11770 (1-16544-1969-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, PORTANDO(1), LEQUE, 

BALCÃO, VASO COM FLORES, TAPETE, PAINEL-CENÁRIO, NEGRA 

332  
 

Título/legenda: 11804 (1-16544-2005-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
01/01/1882 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), BUSTO(1), VISTO 

DE 3/4 ESQUERDA(1), NEGRA 

333  
 

1883 

Título/legenda: 11075 (1-16544-2412-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, CHAPÉU, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

334  
 

Título/legenda: 11667 (1-16544-2151-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
06/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA,, 
APOIADO, CADEIRA, CHAPÉU, MURETA COM COLUNAS, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

335  
 

Título/legenda: 11668 (1-16544-2152-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

06/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), BENGALA, APOIADO, 

MURETA COM COLUNAS, CHAPÉU, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

336   

Título/legenda: 11863 (1-16544-2184-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 4 x 5,5cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
03/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, BEBÊ(1), 

MEIO CORPO(1), CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), VISTO DE 3/4 
DIREITA(1), SENTADO(1), SENTADO NO COLO(1), ABRAÇADO 

337  
 

Título/legenda: 11871 (1-16544-2190-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-MAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA,, 

APOIADO, CADEIRA, CHAPÉU, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

338  
 

Título/legenda: 11967 (1-16544-2302-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
04/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, 

POLTRONA SEM BRAÇO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

339  
 

Título/legenda: 12014 (1-16544-2418-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, PEDRA-CENÁRIO, LIVRO, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 



379 

 

 

340  
 

Título/legenda: 12023 (1-16544-2360-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), BENGALA, PERNA 

CRUZADA(1), APOIADO, PEDRA-CENÁRIO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

341  
 

Título/legenda: 12057 (1-16544-2394-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
05/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PERNA CRUZADA(1), APOIADO, 
BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

342  
 

Título/legenda: 12085 (1-16544-2423-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, 

BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

343  
 

Título/legenda: 12086 (1-16544-2424-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA  - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, 

BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

344  
 

Título/legenda: 12087 (1-16544-2425-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Época: 11/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 
RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 

DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE 

345  
 

Título/legenda: 12098 (1-16544-2437-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), SENTADO(1), INCLINADO(1), APOIADO, 

PEDRA-CENÁRIO, TAPETE 

346  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2181-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 
Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-

SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-
USP - Época: 03/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 

NEGRA, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), PERNA FLEXIONADA(1), 
PORTANDO(1), LIVRO, APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

347  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2301-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 

- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, 

POLTRONA SEM BRAÇO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

348  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2408-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 
Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 

- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
10/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), PORTANDO(1), BENGALA, APOIADO, PEDRA-
CENÁRIO, CHAPÉU, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 



380 

 

 

349  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2409-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 
- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

UNIFORME MILITAR, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PERNA 

FLEXIONADA(1), APOIADO, VASO COM FLORES, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

350  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2411-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 
Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 

- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
10/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA,, 
APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, CHAPÉU, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

351  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2433-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,3 x 9cm (sem moldura) 
- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

11/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE 

352  
 

Título/legenda: SEM LEGENDA (1-16544-2351-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM 

- Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem 

moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-
SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-

USP - Época: 05/1883 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO 

AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), 
NEGRA, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), 

BENGALA, APOIADO, PEDRA-CENÁRIO, LIVRO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

353  
 

1884 

Título/legenda: 1224 (1-16544-2563-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA,, 

APOIADO, LIVRO, PEDRA-CENÁRIO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

354  
 

Título/legenda: 12110 (1-16544-2450-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), PERNA FLEXIONADA(1), APOIADO, 

BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

355  
 

Título/legenda: 12111 (1-16544-2451-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
01/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), MULHER(1), 

NEGRA, CORPO INTEIRO(2), VISTO DE FRENTE(2), EM PÉ(2), PERNA FLEXIONADA(1), 
ABRAÇADO, PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE - 

Circulação: JORNAL DA UNESP, ANO XVIII, EDIÇÃO N.º 187. SÃO PAULO: EDITORA DO 

JORNAL DA UNESP, 2004. 

356  
 

Título/legenda: 12111 (1-16544-2452-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, 
PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

357  
 

Título/legenda: 12122 (1-16544-2462-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), BOLSA, APOIADO, 

BALCÃO, PAINEL-CENÁRIO 



381 

 

 

358   

Título/legenda: 012123 (1-16544-2463-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

01/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

359  
 

Título/legenda: 12172 (1-16544-2513-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, IDOSA(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, BIBELÔ, MESA, PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE 

360  
 

Título/legenda: 12204 (1-16544-2544-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 8,9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

06/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), PERNA CRUZADA(1), APOIADO, 

CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

361  
 

Título/legenda: 12233 (1-16544-2574-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,3cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
10/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, 

HOMEM(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), SENTADO(1), 
ABRAÇADO, APOIADO, MESA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

362  
 

Título/legenda: 12247 (1-16544-2587-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

10/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), GUARDA-CHUVA,, 

APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

363  
 

Título/legenda: 12277 (1-16544-2618-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
12/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA  - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINA(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PORTANDO(1), LEQUE, APOIADO, 
POLTRONA SEM BRAÇO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

364  
 

Título/legenda: ILEGÍVEL (1-16544-2533-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - 

Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) 
- Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

05/1884 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, MURETA COM COLUNAS, 

PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

365  
 

1885 

Título/legenda: 57 (1-16544-2805-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
11/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ 

366  
 

Título/legenda: 12303 (1-16544-2656-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE FRENTE(1) 

367  

 

Título/legenda: 12315 (1-16544-2657-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
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AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MULHER(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 ESQUERDA(1), SENTADO(1), INCLINADO(1), PORTANDO(1), 
FLORAL, APOIADO, PEDRA-CENÁRIO, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

368  
 

Título/legenda: 12323 (1-16544-2670-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

03/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 
VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

369  
 

Título/legenda: 12333 (1-16544-2683-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - écnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: - 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

04/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, IDOSO(1), NEGRA, CORPO 

INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, PEDRA-CENÁRIO, PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE 

370  
 

Título/legenda: 12359 (1-16544-2710-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
06/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, CORPO 
INTEIRO(1), VISTO DE FRENTE(1), EM PÉ(1), APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-

CENÁRIO, TAPETE 

371   

Título/legenda: 12363 (1-16544-2714-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,2cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

06/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1), UNIFORME MILITAR 

372  

 

Título/legenda: 12367 (1-16544-2720-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 
PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,1 x 9cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 
06/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, BUSTO(1), 

VISTO DE 3/4 DIREITA(1) 

373  
 

Título/legenda: 12384 (1-16544-2732-2814) - THEOTONIO GONÇALVES CORREA - 
Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: PAPEL ALBUMINADO - Cor: 

MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,1cm (sem moldura) - Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA 
AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 09/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) 

(limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: 

RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, MEIO CORPO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), 
CORREA(THEOTONIO GONÇALVES) 

374  
 

Título/legenda: 12387 (1-16544-2735-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9cm (sem moldura) - 
Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 

Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 
AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, HOMEM(1), NEGRA, 

UNIFORME MILITAR, CORPO INTEIRO(1), VISTO DE 3/4 DIREITA(1), EM PÉ(1), PERNA 

CRUZADA(1), APOIADO, BALCÃO, BIBELÔ, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 

375  
 

Título/legenda: 12399 (1-16544-2749-2814) - Denominação: FOTOGRAFIA/ÁLBUM - Técnica: 

PAPEL ALBUMINADO - Cor: MONOCROMIA - Dimensões: 5,5 x 9,4cm (sem moldura) - 

Autoria: MILITÃO AUGUSTO DE AZEVEDO - Orig.Prod.: SÃO PAULO-SP/BRASIL - 
Ref.Agente: PHOTOGRAPHIA AMERICANA - Acervo: MUSEU PAULISTA-USP - Época: 

09/1885 (IMPÉRIO - 3º QUARTEL) (limite 1879-1885) - Coleção: MILITÃO AUGUSTO DE 

AZEVEDO-CMAA - Palavras-chave: RETRATO, ESTÚDIO, MENINO(2), HOMEM(1), 

NEGRA, CORPO INTEIRO(3), VISTO DE FRENTE(3), EM PÉ(1), SENTADO(1), SENTADO 

NO COLO(1), APOIADO, ABRAÇADO, CADEIRA, PAINEL-CENÁRIO, TAPETE 
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APÊNDICE II 

 

QUADRO 1 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1865 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

1           1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

2           1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

3           1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

4           1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

5           1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

6           1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

7           1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

8           1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

9           1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

10        1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

11        1 0 0 1 0 1 0 
 

0 0 1 0 0 1 0 0 

12        1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

13        1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

14        1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

15        1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

16        1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

17        1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

18        1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

19        1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

20        1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

21        1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

22        0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 

23        1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

24        1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

25        1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

26        1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

27        1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 26 1 8 20 0 1 1 24 2 6 13 9 0 28 0 1 

 

 

QUADRO 2 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1866 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

28 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
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QUADRO 3 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1870 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

29 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 

30 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

31 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

32 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

33 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

34 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

35 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

36 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

37 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

38 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 1 3 0 

39 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

40 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

41 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

42 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

43 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

44 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 2 

45 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

46 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

47 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 

48 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 14 6 14 14 1 1 6 19 1 4 16 8 0 23 5 3 

 

 

QUADRO 4 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1871 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

49 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

50 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

51 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

52 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

53 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 5 0 1 4 0 0 1 4 0 3 2 0 0 5 0 1 
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QUADRO 5 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1872 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

54 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

55 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

56 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

57 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 

58 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

59 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

60 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

61 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

62 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAIS 8 1 3 8 0 3 1 6 1 4 6 1 0 9 2 0 

 

 

QUADRO 6 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1873 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

63 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

64 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

65 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

66 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

67 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 

68 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

69 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

70 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

71 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

72 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

73 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 

74 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

75 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 

76 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

77 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

78 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

79 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

80 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

81 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 

82 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

83 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

84 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 

85 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

86 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
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FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

87 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

88 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

89 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

90 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 

91 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

92 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

93 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

94 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

95 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 27 6 20 21 0 8 7 25 1 11 18 12 0 40 1 0 

 

 

QUADRO 7 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1874 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

96 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

97 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

98 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

99 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

100 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

101 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

102 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

103 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

104 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 

105 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

106 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

107 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

108 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

109 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 

110 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 

111 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

112 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

113 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

114 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

115 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

116 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

117 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

118 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

119 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

120 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

121 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 

122 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

123 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

124 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

125 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

126 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

127 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

128 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

129 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

130 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

131 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

132 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 

133 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

134 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

135 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

136 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAIS 37 4 20 27 0 3 16 27 1 10 24 13 0 45 2 0 

 

 

QUADRO 8 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1875 

FIGURA IND COL 
SX-

F 

SX-

M 

FE-

RN 

FE-

CR 

FE-

JV 

FE-

AD 

FE-

ID 

R-

RST 

R-

BST 

R-

MC 

R-

CI 

OE-

NG 

OE-

BR 
IDN 

137 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

138 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

139 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

140 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

141 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

142 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

143 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

144 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

145 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

146 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

147 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

148 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

149 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

150 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

151 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

152 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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153 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

154 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

155 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

156 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

157 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

158 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

159 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

160 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

161 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

162 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

163 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 1 3 0 4 0 0 

164 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

165 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

166 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

167 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 

168 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

169 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

170 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

171 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

172 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

173 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAIS 35 2 16 25 0 3 14 23 1 10 22 9 0 41 0 1 

 

 

QUADRO 9 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1876 
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174 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

175 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

176 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

177 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

178 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

179 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

180 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

181 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

182 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

183 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 

184 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 

185 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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186 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

187 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

188 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

189 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

190 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 

191 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

192 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

193 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

194 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

195 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

196 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 20 3 12 14 2 2 6 16 0 5 18 3 0 24 2 1 

 

 

QUADRO 10 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1877 
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197 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

198 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

199 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

200 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

201 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

202 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

203 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

204 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

205 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

206 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

207 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

208 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

209 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

210 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

211 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

212 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

213 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

214 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 

215 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

216 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 

217 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

218 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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219 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

220 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

221 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 23 2 13 14 0 4 6 17 0 9 12 6 0 26 1 0 

 

 

QUADRO 11 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1878 
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222 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

223 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

224 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

225 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

226 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

227 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

228 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

229 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

230 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

231 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

232 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

233 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

234 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

235 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

236 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

237 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 

238 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

239 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

240 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

241 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

242 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

243 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

244 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

245 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

246 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

247 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

248 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

249 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

250 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

251 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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252 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

253 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

254 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

255 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

256 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

257 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

258 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

259 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

260 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

261 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

262 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

263 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

264 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

265 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

266 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAIS 43 2 17 30 0 6 17 22 2 14 24 9 0 45 2 0 

 

 

QUADRO 12 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1879 
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267 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

268 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

269 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

270 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

271 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

272 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

273 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

274 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 

275 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

276 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

277 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

278 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

279 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

280 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

281 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

282 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

283 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

284 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
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285 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

286 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

287 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

288 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

289 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

290 0 1 0 6 0 0 0 2 4 0 0 0 6 5 1 0 

291 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

292 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

293 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

TOTAIS 19 9 7 32 0 3 8 23 4 3 4 10 22 36 3 0 

 

 

QUADRO 13 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1880 
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294 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

295 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

296 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

297 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

298 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

299 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

300 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

301 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

302 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

303 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

304 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

305 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

306 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

307 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

308 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

309 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

310 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

311 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

312 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

TOTAIS 19 0 6 13 1 4 1 13 0 0 8 1 10 18 1 1 
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QUADRO 14 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1881 
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313 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

314 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

315 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

316 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

317 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

318 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

319 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

320 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

321 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

322 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

323 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

324 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAIS 12 0 4 8 0 1 1 9 1 0 5 1 6 12 0 0 

 

 

QUADRO 15 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1882 
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325 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

326 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

327 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

328 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

329 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

330 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

331 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

332 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAIS 8 0 3 5 0 0 2 6 0 0 3 0 5 8 0 1 

 

 

QUADRO 16 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1883 
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333 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

334 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

335 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

336 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

337 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

338 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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339 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

340 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

341 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

342 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

343 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

344 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

345 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

346 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

347 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

348 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

349 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

350 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

351 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

352 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

TOTAIS 19 1 8 13 1 0 8 12 0 0 0 1 20 20 1 0 

 

 

QUADRO 17 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1884 
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353 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

354 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

355 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

356 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

357 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

358 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

359 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

360 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

361 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 

362 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

363 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

364 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

TOTAIS 10 2 8 6 0 2 2 9 1 0 1 0 13 13 1 0 
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QUADRO 18 – Imagens Fotográficas de Negros Produzidas por Militão Augusto de Azevedo no Ano de 1885 
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365 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

366 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

367 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

368 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

369 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

370 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

371 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

372 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

373 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

374 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

375 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 

TOTAIS 10 1 2 11 1 1 1 7 3 0 5 0 8 13 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


