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Resumo 
A partir da coleção fotográfica do médico e artista plástico búlgaro Konstantin Christoff (1923-
2011) discuto a minha apropriação e manipulação de suas fotografias produzidas no contexto 
médico, na década de 1950. Interessam-me especificamente os retratos dos enfermos 
internados na Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros-MG realizados nesse período e 
guardados pelo próprio médico/fotógrafo tanto em imagens negativas quanto positivas. 
Considerando essas imagens vivas, discuto o seu ressurgimento após visualizá-las e 
transformá-las em imagens digitais.   

 
Palavras-chave: acervo fotográfico, imagens médicas, Konstantin Christoff 

 
 Abstract:  

From the photographic collection of the Bulgarian physician and artist Konstantin Christoff 

(1923-2011) I discuss the appropriation and manipulation of his photographs produced in the 

medical context in the 1950s.  Specifically interested in the portraits of the patients hospitalized 

at the Santa Casa de Misericórdia in Montes Claros-MG performed during this period and kept 

by the physician/photographer himself in both negative and positive images. Considering 

these vivid images, I discuss their resurgence after visualizing and transforming them into 

digital images. 
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 Introdução 

Esse estudo trata da produção fotográfica do médico e artista plástico búlgaro 

Konstantin Christoff (1923-2011) em meados da década de 1950 na cidade de Montes 

Claros (MG). Interessam-me especificamente os retratos, os registros fotográficos 

realizados nesse período dos enfermos internados na Santa Casa de Misericórdia de 

Montes Claros -MG. 

 Konstantin Christoff possui uma imensa produção fotográfica até meados da 

década de 1950, porém pouco conhecida. Tive o primeiro acesso à produção 



 
 
 

 

fotográfica desse médico/artista/fotógrafo por intermédio de sua nora Maria Elvira 

Romero Curty Christoff, em 2011. Três anos antes ela havia defendido a sua tese1 a 

respeito da pintura desse artista e, nessa ocasião, recebeu das próprias mãos de 

Konstantin Christoff, seu sogro, toda a sua produção fotográfica. Ela ansiava por dar 

seguimento aos estudos a respeito das imagens produzidas pelo 

médico/artista/fotógrafo através de suas fotografias. 

São milhares de negativos e centenas de ampliações fotográficas que ele 

produziu, colecionou, guardou por décadas e doou à nora alguns meses antes de ele 

falecer em 2011.  Ela relatou o momento da doação: 

Estava tudo embolado e apertado em uma caixa de sapato velha, ele 
[Konstantin] que não falava mais por conta do AVC que sofreu, 
empurrou pra mim a caixa com as mãos, na frente da Yedde, sua 
esposa, e tentou balbuciar “sua”, pois já não conseguia conversar 
mais. Naquele momento, percebi que ele entendia que eu daria 
importância àquele material.2 

 

Nessa época já trabalhávamos juntas no Departamento de Artes da 

UNIMONTES- Universidade Estadual de Montes Claros, onde leciono a Disciplina 

Fotografia e, talvez por esse motivo, fui convidada por Maria Elvira a participar na 

elaboração de um projeto de pesquisa3 que objetivava a ampliação fotográfica dos 

negativos produzidos por Konstantin Christoff e, ainda, não ampliados.  

Foi nessa ocasião que tive o primeiro e breve contato com essas imagens na 

própria casa de Maria Elvira. Os negativos estavam armazenados desordenadamente 

em uma única caixa de papelão. Também existia um pacote com centenas de 

ampliações fotográficas de tamanhos diversos.  

Observei atentamente as ampliações fotográficas e as primeiras impressões 

eram de espanto frente às imagens de pessoas de diversas classes sociais, estados 

de saúde e faixas etárias diferentes. A riqueza do material contrastava e, 

                                                
1 Essa tese contempla o estudo das imagens da estética do grotesco na série pictórica “Auto-retratos” 
de Konstantin Christoff em que podem ser encontradas maiores informações sobre a vida e obra do 
artista em estudo. 

 
2 Em depoimento informal dado por Maria Elvira R. C. Chistoff ao emprestar o acervo fotográfico de 
Konstantin Christoff para essa pesquisa em maio de 2015.  
3 Esse projeto intitulado “Acervo fotográfico de Konstantin Christoff” foi institucionalizado na 
UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros e submetido à FAPEMIG -Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais- em 2012, mas não foi aprovado. 



 
 
 

 

concomitantemente, combinava com a simplicidade do armazenamento. 

           Fizemos o referido projeto, mas não o executamos. Depois desses 

acontecimentos Maria Elvira, desprendidamente, ofereceu-me todo esse material 

para que eu pudesse estudá-lo. Em maio de 2015 cedeu toda a coleção fotográfica 

de Konstantin Christoff para a realização do projeto de pesquisa que resultaria em 

minha pesquisa de doutorado.  

 

 O armazenamento 

Quando recebi a coleção de fotografias, as imagens se dividiam em dois tipos 

de armazenagem: os negativos dentro de uma caixa e as ampliações fotográficas 

estavam envoltas em uma espécie de envelope de papel pardo. 

 Dentro da caixa (Figura 01) os negativos se acumulam. Todas as imagens são 

em preto e branco, negativas e encontram-se sem uma organização aparente. Estão 

embolados, manchados, rabiscados e, algumas vezes, cortados. Já as ampliações 

fotográficas estavam sobrepostas, umas sobre as outras, embaladas em um papel 

pardo, formando um volume de aproximadamente 60x 40 x 15cm. 

 

 

Figuras 01: Caixa com os negativos fotográficos de Konstantin Christoff, respectivamente. Fotografia: 

Juçara de Souza Nassau, 2015. 

 

Como as imagens os temas se misturavam. Podia ver tanto retrato de pessoas 

doentes e suas doenças; de alguns parentes e amigos; como fotografias de animais 

e paisagens que, em sua maioria, representavam o sertão norte-mineiro. 



 
 
 

 

                De dentro da caixa de papelão emerge o imenso acervo fotográfico de 

Konstantin Christoff composto por milhares de negativos e dezenas de ampliações 

fotográficas. Com temática diversa, quase todas as imagens são em preto e branco.   

Assim, encontro a coleção de fotografias de Konstantin Christoff. Repleta de 

imagens negativas e de ampliações fotográficas, em preto, branco e amarelo, 

embaralhadas entre si e que ficaram adormecidas e, consequentemente, esquecidas 

por décadas até que fossem acordadas pelo início dessa pesquisa. 

 

 Imagens guardadas  

Não tenho conhecimento de toda a trajetória de armazenagem do material 

que compõe a coleção de fotografias produzidas por Konstantin Christoff. No entanto, 

é possível perceber a falta de relação aparente com a preservação da memória que 

justificasse o fato dos negativos dos registros médicos terem sido guardados por 

tantas décadas, diferentemente dos retratos de seus parentes e amigos, que nesse 

caso entendo como uma motivação pessoal e percebo a importância memorial dessas 

imagens para o fotógrafo. 

Como Dubois (1998, p.80) atribuo às fotografias (colecionadas em álbuns) de 

família valores e usos mais pessoais, íntimos, sentimentais, amorosos, que conferem 

a uma foto uma força particular, “oscilando entre a relíquia e o fetiche”, que não cessa 

de ser um objeto de veneração e cuidado. Guardado como uma múmia em uma 

“caixinha que só se abre com a emoção, numa espécie de cerimonial religioso”. Nessa 

esteira, as colocações desse autor (1998) a respeito dos motivos de colecionar as 

fotografias de família coincidem com as próprias reflexões que tenho em relação à 

armazenagem, não só das fotografias de seus familiares, mas de toda a coleção em 

estudo: 

Com certeza, o que confere valor a esses álbuns não são nem os 
conteúdos representados neles próprios, nem as qualidades plásticas 
ou estéticas na composição, nem o grau de semelhança ou realismo 
das chapas, mas sua dimensão pragmática, o seu estatuto de índice, 
seu peso irredutível de referência, o fato de se tratar de verdadeiros 
traços físicos de pessoas singulares que estiveram ali e que têm 
relações particulares com aqueles que olham as fotos. (DUBOIS, 
1998, p. 80) 



 
 
 

 

Esses retratos o médico/fotógrafo colecionou. Outra parte ele próprio declara 

à Maria Elvira que tenha queimado, antes do seu casamento com Yedde Ribeiro 

Cristova (1930-2017)4, em 1955, principalmente as fotografias tiradas “dos corpos que 

circulavam nos prostíbulos belo-horizontinos e montes-clarenses”: 

e o destino de todo esse material? Imprevidente, irresponsável e 
quixotesco que sempre fui, quando profundamente deprimido com o 
acidente e a morte inesperada de meu irmão, e com a ajuda de minha 
noiva Yedde, moça bonita e com raras qualidades, como se dizia, 
além de sacrossanta é destinada ao Sacré Coeur a ser freira, caí no 
arrependimento da vida pecaminosa que até então levara. Senti a 
necessidade de iniciar uma vida nova, imaculada e exemplar; destruí 
tudo com o velho e tradicional especialista - o fogo. Tudo foi queimado 
do meu passado e do presente: todas as fotografias juntamente com 
negativos. (2008, p. 26) 

 

Dada a importância das fotografias médicas para o médico/fotógrafo, é 

previsível deduzir o motivo inicial da preservação dessas imagens em relação às 

outras que foram retiradas do acervo e destruídas: o registro das patologias dos 

pacientes na construção dos saberes médicos. Mas, porque produzi-las e/ou guardá-

las, sem dar a elas qualquer tipo de visibilidade? Já que não foram publicadas 

ilustrando artigos médicos, como costuma ser a pretensão de prova atribuída à 

fotografia e o destino que geralmente se dão a elas no meio científico. Diante de 

tantas possibilidades não encontrei uma resposta que evidencie a produção e 

armazenamento dessas imagens pelo médico/fotógrafo.  

 

 Vínculos: as imagens vivas arquivadas 

“Documentos e encantamentos” que conseguem fazer a magia de “certificar 

e comover ao mesmo tempo”, como considera Sicard (2006, p. 17-18) a respeito das 

imagens científicas, nos encontramos diante das fotografias produzidas e 

colecionadas por Konstantin Christoff. Sob a nossa custódia desde quando foi 

emprestada para essa pesquisa essa coleção fotográfica de provocou-me um 

sentimento de pertencimento e certa familiaridade com ela à medida que consultava 

as suas imagens. Esse fato muniu-me de outros olhares, bem diferentes dos primeiros 

                                                
4 Casou-se com Konstantin em 1955, tiveram 3 filhos - Rayu, Andrey (já falecidos) e Igor. Deixaram 7 

netos: Yanca, Fayga, Ian, Níkolas, Iuri, Caio e Yordan. (CHRISTOFF, 20, p. 27) 



 
 
 

 

acessos distanciados e das rápidas vistas voltadas para ela e que procuravam uma 

organização ou um sentido para a armazenagem dessas imagens. Principalmente 

quando me refiro às fotografias produzidas no contexto hospitalar. 

Abrir a caixa repleta de negativos é estar diante do ressurgimento das 

imagens, do retorno e do silêncio e da possibilidade de invasão ou de provocar, nas 

imagens, um testemunho forçado, questiono-me várias vezes a respeito da formação 

ou mesmo da permanência de um estreito vínculo  (mesmo enquanto pesquisadoras) 

com essa documentação que resultasse em uma apropriação abusiva. Não só dos 

registros acumulados em vida por Konstantin Christoff, mas também da(s) memória(s) 

que a imagem inúmeras vezes faz reviver. 

O contato inicial com o acervo é um período crescente de incertezas. Não 

conhecia a história do acervo, muito menos ainda sobre os retratos dos sujeitos 

enfermos e anônimos fotografados, como mostra a Figura 2. Eles pareciam olhar nos 

olhos atentos da pesquisadora/expectadora e questionavam o recente interesse por 

aquelas imagens. O que aguardar desse “ressuscitar” do corpo doente depois de tão 

longo período de espera? 

 

 

            Figura 02: Konstantin Christoff, s/t, Montes Claros, 195-. 
                            Fonte: Acervo Maria Elvira R. Christoff. 

 
 Lembro Sontag (2004, p. 23) quando afirma que tirar uma foto é ter interesse 

pelas coisas como elas são até mesmo com a dor e a desgraça de outra pessoa. E 

recordo Dubois (1998, p. 222) quando diz que devemos levar a sério as crenças do 



 
 
 

 

roubo da alma pela fotografia, “sobre os temores ou as recusas manifestadas de se 

deixar fotografar sob o pretexto de que parte do seu ser vai ser roubada”. O que faz 

da fotografia “um processo de ‘fantasmização’ dos corpos”, numa relação precisa com 

a fotografia científica produzida no final do século XIX: “não deixam de estar entre as 

mais fantás(má)ticas máquinas de ficção que a história da fotografia nos deixou”. 

Imagens captadas por Konstantin Christoff: seres fantás(má)ticos 

apreendidos por uma caixa preta e, igualmente, arquivados em outra durante 

décadas. Essas questões se intensificaram ao olhar, uma a uma, as imagens 

negativas que compõem a coleção fotográfica e que mais me aproximam dela pelos 

objetivos de pesquisa: o estudo das imagens médicas. Isso preconizava a 

aproximação que se formou entre nós, talvez, provocada pela solidão que muitas 

vezes a pesquisa promove e a companhia constante do objeto pesquisado. 

A constante observação das imagens produzidas em um ambiente hospitalar 

provocou questionamentos a respeito do corpo enfermo. Algumas apresentavam 

algumas características visíveis de uma dada doença; já em outras, nenhuma doença 

se apresentava visível através do recorte fotográfico.  

   Assim encontro os retratos produzidos no hospital em que Konstantin 

Christoff trabalhou durante grande parte de sua vida: os retratos dos sujeitos 

enfermos e hospitalizados com moléstias de visibilidade explícita e/ou as 

deformidades do corpo (Figura 02) e também descubro outros corpos, de sujeitos 

hospitalizados, mas que se mostravam aparentemente sadios, sem doenças 

aparentes que pudesse percebê-las apenas através do recorte fotográfico, 

principalmente, nos retratos das crianças. Nesse caso, os enfermos são percebidos 

pelo fato de estarem vestidos com o uniforme dos internos e/ou no ambiente 

hospitalar. 

Perante tantas imagens e constantemente transitando entre 

normalidade/anormalidade opto por subdividir os retratos dos pacientes em dois 

blocos temáticos: aqueles que deixavam à mostra as partes exteriores do corpo e que 

possibilitaram representar os estados patológicos e aqueles cuja identificação de 

determinadas patologias não era possível através da imagem.  Mas diante disso, 

perseguiu-me o questionamento: o que podemos considerar como doença? 



 
 
 

 

 

 O corpo: entre a saúde e a doença 

 

Figura 03: Konstantin Christoff, “Mulher barbada”, Montes Claros-MG, 195-. 
Fonte: Acervo fotográfico de Maria Elvira Romero C. Christoff 

 

Sem quaisquer prontuários médicos deixados pelo médico/fotógrafo a 

respeito dos pacientes internados no hospital e que auxiliassem na identificação dos 

pacientes e nas suas possíveis doenças, baseio apenas nas características aparentes 

da doença presentes nas imagens desses pacientes anônimos.  

Nesse ponto, recorro a Canguilhem (1978) que considera que relações 

ambíguas se estabelecem historicamente entre o normal e o patológico e que os 

fenômenos vitais normais e patológicos foram atribuídos valores opostos durante o 

século XIX, é possível entender a doença como o aumento ou a redução do estado 

normal. Nessa esteira, pondera que a fisiologia e patologia se confundem e considera 

a possibilidade de que alguns sintomas sejam os mesmos no estado da saúde e da 

doença. Tomando dessa maneira, “a saúde perfeita não passa de um conceito 

normativo, de um tipo ideal” (p. 54). O normal, assim, pode significar a procura por 

uma forma perfeita ou por uma norma. A partir disso, pondero se ao buscar a doença 

na imagem pretendo estabelecer padrões visuais de normalidade do corpo. 

Nessa esteira, o diferente se destaca (Figura 03). Os sintomas visíveis e as 

marcas da doença diferenciariam o indivíduo dos demais. Ao referir-se à fotografia 

médica dos hermafroditas, Cascais reflete a respeito da objetificação dos sujeitos 

como espécimes patológicos e do poder médico que procura reestabelecer a eles a 

normalidade: 



 
 
 

 

A fotografia médica e científica dos hermafroditas que pareciam pôr 
em causa esses sistemas de classificação visa pois restituí-los à 
normalidade, tais como a restante da fotografia judiciária e policial dos 
indivíduos perigosos (prostitutas, delinquentes, homossexuais, 

vadios, alcoólicos, doentes mentais, etc.) (2017, p. 60). 

 

 Instaura-se aí um regime de visibilidade, o qual visa caracterizar de forma 

distintiva a normalidade e/ou precisar o grau de anomalia do corpo em oposição ao 

que deve ser considerado norma ou normal. Resta ao sujeito a conformação orgânica 

que ficará registrada e, de certa maneira, moldada na imagem a legitimar a 

segregação desses indivíduos. 

No limiar da fronteira da normalidade, as fotografias dos doentes com 

anomalias visíveis produzidas pelo médico/fotógrafo Konstantin Christoff ajuntam-se 

outros indivíduos, aparentemente distintos e opostos aos primeiros, mas igualmente 

registrados através da fotografia. 

Mas nesses sujeitos a patologização não é coerente com o estado em que se 

encontram na imagem (Figura 04). Seriam homens, mulheres e crianças com 

fisionomias saudáveis, diferindo-se entre si pelo fato do nosso olhar procurar 

manifestações da doença e não a encontrar. Mesmo assim, seria necessário restituí-

los à normalidade?  

 

            Figura 04: Konstantin Christoff, s/título, Montes Claros,195-.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            Fonte: Acervo fotográfico de Maria Elvira Romero C. Christoff 

 



 
 
 

 

A própria imagem poderia responder esse e outros questionamentos que 

surgem na medida em que prossigo com a análise? Considero, a partir de então essas 

imagens como peças únicas, vivas e detentoras de diversas informações. No entanto, 

muitas vezes conversavam e se faziam ouvir e em outras ocasiões as imagens nos 

confundiam e calavam-se. Para Samaim (2012), as imagens falam demais, mas 

nunca dizem aquilo que pensam. 

Acabo por chegar à conclusão que, como a própria ciência médica propôs, 

deveria ser mais objetiva metodologicamente. Inicio, assim, a difícil tarefa de separar, 

ordenar e reformatar as imagens negativas daqueles seres fantás(má)ticos, 

transformando-as em imagens positivas. 

 

 A sobrevivência da imagem 

Para construir uma visão mais precisa das imagens, transformo os negativos, 

produzidos com câmeras fotográficas analógicas, em imagens positivas digitais 

(Figura 5), através do software de edição de imagem, o Photoshop. A partir daí recrio 

e a transformo a imagem: uma imagem analógica negativa em uma imagem digital 

positiva. 

 

  

Figura 5: Konstantin Christoff, s/título, Montes Claros, 195-. 
Fonte: Acervo particular de Maria Elvira C. R. Christoff 

 



 
 
 

 

Ao reformatar as fotografias, compreendo que esse processo de mudança de 

suporte poderia implicar, também, em alterações nas suas características físicas. 

Mesmo assim, trabalho com as imagens digitalizadas no sentido de garantir menos 

manipulação do acervo original e disponibilizar um fácil acesso às imagens. 

            Proponho uma outra forma de sobrevivência para essas imagens ao transpô-

las para um suporte digital. A transformação da imagem analógica em positiva digital 

possibilita outras alterações além do tamanho da imagem, como, por exemplo, o 

enquadramento, o valor tonal ou até mesmo a sua coloração. Ciente disso, mantenho 

o máximo possível a aproximação com a imagem original. O ato de reproduzir 

digitalmente corrobora a reapropriação dessas imagens e, consequentemente, com 

o seu ressurgimento.  Seria, portanto, uma nova forma de sobrevivência da imagem? 

Para Santos (2007), esse ato implica em sua reformatação, ou seja, na 

transposição de dados informacionais de um suporte para outro. Esse processo 

resulta na duplicação da informação, mas também em um novo tipo de acervo, com 

características físicas muito distantes do original. Mas, 

os investimentos em sistemas de digitalização vêm apresentando 
efeitos notáveis no que se refere à preservação e ao acesso à 
documentação. Ao mesmo tempo em que concorre para a diminuição 
do manuseio dos originais, também representa maior facilidade de 
consulta ao acervo, o que demonstra o grande potencial de benefícios 
que a informática oferece à democratização da informação. 
(SANTOS, 2007, p.143) 

 

Com a reprodução dessas imagens recria-se uma nova série de cópias. 

Inserem-se, agora, em outro contexto. Provocam usos diferentes da sua produção 

inicial, responsável pela sua primeira aparição. Ou seja, de um tradicional espaço 

físico relacionado à materialidade tangível, as imagens passaram a se deparar com 

o espaço virtual, imaterial e intangível. 

Provavelmente, durante o período de armazenamento, elas foram pouco 

visitadas e visualizadas, já que apenas um reduzido número de imagens foi ampliado. 

Depois de transformá-las em imagens positivas e digitais elas ganham visibilidade.  

Ressurgem e se apresentam com mais clareza.  Adiante o desafio: olhar os corpos 

presos (ou partes deles) durante um longo período na imagem, alguns vestidos e nus, 



 
 
 

 

outros doentes, maltrapilhos, descalços. Em outras, mãos, braços, pernas, sexos. 

Corpos amputados pelo recorte fotográfico e sem saída diante desse enquadramento.  

Nessa esteira, procuro sentido no triplo choque visual que essas imagens 

induzem: na sua produção (e reprodução), na verificação da sua existência (e, 

também, sobrevivência) e em relação à visualização dessas imagens, tanto no 

passado quanto no presente. Transformar, ampliar e observar cada uma das 

fotografias é, também, de certa forma, verificar/reviver o instante em que foram 

produzidas.  Trata-se, de certa maneira, de expor novamente esses corpos guardados 

em imagens negativas durante décadas. Nota-se que a reapropriação dessas 

imagens, mesmo tendo em vista a sua preservação, torna-se um momento reflexivo, 

delicado e ético. 

 

 Visibilidade: a vida das imagens  

Abrir a caixa de negativos de Konstantin Christoff significa remexer no que 

está a tanto tempo quieto e guardado. Transformá-las em imagens positivas e ampliá-

las causa-nos um acanhamento frente à imagem e remete-nos ao possível 

constrangimento do próprio fotógrafo/pesquisador no momento em que as produziu. 

Existe a possibilidade do médico/fotógrafo se deparar com esse sentimento? 

Tratar da representação do corpo doente na imagem fotográfica implica em 

adentrar no campo científico e nas práticas sociais para conhecê-lo e dominá-lo, 

desempenhadas pelas pessoas e instituições responsáveis por seu controle, como os 

médicos e os hospitais (SILVA, 2003).  

Ao ampliar as imagens positivas digitalizadas, algumas me causam 

estranheza. Pessoas doentes, velhas e novas, homens e mulheres encenam e posam 

para o olhar do fotógrafo. Provoca, ainda, um choque visual a nudez patológica, as 

deformações e/ou a fragmentação do corpo pela doença e pelo enquadramento. 

Assim, as imagens mostram as deformidades do corpo e as suas 

protuberâncias explícitas, presentes nos portadores de leishmaniose, bócio e/ou 

varíola. Também aparecem as imagens de alguns órgãos, como o coração e o fígado, 

extraídos do corpo humano.  Impressiona igualmente ver tanto os registros das 



 
 
 

 

anomalias externas quanto as imagens internas dos corpos doentes. E o mesmo 

espanto de Barthes (1980, p.11) frente ao retrato do irmão de Napoleão que o fez 

exclamar “Vejo os olhos que viram o Imperador” espanta ver os olhos do fotógrafo 

frente àqueles corpos doentes prestes a serem fotografados. Diante disso questiono: 

é possível diminuir a letalidade pelo método da exposição da imagem do corpo?  

Assim, o conjunto fotográfico realizado por Konstantin Christoff congrega 

importantes eixos de reflexão sobre a imagem, possibilitando observar os regimes de 

visibilidades sofridos pelo corpo enfermo e que, para nós, disfarçam “o voyeurismo 

comum à ciência, à cultura popular e às artes visuais” (CASCAIS, 2017).  Acredito 

que os retratos dos doentes e das doenças trazem à tona diferentes modos de 

visualizar os sujeitos fotografados e suas patologias, que superam a objetividade 

fotográfica.  Poucas fotografias, tiradas no ambiente hospitalar, retratam a doença. 

Em muitas delas alcanço as expressões tranquilas e indiferentes: o paciente se 

resigna ao anonimato e não mostra sinais aparentes de doença. Reafirma-se como 

sujeito passivo na imagem perante o fotógrafo e, possivelmente, ante o médico. 

Assim, entendo que a realidade que a medicina procurava visualmente 

documentar não está presente em muitas das fotografias produzidas por konstantin 

Christoff. Como Soulages (2010) pondera a respeito da fotografia pictorialista do final 

do século XIX, considero a maneira fotográfica de gravar as aparências visuais para 

produzir o fotográfico que acaba numa articulação entre a estética do retrato com a 

da encenação.  

 
 Conclusão  

Percebo, a cada etapa desse processo, que esses corpos/seres 

fantasmagóricos ressurgem depois de um longo período de espera. Ampliar a imagem 

positiva altera e ao mesmo tempo amplia a sua visibilidade. No primeiro instante em 

que concebo as imagens positivas, mesmo que seja em um gesto simbólico, torna-se 

possível reviver as angustias que a doença pode provocar e os dilemas do ser 

humano. Intriga-me essa percepção e questiono se o registro da doença torna a 

visibilidade da dor mais duradora. Fatos que instigam reflexões em torno do ato 

fotográfico, do papel da fotografia e dos limites da visibilidade relativa ao corpo.   



 
 
 

 

Olhar o corpo doente através de sua imagem impulsiona a refletir a respeito 

da nossa condição humana. Assim, exige tomar um posicionamento diante delas que 

não seja apenas um observador atraído por um corpo biológico e analisável, mas de 

se posicionar reflexivamente diante do ser humano. Tanto do ponto de vista no 

contexto de produção dessas imagens, tanto do ser que fotografa quando daquele 

que é fotografado, como também do espectador das imagens médicas. Atento, dessa 

maneira, para as relações de poder entre o sujeito que fotografa e o sujeito que é 

fotografado.  

Raras fotografias, tiradas no contexto hospitalar, passam por uma ordenação 

dos corpos e são norteadas por poses consideradas científicas. Nesse contexto, os 

retratos dos enfermos feitos por Konstantin Christoff ultrapassam algumas das 

fronteiras que tentam limitar o campo científico e estão longe do que a tecnologia 

médica aliada a certas regras dos registros visuais científicos propõe. 
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