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Resumo 
 
O Brasil tem a terceira maior quantidade de pessoas encarceradas no planeta, 
alojadas em condições precárias e ambientes superlotados, frequentemente vistos 
em fotografias jornalísticas. As referências e designações a essas pessoas 
acompanham os números, registrando-as como população presa, massa carcerária, 
contingente, termos que indicam um conjunto quase indistinto. As imagens das 
prisões costumam reforçar essa percepção totalizante, desconsiderando as 
singularidades existentes nesse universo. A partir da provocação de que é 
“impossível fotografar a prisão” porque as imagens feitas de fora não traduziriam a 
experiência do encarceramento, tendo como referência questões levantadas por 
Michel Foucault a partir das existências dos homens infames e das discussões 
desses temas trazidas por Georges Didi-Huberman e Eduardo Coutinho, propôs-se a 
realização de oficinas de fotografia com presos de dois estabelecimentos prisionais 
masculinos de Porto Alegre para que eles registrassem o seu cotidiano. Os 
resultados, mais do que afirmações, levam a que se pergunte em que medida os 
presos, ao não se dedicarem a mostrar a degradação ou a usar a imagem como 
denúncia mas sim como registro das suas sociabilidades cotidianas, quebram certos 
paradigmas ou apontam para outras possibilidades e questões envolvendo a 
representação do homem aprisionado. 
 
Palavras-chave: Imagem, fotografia, prisão, encarceramento, singularidade 
 
 
Abstract 
 
Brazil has the third highest incarceration rate in the world, found in precarious 
conditions and overcrowded environments, frequently seen in photographic 
journalism. The references and designations related to these people follow the 
numbers, naming them as imprisoned population, inmates, incarcerated contingents, 
prisoners, terms that indicate a group that is almost indistinct. Images from prisons 
usually reinforce this lack of variation, without considering the singularities that exist 
in this universe. Based on the “provocation” that it is “impossible to photograph a 
prison” since images taken by an outsider could not capture the incarceration 
experience photography workshops with inmates from two male prisons in Porto 
Alegre were proposed so that prisoners could record their daily routine. This 
approach was based on questions raised by Michel Foulcault from the existence of 
infamous men and from the discussions of these themes brought by Georges Didi-
Huberman and Eduardo Coutinho. The photographic results, more than afirmations, 
bring us to ask in what measure the inmates did not dedicate showing the 
degradation or use of the image as a denunciation, but as a register of their day-to-
day social lives, breaking certain paradigms or pointing out other possibilities and 
questions involving the representation of imprisoned men. 
 
Key-words: Image, photography, prison, incarceration, singularity  
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1. Não se olha, a não ser com consentimento. Respeito. 
Olhares que parecem ver longe. Quase cinco mil vidas pulsam 
ali. Para que sigam pulsando, muitas regras são acordadas – 
entre presos, guardas e presos, visitantes e guardas, visitantes 
e presos. Não se assina nenhum contrato, termo ou 
declaração. Percebe-se. A tensão parece sempre pairar. 
Guardas, portas, cadeados, grades. Ali, um som também 
permanece: algo desliza rascante e termina numa batida 
metálica. Grades abrem e fecham com um volume estridente. 
Todo acesso, entrada ou saída de uma galeria, é seguido ou 
precedido desse som. Inicialmente, pedi autorização para fazer 
imagens no presídio para as matérias da edição de um jornal. 
Pelo delicado do momento – os massacres em prisões no 
Norte do país –, negaram. Pensando em fazer contatos com 
visitantes na rua, fui até o Presídio Central de Porto Alegre 
numa quarta-feira – as visitas são em terças e quartas-feiras e 
nos finais de semana, sempre variando por ala. Em uma 
mudança inesperada das circunstâncias, fui recebido pelo 
diretor da instituição, que, depois, permitiu meu acesso às 
galerias. Mais demoradamente, visitei a E1 – a ala dos ex-
dependentes químicos em tratamento – e uma oficina. Andei 
também pela unidade de saúde e por uma área administrativa. 
Muitos corredores. Aquele som. Conversei com Ciro, Luis, 
Elvis, Anderson e Daniel, presidiários. Pouca gente daquele 
universo de quase cinco mil pessoas. Com todos os que falei, 
conversaria, certamente, muito mais. Anderson desenha. Elvis, 
tatuador, criou uma oficina de artes. Ciro é o plantão da galeria 
E1. “Plantão” é o responsável pela relação entre os presos e a 
Brigada. Numa cela com um beliche e outro preso, Ciro 
organiza seus pertences de maneira milimétrica, num 
regramento impecável. Daniel faz maquetes de madeira e 
estava há recentes 30 dias no Central. Não vi o lado mais 
hostil, e ele efetivamente existe. A disputa e a tensão entre as 
facções estão por ali, nenhuma dúvida. Por certo, nem todas 
as conversas seriam tão agradáveis. São quase cinco mil 
vidas. Este parece um ponto que nubla quando olhamos para 
o presídio e para como nos acostumamos a vê-lo descrito: 
“massa carcerária”, “população presa”. Ou, de acordo com o 
narrado nos conflitos do Norte do país, pelos números: 60 
mortes, 26 mortes. Eliminam-se as vidas particulares, as 
histórias pessoais; talvez ajude a nos tornar insensíveis, 
alguns até a pensar: “são todos iguais, um a mais, um a 
menos, que diferença faz”. 



	

 
El Monte, California, 2008. Foto: Joseph Rodriguez 

 
2. Pesquisando trabalhos que utilizam a fotografia relacionada 
ao tema do encarceramento, eu me deparei, recentemente, 
com um número da revista Aperture publicado no primeiro 
semestre de 2018, nos Estados Unidos, contendo a chamada 
de capa Prison Nation. Estimulado pelo encontro, li os artigos 
com as diversas ações de artistas ali apresentadas. Um deles 
me chamou particularmente a atenção; não necessariamente 
pelo conteúdo ou pelas questões envolvidas, mas pela 
imagem e pelo que ela evocou em mim. O trabalho de Joseph 
Rodriguez não lida com presos, mas com suas famílias, 
principalmente as esposas dos sentenciados e seus filhos. 1 
Nasci na casa de meus avós, em Frederico Westphalen, no 
interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe estava sozinha 
porque naquele momento meu pai estava preso. Ao propor o 
projeto que aqui desenvolvo, não havia pensado – ou mesmo 
lembrado - disso. Igualmente, ao longo do primeiro ano de 
estudos, nenhum traço desta particularidade pessoal havia 
surgido nas percepções que desenvolvi sobre o tema ao qual 
agora me dedico. O que desencadeou esta conexão, esta 
descoberta, foi a imagem. Não o texto e não a narrativa a 
respeito do trabalho de Rodriguez, mas a imagem. Essa 
referência não visa trazer aqui um sentido explicativo ou um 
traço linear que justifique meu vínculo com este projeto, mas 
sim sublinhar as possíveis repercussões da imagem, para 
além de seu conteúdo, de sua plástica, da narrativa sugerida. 
A percepção revelada naquele ver produziu um certo desloca-
mento na minha relação com o objeto de pesquisa. 
Deslocamento que não me aproxima da condição dos presos 
com quem aqui trabalho, mas que impulsiona e desvela um 
desejo de conhecimento.
																																																								
1 BETTS, R.D. Joseph Rodriguez. Aperture. Nova York: Aperture, n. 230, 
2018 
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1. Introdução - falta ar 
 

Esse desejo de conhecimento parte de um conjunto de experiências 

pessoais. Escrevi o texto que abre este capítulo no início de 2017, após um dia de 

trabalho dentro da Cadeia Pública de Porto Alegre2, o atual nome oficial do 

estabelecimento conhecido como “Presídio Central” ou, na sua abreviação mais 

coloquial, “Central”. Esse “dia de trabalho” se refere à minha atuação como fotógrafo 

de imprensa no Jornal da Universidade, publicação mensal que busca dar 

visibilidade a temas de atualidade, pautada pela utilização, principalmente, do 

pensamento produzido na universidade sobre as questões ali tratadas. Naquele 

momento, razão pela qual trabalhávamos o assunto como pauta, uma série de 

motins ocorridos no Norte e no Nordeste do país havia recolocado a condição das 

prisões brasileiras em evidência3. 

 Ao sair de lá e ao ver as imagens que produzi, um sentimento que me 

acompanha há algum tempo, ainda que de forma intermitente, reapareceu. Gosto 

das imagens que produzo, gostei do que vi e de como olhei aquele lugar, mas, na 

mesma medida, me pareceu que o que costumo ver ou olhar tem sintomas comuns, 

recorrências mesmo, não importando o ambiente, a condição, as particularidades. 

 A partir daí, passei a pensar em algumas questões que deram partida a este 

trabalho. Uma vontade de enxergar aquele lugar de maneiras distintas da minha, 

mas, também, distintas das imagens com que costumeiramente cadeias são 

mostradas. 

O Presídio Central é um ambiente impressionante. Impressionante pelos 

números – quase 5 mil homens vivem ali4 – , impressionante no imaginário que, ao 

																																																								
2 Algumas das imagens que fotografei naquele dia estão disponíveis nas últimas páginas deste 
capítulo.	
3	Em Boa Vista, Roraima, em São Luiz, Maranhão e em Manaus, Amazônia, presos dos complexos 
penitenciários de Monte Cristo, de Alcaçuz e Anísio Jobim, respectivamente, se rebelaram por 
questões diversas, envolvendo, principalmente, disputas entre diferentes facções pela hegemonia de 
poder no interior dos presídios. Esses embates voltaram a ocorrer em 2018 e 2019, sendo que o mais 
recente, na cidade de Altamira, resultou em 56 mortes. Na base dessas disputas, assim como na 
origem das facções, estão questões relacionadas às condições básicas de vida e de convivência no 
interior daqueles e de outros estabelecimentos prisionais, assim como questões relacionadas ao 
comando de rotas de tráfico no Norte e Nordeste do país. 
4 O número exato, dado o fluxo constante de entradas e saídas do sistema, é sempre variável. No 
mês de agosto de 2018, por exemplo, havia 4.573 detentos no Central. A capacidade de ocupação, 
segundo a engenharia original dos prédios que compõem o presídio, era de 2.032 apenados. O mapa 
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menos a mim, suscita a condição básica e inerente ao encarceramento: a privação 

de liberdade, de movimento, de vontades. A contenção. A restrição. Refiro aqui essa 

dimensão porque entrei ali tomado pelo alcance das proporções: os números 

vultosos, os muros altos, a dificuldade de acesso, a limitação de movimento e, por 

fim, a restrição às imagens. 

Prisões operam como sistemas fechados, frequentemente de forma bastante 

arbitrária. Segundo Goffman (1974), esses estabelecimentos se caracterizam como 

instituições totais, junto com hospitais, conventos ou mosteiros e internatos. Para o 

autor, essas organizações têm, entre outras, a peculiaridade de acumular funções 

básicas da vida cotidiana que costumam ser vividas separadamente, “em diferentes 

lugares, com diferentes coparticipantes, sob diferentes autoridades e sem um plano 

racional geral”, que designaria o que Goffman chama de “características da vida 

moderna”. Assim, a definição de instituição total, para esse autor, leva em 

consideração que 

 
Em primeiro lugar, todos os aspectos da vida são realizados 
no mesmo local e sob uma única autoridade. Em segundo 
lugar, cada fase da atividade diária do participante é 
realizada na companhia imediata de um grupo relativamente 
grande de outras pessoas, todas elas tratadas da mesma 
forma e obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjunto. 
Em terceiro lugar, todas as atividades diárias são 
rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade 
leva, em tempo predeterminado, à seguinte, e toda a 
sequência de atividades é imposta de cima, por um sistema 
de regras formais explícitas e um grupo de funcionários. 
Finalmente, as várias atividades obrigatórias são reunidas 
num plano racional único, supostamente planejado para 
atender aos objetivos oficiais da instituição. (GOFFMAN, 
1974, p. 17) 

 
Esse conceito reforça a ideia a partir da qual o preso é visto e de como, 

frequentemente, vive. De novo, vêm à tona as generalizações do tipo população 

prisional, massa carcerária. Conjuntos, unidades, padrão. Um universo 

promiscuamente homogeneizado e, de forma quase invariável, marcado e 

remarcado por acentuações negativas.  

																																																																																																																																																																													
penal gaúcho, segundo dados da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), mostra 
que o Rio Grande do Sul registrava, em 26/09/2018, 40.362 presos, sendo 38.635 homens e 1.831 
mulheres. Fonte: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=203&cod_conteudo=21> 
[Acesso em: 27 set. 2018]. 
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Para fotógrafos, conseguir trabalhar em prisões apresenta desafios: o acesso 

é difícil de ser obtido e, quando resolvidos os entraves,  pode ser revogado a 

qualquer momento. É necessário, também, compreender as limitações dos 

prisioneiros e seu relativo e constante estado de vulnerabilidade. 

Ainda assim, fotografei. O que me movia, de forma diferente do que a 

imprensa costuma apresentar – muitas vezes de forma justificada –, não eram 

imagens para mostrar a degradação. No geral, as cenas que o jornalismo impresso, 

televisivo ou falado apresenta nos fazem ver uma face que sugere promiscuidade, 

descontrole, uma quase selvageria. O enquadramento usual é aquele de tomadas 

capturadas a distância, nas quais se vê um prédio degradado – uma ruína, talvez? –, 

roupas penduradas para fora de janelas e presos sentados ou enfileirados nos 

pátios, seminus, com as mãos sobre a cabeça, vigiados por policiais em pé e 

pesadamente armados5. Algumas vezes, apenas corpos em fragmentos, 

aglomerados nas grades, braços para fora. Expressões que ora parecem 

desafiantes, ora sugerem uma resignação catatônica. Esse conjunto de imagens 

impõe riscos e, claramente, constrange e incrementa a criminalização desses grupos 

para muito além da punição jurídica que devem cumprir. Conforme aponta Leonidas 

Cheliotis: 
Sugere-se que, devido ao desenvolvimento das mídias e da  
comunicação, o universo da prisão desfruta hoje de 
visibilidade não existente anteriormente. Ainda assim, sem 
qualquer função pedagógica ou “civilizatória”, a visibilidade 
midiática da prisão segue a lógica da criminalização para 
naturalizar, moralizar e perpetuar a marginalização física das 
populações de condenados. O perigo da estigmatização do 
criminoso é gravemente ampliado, colocando grupos 
socialmente frágeis como os primeiros alvos de intervenções 
punitivas por parte de agências governamentais, 
comunidades locais e indivíduos privados. O sistema 
carcerário é colocado sob suspeita por supostamente mimar 
criminosos perigosos, fazendo crescer um anseio desmedido 
por um endurecimento das condições de aprisionamento, 
desconsiderando a condição de sofrimento dessas 
populações. (CHELIOTIS, 2010, p. 170)6 

																																																								
5 O jornal Correio do Povo, na edição dominical de 02/09/2018, publicou extensa matéria sobre as 
condições de vida na Cadeia Pública de Porto Alegre. A foto de capa, que ocupa página inteira da 
publicação, mostra exatamente essa cena, e de maneira ainda mais violenta porque um cachorro 
pastor alemão, raça normalmente utilizada pela polícia, late, em pé, preso por um policial militar, na 
direção dos detentos enfileirados. O jornal O Globo publicou, entre os dias 22 e 26 de setembro de 
2019, uma extensa reportagem sobre as condições dos presídios brasileiros, com textos, fotos e 
vídeos. Imagens como as descritas aqui aparecem em profusão. Assim, como estes, sobram 
exemplos no jornalismo diário de fotografias semelhantes. 
6 “It is suggested that, owing to the development of the communication media, the prison world 
currently enjoys far greater visibility than ever before. Yet, rather than fulfilling any pedagogic or 
‘civilizing’ functions, the mediated visibility of the prison couples with that of crime to naturalize, 
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Phil Carney, escrevendo sobre mudanças ocorridas em meados do século XIX, 

em que os sentenciados por alguns tipos de crime tinham a pele marcada com ferro 

quente como forma de registrar certas tendências de recidividade criminosas, afirma 

que a fotografia foi um perfeito substituto a práticas que, junto com outras formas de 

punição “espetacular”, passavam a ser consideradas abomináveis. Segundo o autor, 

a marca servia duplamente como punição e como identificação, combinando “a dor 

do ferro quente na pele, a cicatriz como vergonha e como marca de um crime”7. 

(CARNEY, 2012, p. 21) 

A eleição da fotografia como substituta para essas cicatrizes, segundo o 

Inspetor Geral de Prisões da França, Moreau-Christophe, em 1854, pode ser 

considerada como “profética”: 
Os prisioneiros não apenas temiam o poder da câmera, ela 
marcava seus corpos com um estigma que era mais do que 
apenas simbólico; em uma cultura de circulação da fotografia 
que começava a se desenvolver, o espetáculo ‘da marca’ foi 
estendido e intensificado. Ainda que Moreau-Christophe 
tivesse pensado, intencionalmente ou não, na simples 
identificação da imagem como marca, também se impôs o 
poder da fotografia como maneira de estigmatizar o corpo do 
criminoso diante de audiências numerosas. Foi desta 
maneira que a modernidade usou o arquivo fotográfico não 
apenas para prender, controlar e identificar (Tagg, 1988; 
Sekula, 1989), mas também para estigmatizar através da 
exibição do espetáculo fotográfico. Nosso próprio período de 
‘naming and shaming’ [identificar e envergonhar] através da 
imagem nasceu nesse momento. 8 (CARNEY, 2012, p. 21) 

 
 Michel Foucault (2014), em Vigiar e Punir , fala em um conjunto de práticas 

punitivas que podem ser classificadas em ao menos quatro “tipos”: exílio, 

compensação, a marca no corpo e o confinamento, que viria a se tornar a forma 

“privilegiada” de punição na modernidade. Aquela que, reunindo e concentrando as 

																																																																																																																																																																													
moralize and perpetuate the physical marginalization of convict populations. The danger of criminal 
victimization is gravely exaggerated, socially weak groups are constructed as prime targets for punitive 
intervention from state agencies, local communities and private individuals, the prison system comes 
under severe criticism purportedly for coddling hardened criminals, panics are raised over the need for 
more and harsher imprisonment, whilst the imagery of human suffering so caused is either blocked or 
neutralized.” (CHELIOTIS, 2010, p. 170) [Tradução minha] 
7 “It combined the pain of hot iron on flesh, the scar of shame and the mark of crime.”	
8 “Not only did prisoners fear the power of the camera, it marked their bodies with a stigma that was 
more than just symbolic; for in the developing culture of photographic circulation, the spectacle of the 
‘brand’ was extended and intensified. If Moreau-Christophe had thought of simple identification in the 
imagery of the brand, he also, wittingly or unwittingly, captured the power of the circulating photograph 
to stigmatize the body of the criminal in front of a mass audience. It was in this way that modernity 
used the photographic archive not only to arrest, control and identify (Tagg, 1988; Sekula, 1989), but 
also to stigmatize through display in the photographic spectacle. Our own age of ‘naming and 
shaming’ in and through the image was born at this moment.” [Tradução minha] 
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outras formas, as ampliaria a dimensões, em muitos casos, cruéis. As marcas, por 

exemplo, pode-se considerar, foram substituídas pelo que ficou conhecido como 

“mug shots”, formas de fotografar que se tornaram padrão de identificação de 

criminosos, registrando o rosto nas posições frontal e de perfil. Segundo Carney, 

neste contexto, 

 
“Marcar” poderia englobar expor, ferir, machucar, amputar, 
fazer uma cicatriz, estampar um símbolo na face ou no 
ombro, impor um sinal artificial e visível, torturar em um 
processo que iria apontar no corpo e inscrever sobre ele as 
marcas do poder. Sabe-se que fotografias de criminosos, 
sejam elas em grupo ou individuais, eram procuradas como 
mercadorias no espetáculo das imagens e foi precisamente 
por isto que fotografias do registro criminal passaram a atuar 
como uma nova forma de produto ou de marca, um modo de 
punição pela exposição na imagem.9 (CARNEY, 2012, p.24)  
  
 

 Amador e Fonseca (2014, p.78), afirmam que se deveria pensar nestas 

fotografias como corpos feridos, a partir de Barthes, para quem, segundo as autoras, 

“a imagem deve ferir para ser potente na direção da criação”, ainda que aqui, no 

contexto em que discuto essas imagens, se deva pensar e discutir as implicações de 

sentido e finalidade prescritos pelo que é criado. 

Além dessas imagens conhecidas (ou das que eu mesmo havia fotografado), 

perguntava-me: 

- que outras imagens seriam possíveis neste (e mesmo deste) lugar?; 

- o que as pessoas que estão lá de passagem – uma passagem mais ou 

menos longa, mas ainda assim uma passagem – veem, percebem, 

concebem e podem criar a partir do que vivem?; 

- se vemos e olhamos esta “multidão”, algumas questões parecem insistir: o 

que veem os presos? Para o que eles olham naquele ambiente e como o 

percebem? 

Segundo Angela Davis (2018), ativista de direitos sociais nos Estados Unidos, 

temos medo de pensar no que acontece dentro desses espaços, de maneira que a 

prisão está presente em nossas vidas e, ao mesmo tempo, ausente: assumimos que 

																																																								
9 “Marking could ‘expose, mark, wound, amputate, make a scar, stamp a sign on the face or the 
shoulder, impose an artificial and visible handicap, torture’ in a process that would ‘seize hold of the 
body and inscribe upon it the marks of power’. We have seen that photographs of criminals, whether 
as types or individuals, were sought after commodities in the image spectacle, and it was precisely by 
dint of this that mug shots released into circulation could act as a new form of brand or mark, a mode 
of punitive exposure in the image.” (CARNEY, 2012, p. 24)	
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são algo dado, natural, mas, na realidade, temos medo de enfrentar as realidades 

que elas produzem.  Para a autora, “[...] A prisão tornou-se um buraco negro dentro 

do qual os detritos do capitalismo contemporâneo são depositados.” (DAVIS, 2018, 

p. 17) para, em seguida, perguntar-se sobre quais as razões para que contra isso 

não se façam “grandes protestos?” (idem). A resposta parcial que apresenta, 

vinculada aos trabalhos da crítica cultural Gina Dent, tem a ver com o modo pelo 

qual consumimos as imagens midiáticas do encarceramento: 

 
A história da visualidade, ligada à prisão também é uma das 
principais formas de reforçar a instituição da prisão como 
uma parte naturalizada da nossa paisagem social. A história 
dos filmes sempre esteve conjugada à representação do 
encarceramento. Os primeiros filmes de Thomas Edison (que 
remontam à reconstituiçãoo de 1901 apresentada como o 
documentário Execution of Czolgosz with Panorama of 
Auburn Prison) incluíam imagens dos recantos mais 
obscuros da prisão. A prisão está, portanto, conjugada a 
nossa experiência de visualidade, criando a noção de sua 
permanência como instituição. Há também um fluxo 
constante em Hollywood de filmes de prisão, que na verdade 
é um gênero. (DENT apud DAVIS, 2018, p. 19) 
 

Talvez assim, pensando quais visualidades estão conectadas à prisão, se 

possa discutir a noção de que elas são “impossíveis” de se fotografar, como 

apresentam em artigo Monteiro e Sousa (2015), e como percebi de maneira 

incipiente, como uma sensação ainda difusa, em minha experiência no Presídio 

Central anteriormente descrita. As autoras problematizam questões levantadas por 

Catherine Tambrun, curadora da exposição L’impossible Photographie, Prisons 

Parisiennes (1851-2010), referindo uma suposta inviabilidade dessas imagens, tanto 

no sentido literal – “é difícil ver, impossível fotografar na prisão e fotografar a prisão” 

–, quanto no seu sentido ético-estético, pois “a fotografia falha em mostrar aquilo 

que pertence à sensação, à experiência do estar preso, algo que é muito diferente 

de uma simples experiência visual” (TAMBRUN apud MONTEIRO e SOUSA, 2015). 

Por outro lado, as autoras contrapõem essa suposta impossibilidade 

apresentando o trabalho de artistas que, segundo elas, têm feito leituras alternativas 

sobre a experiência no cárcere. Em suas palavras, “fotógrafos contemporâneos 

demonstram uma necessidade de resistir à fotografia criminal e de problematizar a 

prisão como lugar de contradiscursos”, ou, ainda, afirmando a existência de 

trabalhos que destacam questões complexas como identidade, representação e 
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poder, tendo por questionamentos subjacentes o próprio fazer fotográfico, assim 

como os processos de negociação e colaboração que o envolvem.  

Dentre essas “leituras alternativas”, encontra-se efetivamente muitos trabalhos 

– vários deles realizados nos Estados Unidos10. Uma fonte importante de 

visibilização e compartilhamento de diferentes ações desenvolvidas por fotógrafos e 

fotógrafas ou artistas em estabelecimentos prisionais é o site Prison Photography, 

criado em 2008 e coordenado pelo escritor e curador Pete Brook. Baseado em 

Portland, no estado do Oregon, Brook fundou o que ele chama de “[...] um projeto de 

pesquisa contínuo que examina e contextualiza imagens de prisioneiros 

estadunidenses. Tendo iniciado como um blog, transformou-se em um arquivo digital 

público que pode ser pensado como um tipo de memória”. (BROOK, 2018, 106) 

 De acordo com o criador de Prison Photography, o site já publicou mais de mil 

e quinhentas postagens que “[...] examinaram notícias, imagens documentais, de 

observação, fine art, de evidência ou colaborativas” 11 (BROOK, 2018, p. 105). Um 

dos projetos surgidos a partir dessa experiência on-line foi a exposição Prison 

Obscura, que transita por diversos circuitos de exibição desde 2014. Apresentando 

um leque amplo de fotografias, que vão do que Brook chama de imagens 

vernaculares – aquelas feitas pelos próprios presos em seu registro do cotidiano –, 

passando por imagens registradas por câmeras de segurança ou, ainda, meros 

registros para documentos, a exposição questiona o papel desempenhado por essas 

imagens para aqueles que são internos ao sistema. Brook afirma que 

 
A câmera, em uma prisão, é sempre usada como ferramenta 
de segurança, um objeto para manter uma relação de poder. 
Eu penso que ela possa ser usada também como storytelling, 
como uma proposição para que as pessoas expressem as 
suas narrativas, que possam usá-la como arte.12 

																																																								
10 O país é, junto com China, Brasil e Rússia, nesta ordem, o que contém a maior população 
encarcerada no planeta, com cerca de 2,2 milhões de presos. O tema do encarceramento em massa, 
principalmente relacionado à “guerra às drogas”, tem levantado discussões relacionadas às 
características de raça e classe dos aprisionados. Fonte: APERTURE, n. 230, p.19. Ver também: 
AZEVEDO, R.G. Da desigualdade à indiferença, o samba de uma nota só nas prisões brasileiras. 
Entrevista com Leslie Chaves e Ricardo Machado. Revista IHU On-Line, Ed. 471. Disponível em 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/6091-rodrigo-ghiringhelli-de-azevedo-1>. [Acesso em: 12 set. 
2018], ou “População carcerária brasileira cresceu 270% nos últimos 14 anos”, disponível em 
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/554198-populacao-carceraria-brasileira-cresceu-270-nos-
ultimos-catorze-anos> [Acesso em: 12 set. 2018] 
11 “[...] scrutinized news, documentary, surveillance, fine art, evidentiary and collaborative images”. 
[Tradução minha] 
12	BROOK, P, tradução de vídeo disponível em http://exhibits.haverford.edu/prisonobscura/ [Acesso 
em: 18 set. 2018]	
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 Em Prison Photography, encontra-se publicado o trabalho de apenas um 

artista brasileiro, Pedro Lobo13. Fotógrafo paulistano, registrou as celas vazias do 

Complexo Prisional do Carandiru a partir de uma perspectiva da busca de  vestígios 

da existência dos apenados ali aprisionados antes da implosão do complexo. 

 Outra fonte indicativa de trabalhos realizados por artistas visuais ou fotógrafos 

em prisões, a revista Aperture14, publicada nos Estados Unidos pela editora de 

mesmo nome, lançou em sua edição da primavera de 2018 o número temático com 

o título Prison Nation15. As intenções da publicação são explicitadas no editorial, que 

apresenta os dossiês que compõem parte do volume: 

 
A maioria das prisões e cadeias ao longo dos Estados 
Unidos não permite que prisioneiros tenham acesso a 
câmeras. Então, como é que imagens poderiam contar a 
história do encarceramento em massa quando o prisioneiro 
não tem controle sobre sua própria representação? Como os 
fotógrafos podem visualizar uma realidade que, para muitos, 
permanece fora de seu alcance visual?16 (APERTURE 230, 
p.19) [tradução minha] 

 
 

 No corpo da publicação, uma série de trabalhos de fotógrafos e artistas que 

buscam lidar, nesse ambiente, com intenções mais complexas do que descrever - 

ou, ao menos, com ações mais cheias de elipses e dúvidas - o universo criminal ou 

as condições em que vivem os aprisionados. A preocupação que parece emergir dos 

trabalhos vem na perspectiva de oferecer contrapontos à imagem geralmente 

apresentada e conhecida deste universo, que invariavelmente mostra, como já 

descrito antes, mais com a degradação dos espaços e das existências do que com a 

singularidade dos sujeitos ali representados.  

																																																								
13 PEDRO LOBO. Portfolio, c2018. Carandiru. Disponível em:  
<http://www.pedrolobofoto.com/en/portfolio-44399-0-40-.html> [Acesso em: 07 set. 2018]. 
14 A revista trimestral Aperture, lançada em 1952, é importante periódico do campo da fotografia. Foi 
fundada por um grupo de fotógrafos e intelectuais, composto por, entre outros, Minor White, Dorothea 
Lange, Barbara Morgan, Ansel Adams, Nancy and Beaumont Newhall. Está, atualmente, em seu 
número 236 [out/2019]. 
15 PRISON Nation. Aperture. Nova York: Aperture n. 230, 2018. 
16 “Most prisons and jails across the United States do not allow prisoners to have access to cameras. 
How, then, can images tell the story of mass incarceration when the imprisoned don’t have control 
over their own representation? How can photographs visualize a reality that, for many, remains 
outside of view?” [Tradução minha] 
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Assim, surgem trabalhos como Women Prisoners, MCI Framingham, 1978–

1985, de Jack Lueders-Both17, preocupados em produzir retratos em prisões 

femininas a partir da noção de que “A fotografia tem um impacto maior em uma 

prisão. Afixada à parede da cela, pode ser uma das únicas conexões com a vida 

externa – as festas de Natal, aniversários, formaturas ou aos filhos crescendo”.18 

Outro trabalho em prisões femininas é o de Lucas Foglia19, realizado em um 

dos maiores complexos penitenciários dos Estados Unidos, Rikers Island. Localizado 

em Nova York, ao lado do aeroporto de LaGuardia, mantém cerca de 10 mil presos 

e foi considerado, em 2013, um dos piores presídios nos EUA20. Em 2017, o então 

prefeito da cidade, Bill de Blasio, chegou a anunciar planos para seu fechamento.21 

As imagens de Foglia, na contramão dessa percepção, mostram o trabalho de 

detentas e detentos em canteiros de plantação de produtos hortifrutigranjeiros 

orgânicos, parte de um projeto interno chamado Rikers Greenhouse Program que 

possibilita, muitas vezes, o único alimento fresco na dieta dos que participam do 

programa. As fotografias publicadas em Aperture, retratos em sua maioria, mostram 

grupos de mulheres que, não fossem os macacões listrados que precisam vestir em 

atividades externas às celas, poderiam representar um grupo qualquer de 

trabalhadoras em plantações de propriedades vinculadas a projetos de agricultura 

familiar22. Por outro lado, as listras laranja dos uniformes rompem a aparente 

normalidade e sinalizam uma perspectiva mais complexa, subjacente a este suposto 

universo rural. 

Já na prisão Louisiana State Penitentiary, conhecida como Angola, que abriga 

cerca de 6 mil presos, Deborah Luster23 produziu, entre 2012 e 2013, retratos em 

preto e branco de internos que atuavam em uma peça de teatro cujo argumento 

																																																								
17 THOMPSON, C. Jack Lueders-Booth. Aperture, Nova York: Aperture, n. 230, 2018.  
18 “A photograph means more in prison. Tacked on a cell wall, it can be one of the few connections to 
life outside – to the christmases, birthdays, and graduations passing, or the children growing older.” 
19 KISNER, J. Rikers Garden. Aperture, Nova York: Aperture, n. 230, 2018. Disponível em: 
<http://www.jacklueders-booth.com/women-prisoners/> [Acesso em: 20 set. 2018] 
20 Segundo Jordan Kisner, Aperture 230, p. 59. 
21 O Presídio Central, em Porto Alegre, também já teve diversos planos para o seu fechamento. O 
ultimo, na gestão do governador Tarso Genro, entre os anos 2010 e 2014, chegou a iniciar a 
demolição de dois pavilhões, nunca concluída. Isso resultou no incremento da superlotação da 
cadeia. 
22 Estou imaginando o que seria uma projeção para uma realidade brasileira dessa questão. 
Disponível em: <http://www.usofamerica.com/archive/2018/9/13/rikers-island-garden-of-eden>. 
[Acesso em: 20 set. 2018] 
23 LAZAR, Z. Deborah Luster. Aperture, Nova York: Aperture, n. 230, 2018. 
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girava em torno da paixão de Cristo24. Soldados romanos, fariseus, Judas, João 

Batista, Ana e Jesus, quase todos negros, são papéis representados pelos detentos, 

caracterizados, nas fotografias, em seus personagens, contra um fundo escuro e 

neutro. O traço racial, uma característica marcante nesse e em outros trabalhos aqui 

tratados, revela uma particularidade social do encarceramento, elemento que tem 

uma correlação com a realidade das prisões brasileiras. No Rio Grande do Sul, 

estatísticas indicam que cerca de 33% dos presidiários são negros ou pardos25.  

Segundo dados do IBGE26, em 2016, 18,2% da população do estado declarava ser 

negra ou parda, o que indica que, proporcionalmente, as prisões gaúchas têm quase 

o dobro de negros ou pardos do que a distribuição da população com essas 

características raciais na sociedade. 

Em outra perspectiva, a artista visual Nigel Poor, trabalha com interesse “nas 

diferentes formas com que as pessoas deixam sinais de sua existência”27 

(APERTURE, 2018, p. 84). Assim, ao desenvolver um projeto de podcasts28 com 

presos narrando suas experiências na penitenciária de San Quentin, em São 

Francisco, na Califórnia, descobriu um rico arquivo de fotografias produzidas por um 

estúdio que existiu no lugar e que estava abandonado, guardando imagens da 

prisão e de seus internos desde a metade dos anos 50. 

Importante, também, o trabalho do artista Jesse Krimes, que foi condenado a 

quase seis anos de prisão por porte de drogas ilícitas, tendo passado seus primeiros 

doze meses em uma solitária, ali permanecendo sozinho e confinado vinte e três 

horas por dia29. Ao longo do tempo em que ficou preso (entre 2009 e 2013), Krimes 

produziu, ao menos, duas obras de porte. Na primeira, durante seu período de 

solitária, chamada Purgatory30, transferia mug shots dos cartões de identificação de 

colegas presos para a superfície de sabonetes que recebia para utilizar em sua 

higiene pessoal. Segundo Krimes, “Os sabonetes da cadeia têm uma linguagem 
																																																								
24	Disponível em: <https://www.deborahluster.com/passion-play-images> [Acesso em: 10 set. 2018]	
25 Disponível em: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=33> [Acesso em: 27 set. 
2018] 
26 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/IBGE (PNAD-Contínua). Disponível em 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/11/aumenta-proporcao-de-negros-na-
populacao-gaucha-aponta-ibge-cjadvcfym0fpe01mxniljl5kh.html> [Acesso em: 27 set. de 2018] 
27 “the various ways people make a mark and leave behind evidence of their existence” [Tradução 
minha] 
28 O podcast, produzido e apresentado por Nigel Poor, que é uma artista visual, e por Earlonne 
Woods, um interno condenado a, ao menos, 31 anos, é transmitido via web pela Radiotopia e pode 
ser acompanhado em www.earhustle.com. Atualmente está em andamento a terceira temporada. 
29 THOMAS, H. W. Solitary Resistance. Aperture, Nova York: Aperture, n. 230, 2018. 
30 Disponível em: <https://www.jessekrimes.com/purgatory-2009> [Acesso em 20 set. 2018] 
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material de purificação e de sanitarização, que se relaciona às ideias do que, 

supostamente, uma penitenciária é designada para realizar”31. (APERTURE, 230, 

p.95). Misturando essas imagens com cartas de baralho, propunha uma reflexão 

sobre a identidade e dignidade dos sujeitos presos. Ao longo do ano que passou na 

solitária, produziu 292 dessas peças, que enviava, secretamente, para fora da prisão 

via correio. 

O outro trabalho que Krimes realizou, chamado pelo artista de 

Apokaluptein:163906732 (2010-2013), foi feito já como preso comum, fora da 

solitária. Krimes transferia, usando gel de cabelo e uma colher de plástico, imagens 

de publicidade e do fotojornalismo, principalmente publicadas no New York Times, 

para lençóis de cama, formando um imenso mural33. 
 

Gradualmente passei a perceber a prisão como um 
microcosmo de nosso mundo globalizado, o qual é 
conformado por vários sistemas de captura, contenção e 
controle. As maneiras pelas quais percebemos imagens, 
corpos, objetos e trabalhos artísticos são determinadas pelo 
que os diversos sistemas escondem ou revelam. Algo disto 
remonta a Purgatory e às representações singulares 
daquelas pessoas.34 (APERTURE, n. 230, p.97) 

 
 Apokaluptein:1639067 (2010-2013) também foi realizado à revelia do 

conhecimento institucional, pois, segundo o artista, destruir ou estragar propriedades 

da prisão eram atitudes passíveis de castigo (voltar à solitária, por exemplo). Krimes, 

em sua produção, coloca a questão de como trabalhos de arte podem expor o 

universo prisional para além dos limites do encarceramento, ao revelar, por exemplo, 

possibilidades de criação em condições precárias, com o uso de materiais e 

elementos disponíveis em um ambiente de rígida contenção.	Claro, a utilização dos 

materiais que lhe eram disponíveis (ou, quando não, tornados disponíveis 

ilegalmente) não é novidade nas cadeias, geralmente com algum fim violento, seja 

																																																								
31 “The prison-issued soup has this material language of purification and sanitization, which relates to 
ideas of the penitentiary and what it, in theory, was designated to do”. [Tradução minha]	
32	 Disponível em: <https://www.jessekrimes.com/apokaluptein16389067> [Acesso em 20 set. de 
2018]	
33 Segundo o autor, em entrevista a Hank Willis Thomas, o painel final era composto por 39 lençois, 
medindo cerca de 12m de largura por 4,5 metros de altura. (APERTURE, 2018, p. 97) 
34 “Gradually I came to perceive of prison as a microcosm of our globalized world that is shaped by 
various systems of capture, containment, and control. The ways in which we experience images, 
bodies, objects, and artworks are determined by what different systems conceal or reveal. Some of 
that goes back to Purgatory and these individual depictions of people.” [Tradução minha] 
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de proteção ou de intimidação35. O que diferencia o uso feito pelo artista é a sua 

destinação enquanto um outro modelo de resistência. Nas suas palavras, “Foi, antes 

de tudo, um ato de autopreservação e de sobrevivência contra um sistema projetado 

para me configurar como alguém que fosse menos do que os outros. Eu pensava 

em arte em um contexto crítico”.36 (APERTURE, n. 230, p. 94) 

 Por fim, Rosângela Rennó, em Cicatriz (1996), trabalha com as imagens do 

arquivo de tatuados da Seção de Medicina e Criminologia da Penitenciária do 

Estado de São Paulo, conhecida como o complexo do Carandiru. A artista apropria-

se de um conjunto de imagens realizadas entre as décadas de 1910 e 1940, pelo 

psiquiatra José de Moraes Mello. Segundo Annateresa Fabris (1998), esse projeto 

coloca a artista “diante de uma reflexão, que inclui não apenas a fotografia como 

evidência de uma identidade anti-social, mas ainda [...] de uma concepção de corpo, 

muito próxima daquele questionamento da microfísica do poder proposto por 

Foucault em Vigiar e Punir”. Recorrendo às tipologias, Rennó cria narrativas a partir 

dos conjuntos de imagens que têm como características a “fragmentação, 

proximidade da objetiva, composição cuidadosamente estudada, disposição não raro 

simétrica das partes a serem fotografadas [...]. Para reforçar essas narrativas, a 

artista usa ainda textos relativos a cicatrizes físicas, extraídos do que chama Arquivo 

Universal, um conjunto de informações e materiais que Rennó vem constituindo 

desde 1992” (FABRIS, 1998, p. 276). 

 Para além dessas múltiplas e diferentes ações, experiências que têm por 

proposta pensar o espaço prisional em perspectivas distintas das usualmente 

midiáticas, para o presente estudo elejo algumas perguntas como centrais para o 

desenvolvimento da pesquisa. Indaga-se, assim: 

- quais as condições necessárias – as restrições existentes, as limitações 

éticas, as possibilidades estéticas – para pensar o espaço prisional como 

ambiente para a realização de uma proposição artística voltada para a 

inscrição do sujeito encarcerado como produtor de imagens?; 

																																																								
35 É frequente, nas revistas que são realizadas semanalmente no Presídio Central, que se encontrem 
armas brancas (“estoques”) ou mesmo de fogo (“trabucos”) produzidas a partir do que os presos 
retiram, por exemplo, das paredes: canos, concreto, ferros das grades, ferros da estrutura do prédio. 
Existe uma espécie de museu, no presídio, que guarda esses objetos.	
36 “It was primarily an act of self preservation and resistance against a system designed to make me 
conform to the idea that I’m less than others. That being said, I was also thinking about art in a critical 
context.” [Tradução minha]	
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- de que forma a fotografia pode participar no tensionamento do modo como 

esses sujeitos veem o universo no qual se situam, bem como, e com que 

efeito, veem-se a si mesmos?; 

- quais e através de que procedimentos se constituem as articulações entre 

estética e política, pensada na perspectiva da participação e da ação sobre 

o ambiente, nos espaços do cárcere como campo de criação (e 

aprendizado) de experiências artísticas?; 

- de que modo é possível compreender historicamente as experiências 

artísticas a serem propiciadas por oficinas junto a outras experiências que, 

da mesma forma, se valem de iniciativas colaborativas de criação? 

Metodologicamente, o objeto da pesquisa articula-se à realização de um 

trabalho que se dedica a pensar práticas de arte colaborativa por meio da produção 

de oficinas de fotografia a serem organizadas e produzidas por mim e pelos próprios 

presos. Junto a isso, entendo que pensar a inscrição, inclusive histórica, das 

fotografias a serem produzidas, exige um estudo comparativo entre essa experiência 

e outras ações desenvolvidas em condições semelhantes e que se valem do mesmo 

pressuposto de coletividade para a produção de sentidos. Entre esse objeto de 

pesquisa e aquilo que o anima, o reconhecimento (diria, inclusive, político) do 

espaço prisional como “campos de signos” (BOURRIAUD, 2003, p. 77), como local 

legítimo de criação e de dessacralização da arte (Ibidem). 

 O centro dessas questões parece-me estar na intenção de produzir outras 

possibilidades de visualidades prisionais, fornecendo novas alternativas de leituras 

da prisão e do corpo criminal, este pensado a partir dos jogos de poder estão 

envolvidos nas suas representações. A partir do desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo, no qual a produção de imagens seja feita pelos próprios presos, tem-se 

por intenção investigar em que medida se deslocam, se criam, se inventam novas 

maneiras e termos para a representação da prisão e da criminalidade. 

 Além disso, é importante salientar a importância política do tema tratado. 

Apontar, ressaltar, repensar a visualidade e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a 

esse tema é questão entre as mais importantes no Brasil de hoje, 2019. O país tem 

a quinta maior população no planeta. Em termos de número de presos, é o terceiro, 

atrás de Estados Unidos e China. Possui 831.396 pessoas cumprindo penas e 

423.243 vagas, distribuídas em 2608 presídios e carceragens. Segundo uma série 
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de reportagens publicadas pelo jornal O Globo, em setembro de 201937, esse 

número equivaleria, proporcionalmente, a 10 pessoas andarem, ao mesmo tempo, 

em um automóvel fusca; a 24 pessoas subirem os andares de um prédio, juntas, em 

um elevador de 2m2; ou, ainda a 700 pessoas tomarem o mesmo vagão de um trem 

do metrô paulistano. Nessas condições, além de tudo, falta até ar no sistema 

penitenciário brasileiro. 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. Foto: Flávio Dutra, 2017 

 

 

																																																								
37 Disponível em: https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/violencia-encarcerada.html#video1. 
[Acesso em: 22 set. de 2019] 
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Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. Foto: Flávio Dutra, 2017 

 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. Foto: Flávio Dutra, 2017 
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Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. Foto: Flávio Dutra, 2017 

 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre, área Administrativa. Foto: Flávio Dutra, 2017 
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Presídio Central de Porto Alegre, Oficina de Artes. Foto: Flávio Dutra, 2017 

 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre, Oficina de Artes. Foto: Flávio Dutra, 2017 
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1.2. Metodologia: fotografias, para além de tudo 
 

 
Uma dimensão coletiva e ao mesmo tempo incerta. 
Nós vamos agrupar várias pessoas e não sabemos 
exatamente o que vai acontecer. 
Essa incerteza é importante para escaparmos de uma forma 
muito formatada, por ser um encontro muito importante. 
Não se trata de um trabalho baseado em afirmação mas, 
sobretudo, em proposição. 
Elaborar algum produto que as pessoas possam carregar 
com elas. 
Produzir algo que seja um objeto vivo e não um objeto que 
relate um evento que deixou de existir. 
Xavier Veilhan, artista francês, em depoimento sobre seu 
trabalho na Bienal de Veneza/2017, ao canal Arte 138 

 

 

O objeto da pesquisa até aqui tratado articula-se à realização de um trabalho 

que tem por base práticas de arte colaborativa por meio da produção de oficinas de 

fotografia a serem produzidas por mim e os presos do Presídio Central de Porto 

Alegre. 

Em um esforço de pensar teórica e metodologicamente, a proposta se 

apresenta como uma experiência de criação artística em um modo expandido de 

arte colaborativa em que possam estar, por exemplo, diluídas as noções de autoria.  

Ao mesmo tempo, que possam estar também presentes noções caras à fotografia 

na contemporaneidade, que a vislumbram não como meio de representação de algo 

belo e que convida à mera contemplação, mas que sejam mobilizadoras de um 

processo possível de construção e invenção de novas identidades. Além disso, e 

talvez de maneira mais radicalmente necessária, possibilitem novas formas de 

visibilidade aos indivíduos desse universo, formas estas que possam tratar com a 

questão fundamental da estigmatização assim como o reconhecimento, entre os 

presos, de si e de seu lugar na sociedade. Nesse caso, não o lugar designado por 

fontes externas, pelo que estas veem e constroem a partir de fora sobre o dentro, 

mas aquele assumido pelos próprios sujeitos. 

																																																								
38 VEILHAN, Xavier. Arte Colaborativa. Canal Arte 1, São Paulo, maio/2017. Disponível em: 
<https://tvuol.uol.com.br/video/arte-colaborativa-04024C9C3666C8916326> [Acesso em: 11 jan. 
2018] 



27	
	

Dito isso, entendo que pensar diferentes concepções da ideia de arte 

colaborativa interessa a este projeto na medida em que a noção está pautada 

fundamentalmente na desconstrução de algumas das lógicas tradicionais do sistema 

das artes – por exemplo, aquela em que a produção, a circulação e o consumo de 

obras se organizam dentro de estruturas institucionais consolidadas e legitimadas. 

Ou seja, ao tensionar os pressupostos segundo os quais a criação se dá por meio 

de uma individualidade ou de que existem matérias-primas e mesmo espaços 

“genuinamente” artísticos, torna-se possível colocar em primeiro plano outras 

dinâmicas. De certo modo, posso dizer, apoiado em Peter Burguer, que aqui a 

proposta de criação se  encontra em outra forma de posicionamento social e ético, 

por meio da “composição comum de subjetividades e objetividades, na mobilização 

de sujeitos para a construção de processos de criação conjunta” (BURGER, 2008, p. 

38). 

Na mesma perspectiva, em um pequeno texto intitulado “O que é um artista 

hoje?”, Nicolas Bourriaud afirma que 

 
O artista contemporâneo habita todas as formas de arte. O 
problema não é produzir novas formas, mas inventar 
dispositivos de habitar. Habitar formas de arte já historiadas, 
reativando-as, mas também habitar outros campos culturais. 
É exatamente o que se passa na arte dos anos 2000: o 
artista é permanentemente um intruso em outros campos. 
(BOURRIAUD, 2003, p.77). 

 

Agir “em outros campos”, seja como espaços do conhecimento ou como 

espaços do viver é uma das proposições aqui trabalhadas. Nesse sentido, a prisão, 

um espaço que é visto como um “outro” enquanto lugar, demanda atenção cruzada 

com outros saberes, ainda que, neste caso, vista da perspectiva da arte.  

Gabriela Silva (2014), faz uma distinção entre colaboração e participação, 

duas modalidades de trabalho próximas, ainda que diferentes. Segundo ela, a 

“colaboração” tem um sentido mais amplo, abrangendo uma série de práticas e de 

ações que se apresentam de formas complexas, se estendendo em tempos mais ou 

menos longos e tendo sua estrutura e produção bastante sensíveis às interferências 

dos colaboradores. Já a “participação” requer uma contribuição a partir de um 

enunciado, uma regra ou uma solicitação, estabelecendo uma relação de ação e 

reação. Resumidamente, a participação seria uma ação dependente de um 

comando, enquanto a colaboração estaria mais próxima das ações construídas a 
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partir dos processos em curso, na conjugação dos procedimentos, ritmos e desejos 

dos diferentes atores. 

A partir dessa concepção inicial, encontro na bibliografia pesquisada 

elementos para estabelecer uma discussão que possa me ajudar no sentido de 

aprofundar essas noções. 

Entre outros, Mariana Novaes e Marcelo Wasen (2015), citando autores como 

Grant Kester (2006) e Reinaldo Laddaga (2006), afirmam que a obra de arte, antes 

definida como o produto final da ação do artista através de diversas materialidades, 

não é mais tão facilmente determinada e delimitada, dados os procedimentos 

expandidos nos quais artistas se permitem atuar. Os autores se apoiam, também, 

em Helio Fervenza para questionar como a relação entre arte e sociedade se 

estabelece, partindo da ideia de que, quando se fala em arte, nem sempre se trata 

da produção de um objeto, mas, muitas vezes, de uma experiência. 

Ainda seguindo Novaes e Wasen (2015), de forma geral, podemos pontuar 

cinco movimentos ou passos que configuram a arte colaborativa: 1) a entrada, 

quando os envolvidos apresentam e trocam suas intenções e desejos ou quando o 

artista mostra de onde vem e quais suas intenções em um território; 2) o processo 

em si, constituído por todos os eventos que formam o conjunto de ações, 

planejamentos e improvisos, quando a ênfase é em como a relação é estabelecida e 

a transformação em um território é acionada; 3) a saída, com eventos pontuais de 

conclusão ou de esmaecimento das vontades, quando o artista sai do território 

acionado e o transforma em território acionável;  4) a reflexão e reapresentação de 

todo este grande conjunto de registros das ações em outras oportunidades, com a 

reverberação e multiplicação das experiências realizadas. Por fim, 5) o retorno ao 

território, configurando a possibilidade de o artista voltar e ver as diferenças de 

quando esteve se relacionando diretamente com aquela coletividade. 

Os passos apontados pelos autores acima referidos me ajudam a pensar 

andamentos possíveis no desenvolvimento deste trabalho. Produzir imagens a partir 

de dentro implica que as fotografias com as quais aqui trabalho serão fotografadas 

pelos próprios presos. Ainda que persistam dúvidas sobre o encaminhamento, a 

proposta de funcionamento das oficinas foi de que elas ocorressem em cinco 

momentos, ao longo de, no mínimo, oito semanas: 1) discussões e entendimento da 

técnica fotográfica; 2) produção fotográfica pelos presos; 3) análise conjunta 

(pesquisador e fotógrafos) do que for produzido; 3) desenvolvimento de repertório a 



29	
	

partir de outras experiências de fotografia em prisões; 4) produção fotográfica; 5) 

análise conjunta da produção fotográfica. 

Os elementos analisados tiveram como ponto de partida as referências 

repertoriadas em outros trabalhos realizados em prisões, alguns deles referidos na 

introdução deste texto. As perguntas fundamentais aqui latentes são: 

- que outras narrativas podem ser contadas a partir dessas imagens, para 

além do que a imprensa apresenta, para além do que a imaginação sobre o 

ambiente prisional projeta, ou do que o estigma marca?  

- qual a ressonância desses possíveis trabalhos ou registros com as vidas ali 

vividas?  

- o que podemos saber da experiência na cadeia que as imagens produzidas 

pelos presos podem narrar?  
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2. Homens infames, imagens lacunares, estigmas da vida obscura 

 

No Presídio Central vivem quase cinco mil vidas. Nesse conjunto, nessa 

massa, nessa  população, o hábito (e o risco que daí se corre) acaba por fazer com 

que se eliminem as vidas particulares, as histórias pessoais; talvez ajude a nos 

tornar insensíveis, alguns até a pensar: “são todos iguais, um mais, um menos, que 

diferença faz”. 

Ainda assim, as vidas são sempre singulares. Como referido, o conjunto, a 

massa carcerária, a população do presídio são expressões linguísticas frequentes 

no que é relativo a esse tema e que, distantes de qualquer neutralidade improvável, 

ajudam a conformar uma visão de unidade que atua em sentido estigmatizante – na 

perspectiva de que aquelas vidas são, por esta marca, irrecuperáveis, perdidas, 

abjetas. Ou, poderia-se dizer, a partir de Foucault, vidas infames: vidas para as 

quais resta pouco além da execração, talvez do esculacho.  

Se recorro a Foucault aqui para pensar sobre essas vidas que pulsam no 

Presídio Central não é para, talvez de modo mais facilitado, discutir linearmente 

sobre o tema da prisão, do encarceramento e dos dispositivos modernos de 

disciplinarização dos corpos (FOUCAULT, 2014) – esses dispositivos que, ao lado 

da escola, do hospital e do exército, produzem corpos úteis, produtivos e submissos. 

Não se trata de desconsiderar a importância dessa abordagem, ainda mais em um  

momento histórico em que a lógica, a (des)organização, o (raro) financiamento e a 

(falta de) políticas públicas para os dispositivos mencionados parecem ter 

fracassado em sua intenção de modificar e recuperar os “desviantes”. Mesmo que a 

constatação do fracasso não tenha motivado o abandono e a alteração das 

dinâmicas de encarceramento ou, ao contrário, feito surgirem e se ressaltarem 

críticas incisivas de suas práticas pelas instituições governamentais 39, meu 

interesse está em discutir, a partir do campo da arte, não exatamente sobre aquilo 
																																																								
39 A esse respeito, ver entrevista com o sociólogo Edson Passeti (2015) na revista IHU On-line, na 
qual o autor discute a ideia de abolicionismo penal como “viável, possível e urgente”. Na mesma 
edição, o filósofo e psicanalista Manoel Barros da Motta (2015) faz apanhado histórico das práticas 
punitivas e de encarceramento no Brasil. Ainda, a também socióloga Julita Lemgruber (2015), que 
pesquisa as condições dos presídios desde a década de 1980, reafirma as condições caóticas do 
sistema prisional brasileiro. As três entrevistas estão no número intitulado “Prisões Brasileiras: o 
calabouço da modernidade”, disponível em <http://www.ihuonline.unisinos.br/edicao/471>. [Acesso 
em: 19 set. 2018]	
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que conforma, assujeita e aprisiona (em tantos sentidos) os apenados, mas, antes, 

aquilo que, por ser e estar conformado de maneira tão radical, escapa às lógicas 

normalizadas e entendidas como dadas a respeito do que é o ambiente prisional. A 

pergunta se impõe, novamente: que singularidade(s) pode(m) fugir a esta lógica 

massificante? O que se diferencia naquilo comumente visto como o que 

estigmatiza?  

Em um de seus textos, intitulado A vida dos homens infames, Foucault 

investiga documentos históricos do século XVII e XVIII; neles, algo peculiar lhe 

causa impressão: “uma dessas impressões das quais se diz que são ‘físicas’, como 

se pudesse haver outra” (FOUCAULT, 2006, p. 204). Tais documentos dizem 

respeito às chamadas lettres de cachet: cartas enviadas diretamente ao rei, nas 

quais pais, mães, maridos, filhos, vizinhos, parentes denunciavam aqueles que, de 

algum modo, perturbavam a cena cotidiana, suplicando sua imediata reclusão: 

libertinos, bêbados, mendigos, adúlteras, sodomitas, ateus, agiotas. Mais do que 

meros instrumentos judiciais, o que o autor extrai dali é algo igualmente pulsante: a 

vida cotidiana, em seu assombro e horror, mas cuja potência e visibilidade emergem 

de existências ínfimas, destinadas a passar em branco, desapercebidas; vidas que, 

somente porque se defrontaram com o poder, puderam ser narradas, descritas, 

produzidas e, assim, efetivamente ganhar existência, resistir e escapar; “vidas que 

são como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do choque com um 

poder que não quis senão aniquilá-las, ou pelo menos apagá-las” (FOUCAULT, 

2006, p. 215): o mesmo que permite com que cheguem a nós até hoje. 

Diversos autores/as articulam as questões discutidas por Foucault em seu 

texto como proposições que podem auxiliar o entendimento de aspectos de nossa 

condição contemporânea. No artigo em que analisa o filme Cidade de Deus, Fischer 

(2008) afirma que os personagens da ficção dirigida por Fernando Meirelles são 

vistos como vidas também obscuras e desafortunadas, que “alçadas à condição de 

visibilidade midiática, nos provocam, misturando em si beleza e assombro” 

(FISCHER, 2008, p. 196). Analisando o longa-metragem em aproximação com o 

texto de Foucault, entretanto, faz uma ressalva, sugerindo a necessidade de que 

pensemos essa perspectiva com cuidados, uma vez tratar-se de outra formação 

social, outra “ordem discursiva”, considerando não haver nesta situação, e 

provavelmente em nenhuma outra, “qualquer possibilidade de transposição direta de 

conceitos ou análises” (FISCHER, 2008, 196). O alerta sugere necessidade de 
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atenção a condições históricas distintas, ainda que não considere as aproximações 

como impertinentes. Pelo contrário, reforça como possível o vínculo a essa 

referência afirmando que “os infames de Foucault [...] ecoam em Cidade de Deus. E 

isso não é pouco. Os infames de Foucault pedem que se faça a história de nossos 

homens e mulheres, também desafortunados”. (FISCHER, 2008, 196) 

 
Enfim, aprendemos com Foucault que determinados 
princípios de exclusão e de exposição da voz de anormais, 
loucos ou indesejados – como os infames de Cidade de 
Deus – não deixam de existir: há deslocamentos desse 
princípio, ele não se apaga, ele se exerce de outro modo, ele 
é outro, ele corresponde a novas formas de vontade de 
poder e saber, quase sempre com suporte institucional. 
(FISCHER, 2008, 196) 

 
 Como referido em A vida dos homens infames, Foucault mostra como 

pessoas que teriam desaparecido se não tivessem se defrontado com o poder, que 

não existiriam nem jamais poderiam ter existido numa espécie de “estado livre”, 

tenham sido para sempre fixadas em narrativas nas quais se tornaram visíveis. 

Segundo Fischer (2008), trata-se de histórias que sensibilizam o leitor por “serem 

histórias de vida, de desgraça, loucura e morte, que carregam em si beleza e 

assombro, justamente porque registradas em breves textos que marcaram o destino 

de vidas efetivamente “reais”. (FISCHER, 2008, p. 197) 

 Assim, a autora aponta que pensar a análise de Cidade de Deus, como de 

qualquer outro filme, produto audiovisual ou imagem pictórica na perspectiva do 

filósofo francês pode tornar-se um exercício dos mais criativos. A exigência para isso 

é que deixemos de lado a vontade de desvendar o que estaria “por trás” das coisas 

ditas ou mostradas, “para mergulhar nas superfícies profundas das imagens e 

textos, sem a pretensão de acordá-los de um sono – num gesto que, por fim, lhes 

restituiria, de verdade, o que queriam dizer efetivamente.” (FISCHER, 2008, p. 196). 

Ou seja, ao analisar as imagens e as suas possíveis narrativas não se trata, pois, de 

uma intenção de desvelo ou de revelação, mas sim de um desejo de abertura, da 

possibilidade do escapar como perspectiva de afirmação de uma presença, de uma 

existência, de uma singularidade. “Escapar” metafórico que, assim como os infames 

de Foucault, pode, nessa possibilidade de afirmação, dar corpo e visibilidade a vidas 

marcadas pela desgraça. E, mais que isso (ou menos?), estigmatizadas pela 

desgraça. 
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A análise trazida por Fischer (2008), nos convida a uma pergunta aqui crucial: 

como fazer a aproximação a imagens, a narrativas da infâmia, hoje? Ou, ainda, 

como dar a ver, na escolha que fazemos sobre imagens e narrativas daqueles, a 

uma primeira vista, condenados ao esquecimento e à indiferença, uma singularidade 

que lhes é inerente? Quanto a esta questão – que não deixa de ser também teórico-

metodológica –, Foucault inicia seu texto afirmando que não busca produzir um livro 

de história e que 
A escolha que nele se encontrará não seguiu outra regra 
mais importante do que meu gosto, meu prazer, uma 
emoção, o riso, a surpresa, um certo assombro ou qualquer 
outro sentimento, do qual teria dificuldades, talvez, em 
justificar a intensidade, agora que o primeiro momento da 
descoberta passou. (FOUCAULT, 2006, 203) 

Tal perspectiva, segundo Prado (2014), dá ao texto um viés particularmente 

marcado por uma intervenção pessoal que o implicaria em relação a esses 

personagens singulares, levando os leitores a também se implicarem nessa 

“antologia de existências”. “Eu ficaria embaraçado em dizer o que exatamente senti 

quando li esses fragmentos e muitos outros que lhes eram semelhantes” 

(FOUCAULT, 2006, 204). Para Prado, o que caracteriza o texto é a atenção às 

experiências singulares, um olhar às pessoas reais, existentes, afirmando que, para 

Foucault, não se trataria de “depreender da história uma lição moral ou um novo 

método de análise, mas de reunir testemunhos e, com uma estranha comoção 

filosófica, se juntar a eles”. (PRADO, 2014, p. 327) 

 
[...] confesso que essas “notícias”, surgindo de repente 
através de dois séculos de silêncio, abalaram mais fibras em 
mim do que o que comumente chamamos literatura, sem que 
possa dizer, ainda hoje, se me emocionei mais com a beleza 
desse estilo clássico, drapeado em algumas frases em torno 
de personagens sem dúvida miseráveis, ou com os 
excessos, a mistura de obstinação sombria e perfídia dessas 
vidas das quais se sentem, sob as palavras lisas como a 
pedra, a derrota e o afinco. (FOUCAULT, 2006, 204) 

  

Com isso, pode-se dizer que a leitura que Foucault dá a esses fragmentos 

que lhe revelam e desvendam vidas não é “uma atenção imparcial, mas um gesto 

admirado”, o que, ainda assim, não deixaria de provocar uma tensão que surge do 

confronto das vidas consigo mesmas, “reveladas em seus atributos miúdos”, 

cotidianos, que iriam desde os atritos de casais, as diferenças entre vizinhos, “todo o 

obscuro mundo privado e sem importância capaz de, entre paredes ou no alcance 
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do grito, se multiplicar em casos infinitos e quase idênticos”. (PRADO, 2014, p 328). 

A tensão que surge é a do encontro com uma experiência de passado que, assim 

exposta, nos lembra e aponta o presente, indicando nele potências para reflexão. 

Pensando na ênfase de projetos cinematográficos ou artísticos na vida de 

pessoas comuns que pela via de diretores ou roteiristas se tornam protagonistas, 

Flávia Guidotti utiliza as ferramentas levantadas por Foucault para “designar aquelas 

vidas não-famosas, cujo enredo não possui lugar na história” (GUIDOTTI, 2016, p. 

2). Aqui, a infâmia de que trata Foucault, segundo Guidotti, teria natureza estrita, 

“[...] não sendo misturada nem de escândalo ambíguo nem de uma surda 

admiração, que não compõe com nenhuma espécie de glória” (FOUCAULT, 2006, p. 

210). O resultado dessas “reaparições”, as “vidas infames”, se constituiria em uma 

espécie de lenda negra40, porque, segundo o pensador francês, baseadas em 

rupturas, apagamentos, esquecimentos, cancelamentos (FOUCAULT, 2006, p. 209). 

 
“Lenda”, porque ali se produz, tal como em todas as lendas, 
um certo equívoco do fictício e do real. Mas ele ali se produz 
por razões inversas. O lendário, seja qual for seu núcleo de 
realidade, finalmente não é nada além do que a soma do que 
se diz. Ele é indiferente à existência ou à inexistência 
daquele de quem ele transmite a glória. Se este existiu, a 
lenda o recobre de tantos prodígios, o embeleza de tantas 
impossibilidades que tudo se passa, ou quase, como se ele 
nunca tivesse vivido. E se ele é puramente imaginário, a 
lenda narra sobre ele tantos relatos insistentes que ele toma 
a espessura histórica de alguém que teria existido. 

 

No caso desta pesquisa, e retomando aspectos levantados no início desta 

seção, entendo que o espaço prisional, fechado, opaco, é visibilizado a partir de 

fragmentos que, política e eticamente, o apresentam em perspectiva que estende e 

reafirma certas noções generalizantes – e por isso muitas vezes fictícias – 

justamente por desconsiderar o que ali pode ser singular, impondo um real 

imaginado, que se preenche de estigmas. A pergunta que tangencio aqui é: quem 

são efetivamente os prisioneiros, os infames? Não se trata de desconsiderar o mal, 

de interpor um olhar ingênuo sobre o crime, mas de tentar ver e encontrar possíveis 
																																																								
40	O autor refere a expressão “lenda negra”, porém, adiante, sugere que é “sobretudo [uma] lei seca”. 
Apresento a ressalva pelas frequentes associações da palavra “negra” com proposições negativas, o 
que, dada a condição do presídio como um território em que a maior parcela dos internos são negros 
ou pardos, pode, justamente, incrementar estigmas. Importante dizer que a questão semântica é uma 
luta dos movimentos negros, pulsante na contemporaneidade, diferente do que se colocava ao tempo 
da escrita do autor. 
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brechas que permitam complexificar o que se toma por conjunto ou por 

homogeneidade. De novo, desconstruir, ainda que no alcance possível, a ideia da 

massa carcerária, da população criminal enquanto grupos indistintos. 

A “lenda negra” sugerida por Foucault vem da remissão ao fato de que, em 

relação aos infames discutidos pelo autor, a busca seria “exatamente do que deles 

foi dito; do que eles foram ou do que fizeram nada subsiste, exceto em poucas 

frases”. (FOUCAULT, 2006, p. 209) E, ainda que esses textos façam subsistir tais 

vidas desimportantes, o fazem sem trazer mais indícios de realidade, o que as torna 

quase inexistentes, tais como os santos descritos na Lenda Dourada41. Assim, 

paradoxalmente, os “infelizes” ou “facínoras”, fadados a um desaparecimento 

exaustivo e demarcado pelo que deles se registrou, são convertidos em seres 

existentes, ainda que pouco mais que quase fictícios devido a “essa chance ou esse 

azar que os fez sobreviver ao acaso dos documentos encontrados, algumas raras 

palavras que falam deles ou que eles próprios pronunciaram” (FOUCAULT, 2006, p. 

209). 
Este é um outro traço dessa lenda negra. Ela não se 
transmitiu como a que é dourada por alguma necessidade 
profunda, seguindo trajetos contínuos. (…) O acaso a leva 
desde o início. Foi preciso, primeiramente, um jogo de 
circunstâncias que, contra qualquer expectativa, atraíram 
sobre o indivíduo o mais obscuro, sobre sua vida medíocre, 
sobre seus erros afinal bastante comuns o olhar do poder e o 
clamor de sua cólera: acaso que fez com que a vigilância dos 
responsáveis ou das instituições, destinada sem dúvida a 
apagar qualquer desordem, tenha detido este de preferência 
àquele, esse monge escandaloso, essa mulher espancada, 
esse bêbado inveterado e furioso, esse vendedor brigão, e 
não tanto outros, ao lado destes, cujo barulho não era menor. 
E depois foi preciso que entre tantos documentos perdidos e 
dispersos fosse este e não outro que tivesse chegado até 
nós e que fosse encontrado e lido. (FOUCAULT, 2006, 209) 

Mais uma vez: o que aproxima as lettres de cachet produzidas nos séculos 

XVII e XVIII às cenas contemporâneas do Presídio Central? Além da definição de 

que os detidos são “este de preferência àquele” 42, penso que o que de potente 

																																																								
41 Segundo nota da tradução no texto de Michel Foucault, seria o nome dado à compilação de vidas 
dos santos, composta na metade do século XIII pelo dominicano Jacques de Voragine. La legende 
dorée, Paris, Garnier-Flammaion, n. 132-133, 1967. 2 vol. 
42 De acordo com Marcos Rolim, “os presos brasileiros são, em sua grande maioria, muito jovens e 
muito pobres. Os negros estão sobrerrepresentados, e a população carcerária é semialfabetizada. O 
modelo de polícia que temos determina a extração social dos que serão presos, porque os crimes de 
colarinho branco não são cometidos na rua, logo não serão flagrados.” Disponível em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/7203-na-seguranca-direita-e-esquerda-insistem-no-que-nao-
funciona> [Acesso em: 09 set. 2018] 



36	
	

emerge das discussões do filósofo se liga à imersão no tema mais amplo que aqui 

busco discutir: o interesse por percorrer “antologias da existência”, reconhecendo 

nelas uma singularidade. Algo, portanto, que as afasta da ordem da massificação e 

as inscreve em direção a um outro tipo de intensidade (individual) e de resistência 

(ao apagamento massificado), nesse caso, por meio das imagens e da possibilidade 

de realização de um trabalho artístico (com ênfase na fotografia) realizado pelos 

presos em um projeto colaborativo a partir do qual seja possível dinamizar 

discussões que se vinculem ao campo da arte.  

Talvez, uma das perguntas que tenha se colocado a Foucault e aos 

pesquisadores contemporâneos que nele se referenciam – tais como Fischer (2008) 

e Guidotti (2016), aqui mencionados – esteja na ordem do quão importante é 

ressaltar a relevância política e ética de narrar – verbalmente, imageticamente – a 

infâmia. Trata-se, por certo, de apostar em uma relevância, ainda que nela se 

encerre, igualmente, um limite: aquele que se impõe o ato mesmo de fotografar em 

sua implicação com o jogo de aproximação e distância com o que se chama por 

“real”. 

Em 2010, a impossibilidade de fotografar a prisão foi tema de uma exposição: 

L’impossible photographie, prisons parisiennes (1851-2010) – sugestivamente 

intitulada a partir de um debate e de um livro primeiramente publicado em Paris, em 

1980, promovido por Michelle Perrot, com Michel Foucault e Jacques Léonard43. A 

exposição, realizada em Paris, no museu Carnavalet, em 2010, teve curadoria de 

Catherine Tambrun. A partir de um conjunto de 340 fotografias selecionadas de um 

universo de cerca de 4 mil documentos, a mostra exibia a relação próxima, e que, ao 

longo do tempo, se tornou frequente, entre prisão e fotografia. Os processos 

fotográficos, apresentados como invenção em agosto de 183944 por Louis-Jacques 

Mandé Daguerre e por François Arago, representante do governo francês, já 

documentavam, em 1851, por Henri Le Secq, a cadeia parisiense de La Force, 

dentro dos objetivos da Missão Heliográfica45. Segundo a proposição curatorial de 

																																																								
43 PERROT, M. La Imposible Prisón: debate con Michel Foucault. Barcelona, Editorial Anagrana, 
1982. 
44 François Arago, representando o governo francês com quem Daguerre estabeleceu um contrato de 
cedência da patente da fotografia, fez um primeiro anúncio da invenção, ainda que sem mencionar 
detalhes técnicos, em 07/01/1839, à Academia de Ciências. No lançamento oficial, realizado em 
19/08/1839, Arago teria afirmado	que “A França disponbiliza ao mundo uma descoberta que muito 
poderá contribuir para o progresso das Artes e das Ciências”. (FRIZOT, 1998, p. 26)	
45A missão Heliográfica foi criada pela Comissão de Monumentos Históricos no marco da 
Administração Francesa de Belas Artes, em 1851. O propósito era enviar fotógrafos às diversas 
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L’impossible photographie, prisons parisiennes: a proximidade histórica entre 

fotografia e prisão não conseguiria dar conta de elementos centrais à questão: a 

percepção e experiência dos prisioneiros que vivem sob a imposição dos sistemas 

de detenção. A ideia norteadora era a de que a impossibilidade de fotografar a 

prisão e na prisão se expressa pelo que a fotografia apresenta como fragilidade, sua 

falha em mostrar o que pertence à sensação, à experiência do estar preso. A 

pergunta implícita pode ser traduzida pela seguinte formulação: em que medida a 

fotografia permite informar sobre a experiência da realidade penitenciária? 

(TAMBRUN, 2010).  

Segundo Catherine Tambrun (2010), algumas questões revelam e 

expressam, num primeiro nível, o que ela chama de impossibilidade: a dificuldade 

em se obter autorização para fotografar de forma independente em 

estabelecimentos penitenciários, isso, já de início, leva à pergunta sobre quem pode 

fotografar na prisão e, a partir daí, que imagens nos são permitidas ver. Ou, mais 

precisamente, que lugares, que situações, que sujeitos e sob que condições eles ou 

elas são passíveis de serem mostrados/as? O que é, consequentemente, 

escondido? Para a autora e curadora de L’Impossible Photographie, “não se 

fotografa a experiência do encarceramento, seus odores, seus ruídos” (TAMBRUN, 

2010, p.132) . 

 Em perspectiva similar, o fotógrafo da agência Magnum Jean Gaumy, que 

fotografou a vida cotidiana de presos em cadeias francesas por três anos, entre 

1975 e 1977, afirma no livro Écrits sur l‘image. Les incarcérés/L’utopie 

pénitentiaire46, que 

 
A realidade das prisões não se reflete, não se mostra, não se 
imprime, ela escapa à objetividade da câmera. Aqui faltam 
noções tão essenciais quanto aquelas da ação destruidora 
do tempo, a usura, a repetição, a monotonia e o tédio, a 
revolta e o ódio salvador que preserva a consciência de si, 
do esquecimento, de uma vida que foge um pouco a cada 
dia. [...] Não que as imagens sejam falsas, mas que elas 
permanecem incompletas, parciais, ilusórias, gerando o 

																																																																																																																																																																													
regiões francesas para documentar prédios históricos. O nome da missão se refere à denominação 
utilizada para a imagem fotográfica por Nicephore Niépce, sócio de Jean Jacques Mandé Daguerre, 
inventores do processo apresentado em 1839 como o primeiro registro que ficou conhecido como 
daguerreótipo. Trabalharam na Missão Heliográfica cinco fotógrafos: Hippolyte Bayard, Édouard 
Baldus, Henri Le Secq, Gustave Le Gray Mestral. (FRIZOT, 1998, p. 66).  
46 GAUMY, J; LARDEAU, Y. Ecrits sur L’image. Les Incarcérés/L’utopie pénitentiaire. Paris: Libération 
- Éditions de l’Étoile, 1983. 
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sentimento de estarem permanentemente defasadas, 
irrisórias.47 [tradução minha] 

  
 

Gaumy, na medida em que viveu as experiências nas prisões francesas de 

Saint Martin-de-Ré, Maison d’Arrêt, Caen, Seine-Maritime, Rouen, Île-de-France, 

Seine-et-Marne, Calvados ou Melun, produziu um diário com as reflexões que lhe 

decorriam desse cotidiano. Em ensaio inserido na mesma publicação48, Yann 

Lardeau projeta, a partir das trinta e nove imagens selecionadas por Gaumy, a 

questão sobre o que é possível imaginar do viver na prisão. O que Lardeau pergunta 

é: em que medida a fotografia pode ou não nos remeter a um universo irreal, a uma 

“utopia penitenciária”? Conhecendo as condições de funcionamento das prisões 

brasileiras, soa quase irônico transpor o título da obra de Lardeau para a nossa 

conjuntura, muito mais próxima de uma cinzenta e abissal distopia. 

A discussão sobre essa “impossibilidade”, sobre o que pode (ou não) dar a 

ver não se restringe ao tema e ao universo carcerários. Recentemente, ainda que se 

referindo a campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, esta 

parece ser uma entre as questões levantadas por Georges Didi-Huberman (2017) ao 

afirmar que um lugar assim exige ao visitante que ele se interrogue sobre “seus 

próprios atos de olhar” (2017, p. 28). Na problematização do autor, há algo aqui que 

remete também a uma “impossibilidade” na medida em que se compreende que, de 

um lado, os olhares serão sempre diversos, múltiplos, incompletos, lacunares e, de 

outro (ainda que inseparavelmente), que as imagens, assim como os textos, nunca 

serão totais, nunca abarcam tudo. Para Didi-Huberman (2003), e no caso do debate 

acerca das imagens dos campos de concentração e extermínio, é justamente essa 

marca lacunar que permite àquele que olha a possibilidade de participação e, com 

isso, de criação. “Imaginar”, pois, frente às imagens, frente àquilo que delas emerge 

como incompletude. Mais do que isso, sua objeção central se dá, notadamente, “ao 

inimaginável como dogma”: 

 
																																																								
47 “La réalité des prisons ne se réfléchit pas, ne s’imprime pas, elle n’est pas montrable, elle échappe 
à l’objectivité de la caméra. Ici manquent des notions aussi essentielles que l’œuvre destructrice du 
temps, l’usure, la répétition, la monotonie et l’ennui, la révolte et la haine salvatrice, préservant la 
conscience de soi, de l’oubli, d’une vie qui fuit un peu plus chaque jour... Non pas que les images 
seraient fausses, mais elles restent incomplètes, partielles, illusoires, donnant le sentiment de toujours 
devoir être décalées et dérisoires.” 
Disponível em <https://journals.openedition.org/criminocorpus/1774#ftn2>. [Acesso em: 20 set. 2018] 
48 O ensaio de Yann Lardeau, intitulado L’utopie pénitentiaire, compõe o volume anteriormente 
cidado, juntamente com as trinta e nove fotografias de Jean Gaumy e com os diários do fotógrafo. 
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[...] O meu intento – saber algo de específico a partir de 
algumas imagens – partia explicitamente da seguinte 
constatação: “imaginar isso, de qualquer forma [...] não é 
possível, não seria possível imaginá-lo até o fim.” Nunca 
rejeitei, portanto, o inimaginável como experiência. 
“Inimaginável” foi uma palavra necessária para as 
testemunhas que se esforçaram por narrar o sucedido, como 
para os que se esforçaram por ouvi-los. Quando Zalmen 
Lewental inicia sua narrativa do pior, ele previne o seu leitor, 
dizendo que ninguém pode imaginar tal experiência:  é por 
isso que ele a conta apesar de tudo, até que nossa alma 
esteja definitivamente habitada pelas imagens – precisas, 
mas parciais, soberanas, mas lacunares – que ele nos quis 
transmitir. (DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 86) 

 

Impossibilidade, realidade, utopia, irrealidade, inimaginável são noções que 

parecem próximas ao desejo de alguma totalidade sempre distante. Didi-Huberman 

propõe uma formulação que coloca em perspectiva diretamente o modo como 

olhamos as imagens e, com isso, essas noções já tão recorrentes das quais nos 

valemos em sua tentativa de compreensão. Segundo o autor, ao contrário, “quantas 

vezes não nos é possível senão imaginar – o que não quer dizer, evidentemente, 

esgotar a verdade daquilo que imaginamos?”. (DIDI-HUBERMAN, 2003, p.87) 

 No mesmo sentido, Balthazar e Marcello (2018) reforçam a proposta para 

que se pense a questão tendo por horizonte o autor de Imagens Apesar de Tudo. 

Neste livro, Georges Didi-Huberman discute a possibilidade da existência e do valor 

que têm as imagens do horror, a partir de fotografias feitas em Auschwitz, pelos 

membros do Sonderkommando49. Segundo Balthazar e Marcello (2018, p.142), “É 

contra a ideia de uma imagem-toda, sustentada pela possibilidade de que uma única 

imagem pode resolver todo o real, que Didi-Huberman nos convida a operar sobre 

seu caráter lacunar”. 

Trazer Didi-Huberman aqui ajuda a problematizar o que é possível, 

impossível, imaginável ou inimaginável a respeito da memória dos horrores que a 

“humanidade é capaz de infligir a si mesma” (BALTHAZAR e MARCELLO, 2018). 

Em sua obra Imagens apesar de tudo, o autor retoma uma polêmica que se 

																																																								
49 Prisioneiros, geralmente judeus, obrigados a trabalhar nas tarefas que envolviam o extermínio e 
que os nazistas não se interessavam em fazer. Os membros desses grupos eram os responsáveis, 
entre outras coisas, por operar a câmera de gás e os crematórios, bem como realizar o transporte dos 
prisioneiros e a sua retirada das câmaras de incineração. Viviam em ambientes separados dos 
demais, sabendo que seu destino era exatamente o mesmo daquele das tarefas cotidianas que 
realizavam. Após a publicação de Imagens apesar de tudo, o autor das fotografias teria sido 
identificado como Alberto Errera, judeu grego, membro ativo da resistência grega. Ele teria sido 
deportado para Auschwitz em abril de 1944, sendo selecionado, como membro do Sonderkommando 
na função de trabalhador dos fornos crematórios. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 82)	
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estabeleceu a partir da exposição Mémoire des camps. Photographies des camps 

des concentration et d’extermination nazis (1933-1999), em 2001, em Paris, 

motivada pela leitura de algumas fotografias que compunham a mostra: quatro delas 

(abaixo) suscitaram aguda discussão com intelectuais franceses, particularmente 

com o psicanalista Gerard Wajcman, com a historiadora Élisabeth Pagnoux e com o 

documentarista Claude Lanzmann. Segundo Ilana Feldman, em suas notas à 

entrevista com o autor publicadas na edição brasileira do livro Cascas (DIDI-

HUBERMAN, 2017, p. 81), Claude Lanzmann criticou enfaticamente o projeto da 

exposição, “fazendo sérias ressalvas aos textos contidos no catálogo, entre eles o 

de Georges Didi-Huberman”. Segundo a autora, em paralelo à exposição, o debate 

se ampliou para as páginas da revista Les Temps Modernes, editada por Lanzmann, 

com artigos de Wajcman e Pagnoux. O livro Imagens Apesar de Tudo, de Didi-

Huberman seria, então, uma resposta a esses artigos. 

 

 

 

  
  Imagem 01        Imagem 02 
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    Imagem 03                 imagem 04 

 

As quatro imagens são as únicas, ao menos que se tem conhecimento até 

hoje, feitas por prisioneiros dentro dos campos de concentração ou de extermínio 

nazistas e que mostram parte do processo de assassinato e massacre de judeus ou 

de outros grupos como comunistas ou homossexuais pelo exército alemão durante a 

Segunda Guerra Mundial. Nos quatro fotogramas50 o que se pode ver é parte da 

“simbologia do horror” (BALTHAZAR e MARCELLO, 2018): em duas delas (imagens 

01e 02), veem-se alguns homens em pé, trabalhando, agindo como se jogassem ou 

empilhassem corpos inertes em uma vala. Atrás deles, é possível enxergar uma 

coluna de fumaça e, acima, as copas de um conjunto de árvores51. As bordas negras 

em volta do quadro sugerem que foram feitas de dentro de algum prédio, muito 

provavelmente do interior de uma das câmaras de gás de Birkenau52. Em outra 

fotografia (imagem 03), veem-se mulheres despidas atravessando um terreno 

aberto, em uma tomada feita de um ângulo desequilibrado, como se a câmera 

estivesse escondida em algum objeto e que o fotógrafo não pudesse, assim, 

controlá-la. A última (imagem 04), mostra o que parece ser a copa de árvores, com 

suas folhagens em contraluz. Essas últimas duas fotografias foram provavelmente 

feitas sem que o fotógrafo estivesse olhando pelo visor da câmera. Para Didi-

																																																								
50 As fotografias teriam sido feitas em câmera de médio formato, com negativos 6x6cm, restando hoje 
apenas os contatos dessas imagens. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 54) 
51 Ao lado do campo de concentração de Auschwitz, o campo de extermínio de Birkenau, onde foram 
feitas as imagens aqui tratadas, deve seu nome a uma floresta de bétulas que existia – e ainda 
existe, conforme se vê no livro Cascas, também de Didi-Huberman – em seus arredores. 
52 “Foi deste ponto que, em agosto de 1944, um membro do Sonderkommando, na companhia de 
todos os seus camaradas, tirou as quatro fotografias que constituem até o dia de hoje os únicos 
testemunhos visuais de uma operação de asfixia por meio do gás no próprio tempo do seu 
desenrolar”. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 46)	
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Huberman (2003, p. 34), são “Imagens como refutações a um mundo que os nazis 

queriam ofuscar: ou seja, deixar sem palavras nem imagens”. Foram realizadas por 

membros de um Sonderkommando que possuíam ligações com a resistência 

polonesa à ocupação alemã. 

Em Imagens Apesar de Tudo, o autor relaciona uma série de argumentos 

apontados por Wajcman para indicar o que o psicanalista considera como um “véu 

do horror”. Segundo Wajcman, “A fotografia, mesmo a mais crua, a mais exata do 

que se passava, toda a imagem do horror é um véu do horror; toda a imagem, por 

ser imagem, protege-nos do horror” (DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 206). Gerard 

Wajcman rejeita como testemunho as imagens feitas pelos Sonderkommando. Para 

ele, segundo aponta Didi-Huberman (2003, p. 51), a Shoah53 seria algo “sem 

imagens”, sem “rastro visível e inimaginável”, o que a torna invisível porque 

“impensável por excelência” como a produção de um “irrepresentável”, que estaria 

para “além da imaginação e aquém da memória”, a “coisa sem olhar”, uma 

“destruição sem ruínas”. Segundo ele, ainda, para suster essas imagens, é 

necessário que “teu coração se transforme em pedra [...] e o teu olho em máquina 

fotográfica”. 

Já Élisabeth Pagnoux afirma que a fotografia é uma invenção que distorce a 

realidade de Auschwitz, que teria sido “um acontecimento sem testemunha”. Mais do 

que isso, considera que Didi-Huberman (2003, p. 76) estaria dando um “golpe de 

misericórdia” nos que sobreviveram e narraram Auschwitz, ao declarar, no catálogo 

da exposição, que seriam “as imagens as sobreviventes”. Tal afirmação, na 

percepção de Pagnoux, baseia-se no fato de que a imagem usurparia o estatuto da 

testemunha, e que assim estaria se perdendo a fonte e lhe negando a palavra. Nas 

palavras de Pagnoux, 

 
[...] Estamos à beira do scoop, mas também à beira da 
repugnância. Estamos escandalizados. De que novidade 
digna de ser proferida se poderia tratar? O que acrescentaria 
mais uma fotografia? Sabemos muito mais do que dizem as 
fotografias uma a uma... Aliás, o que é saber? Estamos 
escandalizados porque é imediatamente manifesto que, com 
a pretensa novidade do conteúdo e do olhar, se mistura a 
arrogância do que não é mais pretensão ou até manipulação. 
[...] Auschwitz, um objeto fotogênico? [...] Sobre a negação 

																																																								
53	 Shoah é o termo que em hebraico significa “catástrofe”, segundo Ilana Feldman (DIDI-
HUBERMAN, 2017, p. 77). É, também, o título utilizado por Claude Lanzmann em seu documentário 
de quase 10 horas sobre o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. 
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da distância que separa o hoje do ontem constrói-se uma 
mentira tão mais ignominiosa quanto ela contraria qualquer 
projeto de transmissão. Uma dupla mentira, uma confusão 
que promove toda a perversidade da empresa: podemos 
entrar para o interior de uma câmara de gás [...]. Não se 
resume, não se fetichiza, não se museifica Auschwitz para o 
entender e para lhe por fim. (PAGNOUX apud DIDI-
HUBERMAN, 2003, p. 78) 

	
  Gerard Wajcman concorda, portanto, com Pagnoux, ao afirmar que esta 

singularidade – visual, fotográfica – não nos ensina nada que já não soubéssemos, 

que ela induz o espectador à capitulação visual, ao erro, ao fantasma, à ilusão, ao 

voyeurismo, ao fetichismo ou à “ideia abjeta” (DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 80). 

Os argumentos de Pagnoux e de Wajcman não deixam de remeter a uma 

discussão atual no campo da fotografia de imprensa. Em tempos de tragédias 

ligadas a guerras sem fim (Síria, Israel e Palestina), surtos de doenças altamente 

transmissíveis (ebola na Libéria, na Guiné Equatorial, no Congo) ou ao trágico fluxo 

de migrações em direção à Itália, Turquia, Grécia e Espanha, se amplifica o debate a 

respeito de que imagens devem ou não serem mostradas. No livro War Porn54, o 

fotógrafo Christoph Bangerts pergunta: “Como podemos recusar a mera 

representação (uma fotografia) de um evento enquanto outras pessoas são forçadas 

a conviver com a violência propriamente dita?”55 (BANGERTS, 2014, p. 5). Questão 

similar foi colocada pelo fotojornalista Kenneth Jarecke, autor de uma imagem 

impactante que mostra um soldado iraquiano carbonizado após um ataque aéreo ao 

comboio em que fugia do Kuwait, retomado pelas forças militares estadunidenses 

durante a primeira guerra do golfo, em 1991 (imagem 05). Para Jarecke, “Se nós 

somos adultos o suficiente para lutar uma guerra, deveríamos ser adultos o 

suficiente para olhar para ela”56 (JARECKE apud REZNIK, 2014). 

 

																																																								
54 BANGERTS, Christoph. War Porn. Heidelberg: Kehrer Verlag, 2014. 
55 “How can we refuse to acknowledge a mere represention-a picture-of a horrible event while other 
people are forced to live through the horrific event itself.” 
56 “But I think people should see this. This is what our smart bombs did. If we’re big enough to fight a 
war, we should be big enough to look at it.” A afirmação de Jarecke foi expressa a partir da recusa 
dos jornais estadunidenses em publicar a imagem, feita dentro dos estritos controles exercidos pelo 
exército. Tais controles permitiam a cobertura de imprensa a partir de pools regidos pelo Public Affairs 
Officers. Esse tipo de restrição começou a ser exercido nas invasões que o exército norte-americano 
realizou em Granada e no Panamá, no início dos anos 80, e visava impedir a cobertura de imprensa 
nos moldes em que havia sido realizada na Guerra do Vietnã, com consequências negativas na 
opinião pública a respeito do conflito e da participação dos EUA. 
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Imagem 05. Foto: Kenneth Jarecke, 1991 

 

 

Segundo, Fred Ritchin57, professor na New York University (NYU) e diretor do 

Programa de Fotografia e Direitos Humanos da Tisch School of the Arts, o que 

parece guiar a definição pelos editores do que mostrar ou não é a ideia de que os 

leitores poderiam estar vendo demasiadas imagens de violência, e que, como 

resultado, estariam perdendo a capacidade de ter empatia ou de avaliar o que está 

acontecendo com a avalanche de destruição apresentadas nas fotografias ou 

situações televisionadas. Segundo Ritchin, é pertinente neste sentido o comentário 

de Roger Tooth, do jornal inglês The Guardian: “ao fim e ao cabo, que direito tenho 

eu, como editor de imagens, em deliberar o que as pessoas podem ver? [...] O que 

posso fazer é tentar ajudar no sentido de manter a cobertura o mais decente e 

humana possível”58. Ou, ainda, para Torie Rose Deghet, em artigo para revista 

Atlantic59, 

 
Isto é verdade no que diz respeito a reportagens. E também 
é verdade no que diz respeito à ética – quando a questão 
passa a ser o que os leitores realmente precisam saber e ver 
no que diz respeito a tragédias em andamento. A bomba 
explodindo? O corpo mutilado? Pessoas caindo das torres? 
Há sempre uma linha fina entre o jornalismo e o 
sensacionalismo. E em geral quanto maior a velocidade [com 

																																																								
57	 Disponível em: <http://time.com/3705884/why-violent-news-images-matter/>[Acesso em 21 set. 
2018] 
58“But, in the end, what right do I have as a picture editor to censor what people can see? It's all out 
there on the internet or on your timeline. All I can do is try to help keep the Guardian's coverage as 
humane and decent as possible.” 
59 DEGHET, T.R. The war photo no one would publish. The Atlantic, 08 ago. 2014. Disponível em: 
<https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/the-war-photo-no-one-would-
publish/375762/> {Acesso em: 21 set. 2018] 
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que as informações são publicadas], maior será [o risco] com 
o que está em jogo. (DEGHET, 2014)60 
 

 
No jornalismo, essa discussão é frequente, aproximando os limites do que é  

sensacionalismo com o que é necessidade de informar. Privar os leitores de 

determinada informação em nome de possíveis consequências sobre o público ou 

deixar a possibilidade de que rapidamente virem as páginas, de que escolham não 

ver? Se retomamos a discussão sobre as imagens de Auschwitz, podemos entender 

que ali certamente não se trata de sensacionalismo, tampouco pressa ou risco. Ao 

contrário, para Didi-Huberman (2017, p. 30), é imprescindível “representar alguma 

coisa pelo menos, um mínimo do que é possível saber”. A importância de “continuar 

a escrever, ajustar o foco, fotografar, montar minhas imagens e pensar nisso tudo, é 

precisamente para tornar uma frase desse tipo incompleta. Se Auschwitz é 

impensável, deve-se, contra isso, imaginá-lo apesar de tudo”. 

Retomo aqui algumas questões colocadas como centrais à exposição 

L’Impossible photographies, prisons parisiennes, marcadamente a ideia de que não 

é possível fotografar a prisão porque “não se fotografa a experiência do 

encarceramento, seus odores, seus ruídos”. Ou, que a fotografia como meio, como 

testemunho ou documento “falha em mostrar o que pertence à sensação, à 

experiência do estar preso” (TAMBRUN, 2010). Ainda, essa percepção se 

assemelha à defesa de uma impossibilidade – e talvez à proposição de uma não-

necessidade – de imagens do horror na maneira como é colocado por Élisabeth 

Pagnoux quando afirma que “a ideia de voltar a olhar para estas imagens que já 

eram conhecidas é insuportável, e uma fotografia não nos ensina nada mais para 

além daquilo que já sabemos” (apud DIDI-HUBERMAN, 2003, 78). Tais colocações, 

a respeito das fotografias realizadas pelos Sonderkommando em 1944, reafirmam as 

percepções expressas por René Gaumy a partir de suas experiências nas prisões 

francesas, quando assevera que as imagens não são falsas, mas que elas 

“permanecem incompletas, parciais, ilusórias, gerando o sentimento de estarem 

permanentemente defasadas, irrisórias” (GAUMY, 1983). 

																																																								
60It's true when it comes to reporting. It's also true, though, when it comes to ethics—when it comes to 
the question of what readers actually need to know and see about unfolding tragedies. The bomb, 
exploding? The corpse, mutilated? The people falling from the towers? There is a fine line, always, 
between journalism and sensationalism. And the higher the speed, in general, the higher the stakes. 
(DEGHET, 2014). [Tradução minha] 
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Se trago aqui essa discussão é justamente para apontar para algo que parece 

ser central à proposição de Didi-Huberman, que sugere contrariar essa perspectiva 

na medida em que afirma que “superfícies transformam o fundo das coisas ao redor” 

(2017, p.70). E, mais, que a polêmica com Lazmann, Wajcman e Pagnoux lhe teria 

esclarecido algo que “só sabia intuitivamente: ou seja, que a maneira como você 

olha, descreve e compreende uma imagem é, no fim das contas, um gesto político”. 

(2017, p.106). Além disso, o que para esta pesquisa repercute de maneira 

importante no conjunto de noções relacionadas aos pares 

possibilidade/impossibilidade, imaginável/inimaginável, realidade/irrealidade em 

relação ao registro imagético, é a discussão a respeito de a fotografia ser pensada 

enquanto ato, muito mais do que como mera e linear representação, ainda que esta 

seja uma de suas camadas a ser sempre considerada. “Um lugar desse tipo exige 

do visitante que ele se interrogue, num momento qualquer, sobre seus próprios atos 

de olhar”, afirma Didi-Huberman, se referindo a Auschwitz, em Cascas (2017, p.28). 

Ou, como afirmou recentemente em entrevista com Arno Gisinger, publicada na 

revista Zum, “A imagem é uma questão tão crucial que todo mundo quer saber o que 

é, quando a questão seria antes saber o que faz esta imagem específica, o que ela 

faz que outra não faz”61. Antes, em Imagens Apesar de Tudo, dizia que aquelas 

fotografias são um acontecimento, “um processo, um trabalho, um corpo-a-corpo”. 

(2003, p.56). Atos de olhar que podem, como no caso das imagens do 

Sonderkommando, serem os próprios atos de sublevação, afinal, 

 
O gesto do fotógrafo clandestino foi, no fim das contas, tão 
simples quanto heroico: ao se posicionar dentro da câmara 
de gás, justamente onde os SS o obrigavam, dia após dia, a 
descarregar os cadáveres das vítimas recém assassinadas, 
ele transformou, por alguns raros segundos roubados à 
atenção de seus guardiões, o  trabalho servil, seu trabalho de 
escravo do inferno, num verdadeiro trabalho de resistência. 
(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 56) 

 

Mais recentemente, o filme O Filho de Saul62, do realizador húngaro László 

Nemes, encena a história da tomada das quatro fotografias de Birkenau, em agosto 

de 1944, assim como o motim ocorrido no campo em outubro daquele mesmo ano. 

																																																								
61 DIDI-HUBERMANN, G. Compreender por meio da fotografia. Entrevista com Arno Gisinger. Revista 
ZUM, n. 13. São Paulo: IMS, 2017. 
62 Produção húngara, de 2015, o filme foi agraciado com, entre outros, o Grand Prix do Festival de 
Cannes, em 2015, e com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2016. 
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Porém, para além disso, o fio condutor da narrativa são os esforços de um dos 

membros do Sonderkommando para enterrar o corpo de um menino que havia 

sobrevivido à câmara de gás e que, debilitado, foi assassinado por um oficial 

nazista. Os enquadramentos de O Filho de Saul são sempre restritos, fechados, 

sugerindo que também só possamos ver o que era possível naquela condição – 

muito pouco. Como se estivéssemos colados às costas de Saul, quase sempre 

enxergamos somente o primeiro plano, com o cenário mais geral nos chegando 

desfocado, com os sons vindo de fora do campo visual, preenchendo uma atmosfera 

que intuímos terrível. Além de sugerir que naquela situação o personagem – e com 

ele, nós espectadores – vê pouco, a fotografia do filme também indica que Saul 

pode compreender pouco, pode compreender limitadamente o seu ambiente. E, 

nessa compreensão limitada, podemos pensar que se descortina uma possível 

metáfora do que naquele momento seria o alcance da vida. Curto, claustrofóbico, 

trêmulo, sem horizonte. Segundo Didi-Huberman, em Auschwitz, o inimaginável para 

as vítimas era “a impossibilidade de forjar uma imagem clara dos minutos que se 

seguiriam, que iriam consumar – consumir – seu destino.”	(2017, p. 30).	

Ainda assim, o personagem parece buscar, na tentativa de enterrar a criança, 

algo que pode ser interpretado como um desejo de sobrevivência. Segundo Ilana 

Feldman (2016)63, “É o reconhecimento do filho – símbolo de continuidade e 

transcendência, mesmo que morto – o que permite a Saul estabelecer algum laço 

singular com a vida, em uma situação em que toda singularidade fora anulada”. 

Esse modo possível de “sobreviver” pode ser pensado, também, como um ato de 

humanidade. Naquele ambiente, naquelas condições, resistir de alguma maneira 

revelava uma ação política fundamental, expressão dessa humanidade que se 

desejava liquidar. “O que os SS quiseram destruir em Auschwitz não era apenas a 

vida, mas também [...] a própria forma do humano e, com ela, a sua imagem”, 

remarca Didi-Huberman (2003, p. 64).	A ficção de Laszló Nemes se aproxima das 

ações que, supostamente, se desenvolveram em Birkenau, em 1944, quando, 

naquele contexto, o próprio ato de existir “identificava-se consequentemente com o 

de manter esta imagem apesar de tudo, mesmo reduzida à sua mais simples 

expressão ‘paleontológica’, por exemplo, diria eu, ao fato de estar de pé”. (DIDI-

HUBERMAN, 2003, p. 64) 

																																																								
63Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/02/1743669-o-irrepresentavel-no-
filme-filho-de-saul.shtml> [Acesso em : 24 set. 2018] 
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Paradoxalmente, os campos de concentração, como aquilo que se pode 

considerar como um entre os mais terríveis acontecimentos na história da 

humanidade, não possuíam muros. Eram opressivos, cercados, policiados, 

rigidamente controlados, mas não possuíam muros. Eram visualmente “‘abertos’ 

para o exterior” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 34). Ao contrário, as prisões 

contemporâneas, como quase todas desde o século XVIII64, são hermeticamente 

cerradas, contêm muros em profusão, são opacas. Tal opacidade produz certamente 

invisibilidade, mas também produz silenciamento. Michelle Perrot (2017), estudando 

as origens dos regimes jurídicos que levaram ao nascimento da prisão, afirma que 

as fontes para o estudo da criminologia são abundantes, mas “assimétricas”. São 

excludentes para além do que é intrínseco ao regime penal; excludentes 

 
[...] tanto em sua natureza – impressos inúmeros, escassos 
arquivos – como no seu âmbito, prolixas sobre o delito, sobre 
a instituição penitenciária, infinitamente mais taciturnas sobre 
os prisioneiros, tudo isso trama um discurso criminal e penal 
cuja própria elaboração forma um véu de ocultamento, um 
discurso de onde os prisioneiros estão ausentes. Sobre 
estes, poucos testemunhos. Em algumas centenas de textos, 
mal posso enumerar uma dezena que seja obra deles. E 
ainda se trata de prisioneiros “honrados”, políticos ou 
devedores, pessoal da prisão de Sainte-Pélagie, raramente 
do direito comum. (PERROT, 2017, p. 707) 

 

Seguindo Perrot (2017), o silenciamento e a invisibilização vêm, de fato, de 

uma “tríplice muralha” que está colocada sobre os prisioneiros. Em um primeiro 

momento, no século XIX, o analfabetismo, “sempre mais acentuado que o da 

população total”, a recusa à palavra e ao escrito; depois, no último quarto do 

período, com o incremento da escolarização, acresce o número de presos que “para 

sua satisfação pessoal escrevem esboços ou versos”, que são recolhidos e 

reprimidos pela instituição (PERROT, 2017, p. 709) e,  por fim, “a vergonha social, o 

estigma infligido pela prisão recalcam o testemunho. Desde 1840, Frégier fala da 

‘aversão’ inveterada em todas as classes em relação aos libertos”. (PERROT, 2017, 

p. 710). De acordo com a autora, os reclusos, quando libertados, escondiam-se no 

silêncio, mantendo como obsessão o desejo de esquecer o passado para serem 
																																																								
64 Talvez possamos considerar como exceção as penas que eram cumpridas como regimes forçados 
de trabalho, sendo exercidas, muitas vezes, em ambientes públicos. Segundo Michele Perrot (2017, 
p. 715), “A prisão do Antigo Regime, frequentemente mal fechada, às vezes deixava	escapar seus 
hóspedes. No final do século XIX, coberta de lei, cercada de muros, ela se fecha cada vez mais. Dela 
não se escapa, assim como dela não se evade. E sem dúvida é de se atribuir a diminuição das 
tentativas de evasão ao poder de dissuasão do impossível”. 
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finalmente “aceitos”. Entretanto, para além de todas as formas de adaptação, 

submissão ou integração, ou mesmo de resistência – “passiva, ativa, individual, 

coletiva” (PERROT, 2017, p. 717) – é a vida real desses prisioneiros que interessa 

captar, “através e para além da serenidade e das convenções do discurso 

penitenciário”. 

Uma pesquisa como a aqui proposta, pode, nesse sentido, expressar o que é 

turvo pela opacidade dos muros, aprofundando os traços que até aqui foram apenas 

delineados e que podem ser visíveis em intensidades que complexifiquem o que 

hoje é exclusão, apagamento, esquecimento. A ausência de uma história manifesta 

é apenas ilusória, afirma Perrot (2017).  

 Neste sentido, os autores aqui tratados parecem se aproximar de um ponto 

comum: a relevância de tratar o que para Foucault importa mais do que se 

“depreender da história uma lição moral ou um novo método de análise” e sim reunir 

testemunhos e “com uma estranha comoção filosófica, se juntar a eles” (apud 

PRADO, 2014, p. 37). Nessa perspectiva, importa olhar “a vida real dos prisioneiros” 

que interessa também a Perrot, com especial atenção às interrogações necessárias 

aos “próprio atos de olhar” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 87), considerando o 

inescapável tensionamento proposto por este autor da noção de que “as imagens, 

como os textos nunca serão totais, nunca imaginam tudo”. 
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3. A experiência 
 

3.1 O muro visto de fora: a dificuldade para entrar 
 

As prisões são trancas para dois lados. Na mesma medida em que operam 

para que os presos vivam a reclusão, atuam para que quem está fora tenha o menor 

acesso possível às suas lógicas, processos e dinâmicas. Assim, uma das etapas 

mais intrincadas do andamento deste trabalho foi entrar na cadeia, o que aconteceu 

depois de um longo processo de sims e nãos, de idas e vindas entre estruturas 

burocráticas formais e lógicas informais de controle e poder. Relatar essa 

experiência é importante para a compreensão de alguns aspectos do 

encaminhamento deste trabalho, mas, também, como entendimento de parte da 

dinâmica de funcionamento dessas instituições. 

Retrospectivamente, a lógica que experimentei ao longo de quase um ano em 

busca das autorizações pareceu-me, em algum momento, indicar uma frustração do 

projeto, tantas as negativas e obstáculos que se apresentaram às tentativas de 

entrar na prisão. Não trato disso aqui para ressaltar alguma ousadia ou obstinação 

especial, mas porque as dificuldades que se impuseram ou que ajudei a criar65 são 

parte desse trabalho. A prisão, junto com a escola, são provavelmente as instituições 

que melhor exemplificam as características de uma sociedade disciplinar tal como 

tratadas por Foucault. 

As autorizações para o trabalho que queria realizar exigiram enfrentamentos e 

ações em ao menos dois ambientes: os burocráticos, que implicaram na submissão 

a procedimentos e processos administrativos e acadêmicos junto à SUSEPE66; e, 

não menos importantes, os ambientes relacionados a uma burocracia da gestão 

organizativa, que se dá no contato direto com os setores encarregados internamente 

desse tipo de ação. Estes setores são parte das estruturas dos próprios presídios e, 

se não têm o poder definitivo de decisão, detêm o lugar na lógica administrativa que 
																																																								
65 Deveria ter dado andamento ao  processo  no Conselho de Ética na pesquisa já no começo do 
trabalho, por exemplo. 
66 Apresentação do projeto de trabalho que queria desenvolver, atendimento das exigências 
relacionadas à autorizações de direito para uso das informações recolhidas no trabalho com os 
presos, autorizações para uso de direito de imagem, etc. E, ainda, por demanda da própria SUSEPE, 
das autorizações relativas aos elementos de ética na pesquisa, junto ao CEP (Conselho de Ética na 
Pesquisa), da Universidade na qual desenvolvi este trabalho. 
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permite que encaminhem ou não as demandas conforme o que consideram 

importante ou exequível, relevante ou não, por critérios que, quando explicitados, às 

vezes parecem pertinentes, noutras insondáveis. 

Quando fui finalmente autorizado a realizar o trabalho no Presídio Central67, 

sentia-me de tal maneira apreensivo com o curso de incertezas até então colocado 

que havia passado a buscar alternativas para que as oficinas de desenvolvessem 

em outro lugar. Nessa busca, a SUSEPE68 sugeriu como possibilidade de ação a 

recém inaugurada Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Com estrutura 

administrativa civil, diferentemente do Central em que a gestão está sob a 

responsabilidade da Brigada Militar - o que submete sua administração a uma rígida 

lógica hierárquica -, os acessos, combinações e acordos para o desenvolvimento do 

trabalho foram mais ágeis e eficientes no sentido de que pude começar as 

atividades que queria realizar com os presos de maneira quase imediata69. 

Apesar de já ter autorização para começar o trabalho na Penitenciária 

Estadual de Porto Alegre, penso em porque mantive a insistência em trabalhar 

também no Central. Uma das razões para isso se vincula ao quanto o presídio 

Central representa como símbolo da questão penitenciária no país70, seja pelos 

elementos que a colocam como referência nos problemas de segurança pública que 

vivemos, seja pelas condições de pouquíssima humanidade com que os presos são 

custodiados pelo Estado por eles responsável. Outra, pelas imagens que gera, pelo 

que já foi produzido e mostrado como informação visual a respeito do presídio e que, 

																																																								
67 Uma avaliação possível da conjuntura que talvez levasse a essa alteração nos encaminhamentos: 
a gestão do Estado mudara e uma nova política penitenciária estava se instalando, com uma 
Secretaria de Estado específica para tratar desta questão (Secretaria da Administração Penitenciária, 
dirigida por Cesar Luis de Araújo Faccioli, ex-procurador de justiça do Estado), deslocada da 
Secretaria de Segurança Pública. 
68 Digo “a SUSEPE”, mas, da mesma maneira que na primeira vez que fui ao Presídio Central como 
está descrito na página ??? deste trabalho, o que foi  realmente importante foi a ação pessoal de 
alguns servidores do corpo técnico que realizam seu trabalho de maneira denotada, diria mesmo 
encantada, no sentido de que o executam com atenção e responsabilidade além das condições 
possibilitadas pelas profundas restrições materiais e econômicas que o serviço público estadual 
oferece nesse momento. 
69	Essa agilidade tem a ver, também, com o fato de que quando comecei a gestionar a PEPOA já 
tinha as autorizações burocráticas da SUSEPE e do CEP/UFRGS para o andamento administrativo 
do projeto. O que foi ágil que refiro aqui foi a dinâmica com a estrutura administrativa e técnica da 
Penitenciária que se mostrou muito interessada, atuando de maneira rápida para que as oficinas 
pudessem ser realizadas. Além do interesse do corpo técnico (psicólogas, assistentes sociais, 
agentes de segurança), colaborou o fato de ser uma penitenciária recém inaugurada, para a qual a 
administração buscava estabelecer novos procedimentos, entre os quais ações que oferecessem aos 
presos novas dinâmicas e experiências na cadeia.	
70 AZEVEDO e LEMGRUBER, 2017. Disponivel em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/563816-
show-de-horrores. [Acesso em: 06 set. 2018]. 
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de alguma maneira, conforma o imaginário com um conjunto de impressões que 

temos sobre essa cadeia e a respeito dos presos que ali vivem, uma das ideias de 

onde partiu essa pesquisa. 

Assim, ao mesmo tempo em que fui autorizado a começar a trabalhar com os 

presos no presídio Central, objetivo inicial do projeto, já havia iniciado o trabalho com 

um grupo de presos da Penitenciária Estadual de Porto Alegre (PEPOA). Esse dado 

é importante porque mudou dinâmicas essenciais ao andamento deste trabalho: o 

número de presos com os quais a experiência se desenvolveu, o número de dias 

que fui às duas prisões e o tamanho do arquivo em termos de volume de fotografias 

daí resultante. 

Antes de seguir, parece-me importante falar sobre o que estava previsto na 

proposta inicial em relação ao grupo de detentos com o qual imaginava trabalhar e o 

grupo com o qual efetivamente desenvolvi as ações. A proposta inicial previa o 

trabalho com um grupo de dez a quinze pessoas, participantes das atividades da 

Oficina de Artes existente no presídio Central, que, imaginava, já teriam alguma 

relação com artesanato, arte, imagem. Esse elemento era importante na concepção 

inicial porque apontava a expectativa de que os participantes já tivessem alguma 

percepção estética do que poderiam produzir com fotografias. Isso implica, penso 

agora, que esperava trabalhar com um grupo que tivesse uma qualificação formal a 

respeito de imagens mais avançada, em alguma medida próxima aos resultados que 

encontro em minhas experiências como professor ou como fotógrafo: as imagens 

seriam relevantes não só pelo ambiente no qual seriam realizadas, uma vez que me 

mostrariam algo cujo acesso e vivência só têm aqueles ali confinados, mas também 

por alguma elaboração visual71. Satisfariam, assim, minhas demandas estéticas e, 

ao mesmo tempo, possibilitariam a alternativa de ver o que não é usualmente 

acessível. 

Esta expectativa não se efetivou porque a Oficina de Artes está localizada em 

uma área cujo acesso exige que se percorra um caminho interno relativamente 

longo dentro da estrutura do prédio do Central. A administração do presídio 

considerou que para isso e para que eu permanecesse por algumas horas naquele 
																																																								
71	 Penso que imaginava algum fundamento visual que levasse a fotografias inventivas, a olhares 
peculiares ou, ao menos, resultassem em imagens formalmente equilibradas. De alguma maneira, 
percebo que o que desejava era que as imagens fossem parecidas ou próximas do meu gosto ou do 
que eu faria ou olharia como imagem. Um contrassenso, uma vez que outro dos fundamentos do 
trabalho era ver o que eles olhariam e como o veriam, além de desconectar a autoria do que seria 
produzido do meu modo de fotografar.	
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local seria necessário o acompanhamento permanente de um guarda nos 

deslocamentos internos e durante o tempo de realização da oficina. Para evitar essa 

exigência, considerada um problema de difícil solução por conta da falta de efetivos 

(brigadianos) disponíveis e, também, intuí, porque teriam um controle menor sobre o 

que eu estaria fazendo ou do que os presos poderiam produzir como imagens uma 

vez que eles fotografariam em outros ambientes do presídio72, foi-me oferecido 

como alternativa trabalhar com os apenados da galeria E1, que é próxima à ala 

administrativa, evitando deslocamentos internos muito extensos. Ali, eu poderia 

realizar o trabalho ao longo dos oito encontros previstos sem precisar 

acompanhamento, ao mesmo tempo que, convenientemente, o espaço de ação dos 

presos é mais restrito. Assim, durante o tempo em que a oficina aconteceu (duas 

horas e meia a cada dia de atividade) estive sempre sozinho com o grupo que 

trabalhei no interior da galeria. Nesse período, não houve qualquer incidente que 

envolvesse a mim ou aos presos. 

Na prática, começar as oficinas demorou ainda quase um mês devido a 

desentendimentos causados por falhas em nossa comunicação e por mudanças de 

agenda que relato a seguir. Na semana seguinte à concessão da autorização para o 

andamento do trabalho, de acordo com a combinação que a sargento responsável e 

eu fizemos, voltei ao presidio para que formatássemos como seria o trabalho: 

duração da oficina e tempo de cada dia de encontro, materiais que poderiam ser 

utilizados, procedimentos para entrar no presidio, presos com os quais eu poderia 

trabalhar, formação do grupo, etc. No dia marcado, ao contrário do que eu havia 

planejado, a responsável considerava que seria o dia em que começaria o trabalho, 

o que, para mim, foi surpreendente por conta de que não havíamos ainda ajustado 

as questões que apontei acima. Como não estava preparado (não tinha os 

equipamentos, filmes ou qualquer material didático), fizemos as combinações 

necessárias e, pela primeira vez, fui apresentado às psicólogas que atuam na 

galeria na qual eu poderia trabalhar. Ainda, pude, finalmente, entrar na parte interna 

do presídio e conversar com os presos da galeria, explicando  a eles a proposta que 

																																																								
72	Os presos da Oficina de Artes vêm de diferentes galerias e pavilhões. Como a proposta era que 
ficassem com as câmeras para fotografar, produziriam, assim, imagens em ambientes diversos e, 
nesse sentido, com menos controle. A respeito dos perigos que a fotografia pode impor é que Susan 
Sontag afirma que “A exploração e a duplicação fotográficas do mundo fragmentam continuidades e 
distribuem os pedaços em um dossiê interminável, propiciando dessa forma possibilidades de 
controle que não poderiam sequer ser sonhadas sob o anterior sistema de registro de informações: a 
escrita.” (SONTAG, 2004, p. 173)	
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planejava realizar. Combinamos como seria a participação e como montaríamos o 

grupo que atuaria na oficina73. Combinamos, também, que começaríamos duas 

semanas depois, por conta de um feriado que caía no dia marcado para os 

encontros, quinta-feira74. 

Na data prevista, fui ao presídio. Fiz o processo de identificação na portaria, 

passei pelo escâner de objetos e, quando subia para o prédio, fui chamado por um 

sargento responsável pela recepção, pois ele não tinha nenhuma autorização para 

permitir minha entrada com equipamentos75. Depois de algum tempo, fui informado 

que não poderia entrar porque não havia enviado um e-mail com a descrição dos 

materiais com os quais ingressaria no prédio, o que nunca havia sido solicitado a 

mim. 

Novamente, uma semana depois76, com todas confirmações acertadas, e-

mails encaminhados, materiais descritos, fui ao presídio. Ingressei no prédio, 

encontrei as psicólogas e me apresentei à sargento. Um novo problema surgiu: ela 

não havia entendido que as câmeras ficariam com os presos, e que eles teriam 

alguns dias para fotografar livremente. Também não havia entendido, e não 

considerava permissível, que, no segundo momento da oficina, quando iríamos 

construir uma câmera artesanal, usássemos fita isolante como material para vedar 

as câmeras feitas com caixas de fósforos vazias, material que segundo ela poderia 

ser utilizado pelos presos em ações ilegais. Chamou-se o tenente responsável pela 

segurança no presídio e a psicóloga responsável pelo atendimento da galeria, fez-se 

uma reunião com o vice-diretor, até que então ficasse compreendido que essa era a 

proposta de trabalho que estava desde o início prevista no projeto que lhes havia 

sido apresentado e aceito.77 Outra preocupação da sargento, que é, na estrutura 

administrativa do presídio, a pessoa responsável pelos projetos externos, era com as 

imagens: como eu sairia do presídio com filmes contendo imagens sobre as quais 

eles não tinham controle ou tampouco sabiam que conteúdos mostravam? 
																																																								
73 Eles sugeriram que o plantão, que é o preso responsável por fazer a interlocução entre os presos 
da galeria e a administração do presídio, criasse uma lista e que por adesão quem quisesse participar 
se inscrevesse. Ficou combinado que o número máximo de participantes seria quinze e que, caso 
houvesse mais interessados, eles sorteariam as vagas. 
74 As psicólogas precisavam estar presentes nesse dia, o que não aconteceria por ser feriado.	
75 Máquinas fotográficas analógicas compactas, filmes virgens, fotografias impressas. 
76 Até aí já havia transcorrido quase um mês desde que tive a entrada permitida pela administração 
do presídio. 
77	O tenente responsável pela segurança afirmou, em um momento de descontração que por ele isso 
estaria resolvido desde o começo. “Nunca teria sido permitido, ou seja, não haveria aquela confusão. 
Mas agora, que já haviam permitido, como voltar atrás?”, afirmou.	
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Michel Frizot (2010), em um texto para o catálogo da exposição L’impossible 

photographie – prisons parisiennes (1851-2010), faz uma analogia entre a noção da 

câmera obscura - princípio fundamental para a produção de imagens em uma 

câmera fotográfica –, e a ideia da prisão também como uma câmera obscura. 

Ambas, afinal, exigem a noção de um espaço necessariamente fechado e cujo 

funcionamento depende da noção de confinamento, da luz em um caso, de quem 

está preso no outro. Luis Cláudio da Costa (2014), ao falar das imagens produzidas 

por Mathieu Pernot para o livro Hautes Surveillances, realizado em prisões 

francesas, afirma algo semelhante, ampliando a comparação. Para este autor, a 

ordem carcerária e "seu olho de observação" permite pensar metáforas no sentido 

de que “Enquanto ‘câmera-prisão’, o dispositivo identifica e fixa o indivíduo na 

identidade de um criminoso. Enquanto câmera obscura, ele ordena o espaço pela 

perspectiva. Enquanto câmera fotográfica, imprime o rastro de um contato vivo com 

o mundo”78.  Para Da Costa (2014),  fotografar a prisão ou na prisão seria uma 

espécie de metalinguagem, uma câmera obscura adentrando outra com o desejo de 

olhá-la na tentativa de melhor capturá-la, uma perspectiva semelhante a que 

apresenta Frizot (2010, p.195), ao afirmar que 

 
O modo operatório de toda fotografia faz, assim, um 
chamado a esses ecos de estrutura: uma câmara diante de 
uma câmara, com suas aberturas respectivas, uma câmara 
incluída em outra câmara, uma seguindo dentro da outra, etc. 
Por conseguinte, que  nós imaginemos o que possa 
caracterizar a “fotografia de prisão” e que nós imaginemos 
nessas imagens, também, essa configuração pragmática que 
desenvolve uma dupla referência imaginária de confrontação 
e de imbricação: dito de outra maneira, de exclusão e de 
inclusão, estamos dentro e fora, mas são os exteriores 
aparentes que estão, entretanto, no interior. (FRIZOT, 2010, 
p. 195)79 

 
 

Didi-Huberman também faz uma referência à ideia da câmera escura quando 

fala das quatro imagens de Auschwitz-Birkenau: as margens pretas das fotografias, 

																																																								
78 DA COSTA, Luis Claudio.  O contato com o mundo: ambiguidades da fotografia de Mathieu Pernot. 
ARS, Porto Alegre: 2014. 
79	Le mode operatoire de toute photographie fait donc appel à ces échos de structure: une chambre 
devant une chambre, avec leurs ouvertures respectives, une chambre incluse dans une chambre, 
celle-ci continue dans une autre, atc. Dés lors que l’on imagine qui peut caractériser la “photographie 
de prison” et que l’on observe ces images aussi, cette configuration pragmatique développe une 
double référence imaginaire de la confrontation et de l’imbrication; autrement dit de l’exclusion et de 
l’inclusion: on est dedans ou dehors, mais il est des extériuers apparent qui sont pourtant à l’intérieur. 
(FRIZOT, 2010, p. 195). [Tradução minha.]	
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onde nada é visível, revelam a “câmara obscura onde alguém teve de se retirar para 

trazer à luz o trabalho do Sonderkommando,  lá fora, nas fossas de incineração”. O 

que é “escuro” e obscuro naquelas imagens, para além do terror, são as condições 

de sua produção: realizadas, provavelmente, de dentro das câmeras de gás, as 

bordas pretas dão-nos a ver “a própria situação, o espaço de possibilidade, a 

condição de existência destas fotografias.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.56) 

Mantendo-se esta aproximação imaginária, câmera fotográfica e prisão têm 

também incompatibilidades importantes. Uma câmera fotográfica, por seus 

operadores, quer ver, olhar, mostrar. As prisões, instituições que Goffman (1974) 

chama de “totais”, ao contrário, raramente permitem ou desejam ser vistas; 

tampouco pretendem mostrar o que se passa internamente. 

Trazer o debate entre ver/ser visto é importante para contextualizar as 

dificuldades encontradas no espaço prisional para a execução desta pesquisa. Se 

entrar na cadeia para fotografar costuma ser difícil, entrar na cadeia com câmeras 

fotográficas que ficariam à disposição dos presos para que eles fotografassem o seu 

cotidiano encontrou ainda mais obstáculos e entraves, das mais diversas ordens. 

Penso que pode-se dizer que entrar na prisão com câmeras, e, além disso, deixá-las 

à disposição para que os presos fotografassem invertia a lógica do panóptico de 

Bentham: quem deve ser visto, observado e assim controlado, toma o poder e a 

legitimidade para também olhar e, a partir de um outro mecanismo, em alguma 

medida, controlar, nem que seja ao menos a possibilidade de uma narrativa. 

 
 

 
3.2 Depois do muro: as ações planejadas (ainda que incertas) 

 

Ao longo das tentativas de encaminhamento do trabalho com a administração 

do Presídio Central e, depois, com a Penitenciária Estadual de Porto Alegre, o 

projeto inicial se alterou em relação ao público com o qual seria realizado80, ao 

número de participantes e ao número de instituições nas quais atuaria. A ação, 

então, passaria a ser realizada agora na Penitenciária Estadual de Porto Alegre 

																																																								
80 Previa, conforme analisado antes, trabalhar com os presos da Oficina de Artes do Presídio Central. 
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(PEPOA), com dez presos da ala dos “trabalhadores”81 e, ainda, na Cadeia Pública 

(Presídio Central), mediante o trabalho com os presos que cumprem pena na galeria 

E1, que abriga os apenados em processo de desintoxicação de dependências 

químicas. Ali, seriam dezoito participantes. 

A proposta de trabalho que fiz às duas instituições era similar: oito encontros 

com os presos, cada um com cerca de duas a três horas. O planejamento previa que 

as atividades se desenvolvessem em duas etapas: na primeira, e já no primeiro 

encontro, eu levaria câmeras fotográficas analógicas compactas82 e filmes (mais 

precisamente, uma câmera e um filme para cada participante). Eles teriam pouco 

menos de uma semana para fotografar – num dia determinado eu recolheria os 

filmes já fotografados, os levaria para que um laboratório comercial executasse a 

revelação e produzisse as cópias e, no encontro seguinte, apresentaria aos presos 

as imagens impressas. Nesse segundo dia, a intenção seria trabalhar com as 

fotografias, conversando a respeito da experiência do ato de fotografar, assim como 

sobre as imagens que haviam realizado. Essa dinâmica se repetiria com um 

segundo filme. A ideia de que fizessem um segundo conjunto de tomadas, em 

condições parecidas com o que haviam feito com o primeiro filme, vinha da 

pressuposição de que, tendo fotografado uma vez, conversado a respeito das 

imagens e pensado no que elas mostravam, o resultado poderia trazer um outro 

conjunto de fotografias, diferentes das primeiras. Por fim, depois de fotografado o 

segundo filme, a dinâmica se repetiria ainda uma última vez: eu recolheria os filmes, 

os levaria para revelar e, no encontro seguinte, entregaria as cópias impressas para 

																																																								
81 Os “trabalhadores” são os presos que atuam nos chamados "serviços fundamentais" para o 
funcionamento do presídio (com exceção da segurança), tais como manutenção diária das estruturas 
hidráulica e elétrica, serviços de cozinha para presos e para os agentes de segurança e técnicos, e 
de limpeza. Eles ficam em uma galeria separada dos outros apenados, utilizando um uniforme de cor 
laranja que os diferencia. Os presos com os quais trabalhei na PEPOA atuavam no serviços de 
conservação, manutenção, almoxarifado, cozinha e cozinha dos servidores técnicos e de segurança. 
82 A designação “compactas” é bastante incerta, ainda que muito usual entre fotógrafos para definir 
câmeras fotográficas simples, menos complexas em termos de recursos, de uso frequentemente 
familiar, amador, caseiro. Para a primeira etapa do trabalho, em que os presos utilizariam câmeras 
fotográficas, fiz um pedido público, via redes sociais. Solicitei abertamente o empréstimo a amigos e 
conhecidos que possuíssem os modelos de câmeras que imaginava usar, explicando, de maneira 
privada, quando alguém as oferecia, qual a necessidade que eu tinha, onde seriam usadas e de que 
maneira. Além disso, ao buscá-las, explicava com mais detalhes qual o trabalho que propunha 
realizar e como seriam utilizadas as máquinas82. Arrecadei cerca de quarenta câmeras, dos mais 
diferentes formatos, tipos, complexidade, “idade” e modos de uso.  Antes do começo das atividades 
nos presídios, as carreguei com pilhas, estudei o funcionamento e os recursos de cada uma, além de 
testá-las para confirmar que funcionavam de maneira suficiente. 
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que conversássemos a respeito das imagens. Este seria o fim da primeira parte da 

oficina.  

Aqui é importante retomar algumas das perguntas que norteiam essa 

pesquisa: as imagens assim produzidas ajudam-nos a ver em alguma outra 

perspectiva quem são os prisioneiros, os infames, conforme a designação de 

Foucault? Em que medida essas antologias de existências, nos permitem 

reconhecer nelas singularidades? A partir de dentro, da perspectiva de quem vive “a 

experiência do encarceramento, seus odores, seus ruídos” (TAMBRUN, 2010), 

percebe-se outra possiblidade de fotografar o universo prisional? O que é, nessa 

outra perspectiva, mostrado, o que é escondido, o que é olhado ou não? 

 

 

 
Os filmes fotografados com câmeras compactas, recolhidos após a primeira semana 
de oficina no Presídio Central e antes de serem levados para revelação, identificados 

e organizados pelos próprios presos. Foto: Flávio Dutra, 2019 
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Na segunda etapa, a proposta previa construir com os presos câmeras 

fotográficas artesanais83, um processo que os envolveria não só no entendimento de 

como fazer a obtenção de fotografias com uma câmera, mas também na maneira de 

construí-la; de compreender que partes a compõe e qual a importância que têm 

cada uma dessas partes para a produção de imagens, etc. A sequência do trabalho 

seria semelhante à anterior: os presos ficariam alguns dias com as máquinas, 

fotografariam e, num dia combinado, eu recolheria os filmes (nesse caso, as próprias 

“câmeras”, uma vez que elas precisavam ser “destruídas” para que os filmes 

pudessem ser recolhidos). Depois, os levaria para revelação e cópias e, no encontro 

seguinte, devolveria as imagens aos presos-fotógrafos para que novamente 

conversássemos sobre a experiência. 

Pelas limitações técnicas e pelas exigências operacionais envolvidas no fazer 

fotográfico com o uso deste tipo de câmera, minhas expectativas com os resultados 

possíveis eram bastante inseguras. Se as câmeras utilizadas na primeira parte do 

trabalho envolviam alguma precariedade pelo fato de serem máquinas muito 

simples, com recursos limitados e, em alguns casos, construídas com materiais de 

qualidade muito ruim – lentes, botões disparadores, flashes -, nesta etapa a 

possibilidade de erro e, consequentemente, de frustração era imensamente maior. 

Acertar o tempo de exposição, imaginar o ângulo da tomada, entender a questão do 

movimento, a necessidade de posar (quando o registro envolvesse pessoas) por 

																																																								
83 As “câmeras” que seriam construídas são conhecidas como estenopeicas, mas mais usualmente 
são chamadas de pinhole - termo em inglês que poderia ser traduzido como “buraco de agulha”. Essa 
expressão deriva da maneira utilizada para “construir” a “objetiva” ou, mais propriamente, o buraco 
por onde entrará a luz que gerará uma imagem no interior da câmera. Uma máquina fotográfica é, de 
forma rudimentar, constituída por três partes principais: uma câmera escura, um orifício ou objetiva e 
algum material sensível à luz. No caso aqui tratado, a proposta era de que utilizássemos caixas de 
fósforo de papelão como câmeras escuras. Nelas, afixaríamos pequenas chapas de alumínio 
(retiradas, por exemplo, de uma lata de refrigerante), onde faríamos o orifício que emularia a objetiva, 
por onde passaria a luz. A esta câmera escura rudimentar, seria afixado um filme fotográfico que, 
passando entre o compartimento interior da caixa de fósforos (onde originalmente ficam guardados os 
fósforos) e a sua parte exterior, seria fixado, no outro lado, a uma bobina vazia de filme fotográfico (as 
bobinas vazias são facilmente conseguidas em laboratórios fotográficos que, ao revelar os filmes, os 
separam da bobina com alguma ferramenta de corte, deixando segmentos que seguem presos às 
bobinas originais. Nestes pedaços restantes é que prenderíamos os filmes virgens que seriam 
fotografados). Para que este filme não velasse ao fotografar, seria necessário “blindar” ou vedar a 
câmera da melhor maneira possível. Isto é feito com fita isolante preta. Na mesma parte interior da 
câmera, no lado oposto ao do orifício de entrada de luz, é cortada uma “janela” que será, quando o 
filme for exposto à luz, a área de registro ou o fotograma para cada imagem. Esse modelo de câmera 
é frequentemente chamado de pin lux devido aos materiais que o constituem e ao modo rudimentar 
com que é construído, não possuindo, afinal, visor para enquadramento da tomada, controle de 
focagem, fotômetro para quantificar a luz, zoom para ampliar ou diminuir o campo de visão na 
obtenção, alavanca para passagem de um fotograma ao seguinte, flash ou contador de poses. 
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longos segundos - e, em alguns casos, por muitos minutos84 -, assim como garantir 

que a construção da máquina fosse bem feita para evitar vazamentos de luz que 

inviabilizassem a produção de imagens, eram problemas imaginados e que estavam 

na conta do processo e que, se  acontecessem,  impossibilitariam o resultado – ao 

menos em termos de produção de imagens. 

 

 
Presos da Penitenciária Estadual de Porto alegre construindo as pinlux, 

câmeras fotográficas feitas a partir de caixas de fósforos. 
Foto: Flávio Dutra, 2019 

 

 
Presos da galeria E1, no Presídio Central, construindo as câmeras pinlux. 

Foto: Leonardo Savaris85, 2019 

																																																								
84 Quanto menos luz houver no ambiente, maior o tempo necessário de exposição dos filmes. Em 
fotografias à noite, por exemplo, esse tempo poderia fazer com uma tomada levasse 10 minutos ou 
mais expondo o filme.	
85	No dia em que realizamos esta atividade, pedi autorização para que um outro fotógrafo, Leonardo 
Savaris, me acompanhasse com o intuito de registrar a oficina e o trabalho dos presos.	



61	
	

 
 

 
As câmeras fotográficas pinlux construídas pelos presos do Central, depois 
de recolhidas para que os filmes fossem revelados. Foto: Flávio Dutra, 2019 

 
 
 

Por outro lado, nesta etapa, interessavam-me duas questões: primeiro, a do 

exercício de trabalhar coletivamente e, decorrente daí, a possibilidade de 

compreensão do mecanismo e das suas exigências para a construção de uma 

imagem. Esse trabalho coletivo, apostava, os envolveria no processo de uma 

maneira mais experimental, além de mais orgânica – no sentido de que exigiria uma 

maior compreensão do fazer fotográfico –, e colaborativa; talvez mesmo mais autoral 

em decorrência da apropriação daquela possibilidade de produção. Depois, ainda 

que contraditoriamente com o que referi acima acerca das expectativas frágeis que 

tinha com o andamento de processo tão precário, a perspectiva oposta também 

inspirava: o fato de que alcançar algum resultado em imagens era muito mais incerto 

e que, para isso, era necessário um outro grau de envolvimento e de compreensão 

da execução, tanto em relação à tomada das fotografias – para que elas pudessem 

existir –, quanto ao que olhar – porque alcançar resultado demandava um outro 

tempo e uma outra necessidade de preparação, por exemplo, da pose no caso de 

retratos e autorretratos. Em minhas expectativas, essa exigência traria a essa etapa 

a possibilidade de que produzissem um tipo de imagem diferente daquelas que 

apareciam nos resultados fotográficos do uso das câmeras compactas.   
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Além das etapas previstas que acabei de relatar, programei outros dois 

encontros para os quais não havia ainda definido uma finalidade específica, 

aventando, também, a possibilidade de que os presos pudessem sugerir atividades 

ou ações. 

 

 

 

3.3 Depois do muro: o projeto em andamento 
 

Na Penitenciária Estadual de Porto Alegre, o trabalho começou em 26 de abril 

de 2019, em uma tarde de muita chuva. Diferentemente do que ocorria no Central, o 

acesso ao prédio, aos presos ou à administração sempre foi bastante ágil. A PEPOA 

está localizada na zona leste da cidade, na mesma área em que está o Presídio 

Central86. Porém, diferentemente do Central, composto por prédios velhos, em geral 

construídos ainda no anos 1950, em sua maioria de três andares (cada andar é uma 

galeria, sendo que cada galeria é composta por presos que seguem um critério de 

afinidades87), a Penitenciária Estadual é uma construção recente, formada por 

quatro blocos horizontais, térreos, subdivididos internamente em 18 celas, cada uma 

com acomodações suficientes para oito homens. Na PEPOA, não há presos nos 

corredores, todos eles ficam em celas88. Ainda assim, as diferenças entre os blocos 

se dão da mesma maneira que no Central: em alas separadas por “afinidades”. 

Cedo pela manhã, a assistente social havia me telefonado para confirmar que 

começaríamos o trabalho naquele dia e que havia deixado meu nome na portaria 

																																																								
86 Por “na mesma área”, quero dizer que está efetivamente no espaço interno ao Central, dentro 
mesmo da sua área murada. Do exterior do presídio não é possivel perceber que existe ali uma 
estrutura diferente em termos de construção física ou mesmo de administração. 
87 Pode ser uma afinidade de gênero, de facção, de nível educacional formal ou de histórico criminal 
(presos primários ficam em uma galeria especial, por exemplo). Existem, também, galerias separadas 
para “proteção” dos detentos pelo tipo de crime que cometeram (crimes sexuais, por exemplo), de 
criminosos que eram policiais, assim como os presos-trabalhadores, que também ficam em galerias 
separadas, não sendo, geralmente, bem vistos pelos outros presos. Em uma conversa com o grupo 
com o qual trabalhei na PEPOA, que eram trabalhadores, ouvi uma versão para essa “intolerância”: 
segundo Wladimir, a razão seria que “presos não devem fechar cadeia, presos devem abrir cadeia”. 
Segundo ele, isso não expressava um desejo de fuga ou de motim, mas uma concepção de relação 
com a liberdade – um preso que trabalha pela manutenção elétrica, hidráulica ou faz comida em uma 
cadeia, ainda que metaforicamente, atua pela existência da prisão, o que, nessa concepção, não 
seria “o certo”. 
88	Quando estava terminando o trabalho na instituição ouvi relatos de que isso estava mudando. Por 
conta do problema de falta de vagas e dos presos que eram custodiados em viaturas de polícia 
enquanto aguardavam transferência para os presídios, começava a haver também na PEPOA um 
processo de superlotação.	
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para que fosse permitido o acesso. Ao chegar no presídio, identifiquei-me e 

imediatamente subi para a área administrativa (é o único prédio que tem dois 

pavimentos). Depois de aguardar algum tempo, fui levado pelo segurança que seria 

o responsável por atender a oficina para uma área no prédio ao lado, normalmente 

usada para serviços de manutenção, e que era composta por um banheiro, o 

escritório/quarto do segurança, e uma sala de trabalho com mesa e cadeiras. Foi 

nesta sala que realizamos os encontros que se estenderam pelos dois meses 

seguintes, nas segundas-feiras de tarde89. 

Enquanto aguardava que os presos fossem trazidos para a sala, aproveitei o 

tempo para organizar os materiais e fiz algumas fotos do lugar. Os apenados deste 

grupo vestem um uniforme laranja sempre que estão exercendo as atividades para 

as quais foram designados. Os presos das outras galerias, ou que não têm essa 

função (“trabalhadores”), não usam uniforme, nem na PEPOA nem no Central. 

 

 

 
A sala onde foram realizados os encontros durantes as atividades na PEPOA 

Foto: Flávio Dutra, 2019 
 
 

																																																								
89	Faço essa descrição para demonstrar que, de maneira diferente do Central, na PEPOA a atividade 
não se dava dentro de uma galeria, ou nos espaços que são restritos aos presos, mas numa parte 
que era quase administrativa, ainda que fosse área de trabalho dos presos	
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Dez presos participaram da oficina no primeiro dia: Jessé, Sergio, Marcio, 

Rafael D., Rafael E., Diego, Wladimir, Lucas, José e Elvis. 

Nesse primeiro encontro, além de apresentar o que pretendia fazer, contei 

que a disposição para este trabalho vinha de uma imagem que eu considerava a 

visão naturalizada sobre o presídio como a da degradação, uma imagem 

constantemente reforçada por narrativas midiáticas. E que, a partir disso, desejava 

ver o que e como eles viam o espaço prisional, o que a eles interessava olhar e 

mostrar dele. Nos dois estabelecimentos, a PEPOA e o Central, esse primeiro 

encontro teve um momento que considerei chave para o engajamento dos grupos 

com a proposta do trabalho: aquele em que os presos compreenderam que quem 

iria fotografar seriam eles. O entendimento de que ficariam com as câmeras e de 

que teriam tempo para usá-las também foi importante nesse sentido.  

Num segundo momento, distribuí imagens para que olhassem como 

referência e como suporte para que conversássemos a respeito de fotografia 

(algumas dessas fotografias podem ser vistas nas páginas seguintes). Eram 

imagens que fotografei, em 2017, no Presídio Central (na galeria onde vivem os 

trabalhadores, na galeria dos ex-dependentes químicos e na oficina de artes, além 

de tomadas externas do  prédio – as “reconhecíveis” e costumeiras cenas que 

costumam aparecer na imprensa quando o assunto é o presídio central: as celas 

vistas de longe, com muitas roupas penduradas, um prédio decadente, quebrado e 

sujo). Além dessas, levei imagens que retirei de trabalhos com fotografia realizados 

em presídios estadunidenses, que mostravam alguns dos trabalhos descritos no 

primeiro capítulo desta dissertação. Eles logo reconheceram as fotografias do 

Presídio Central e, assim, passaram um tempo identificando o que viam – em geral, 

reconheciam quais pavilhões eram mostrados, faziam descrições dos lugares e, em 

alguns momentos, contaram histórias sobre suas experiências ali  (quase todos já 

haviam passado por lá em algum momento), Para as fotografias feitas nas cadeias 

dos Estados Unidos, deram muito pouca atenção. Talvez pelas condições 

ambientais mostradas nessas imagens serem muito distintas ou, ainda, porque eram 

imagens feitas por fotógrafos e artistas visuais que trabalhavam nas prisões, o que 

fazia com que tivessem uma perspectiva visual e plástica mais elaborada. Ainda, 

pensei, porque não tinham com aquelas imagens identidade ou empatia, uma vez 

mostrarem situações com as quais não tinham qualquer laço, a não ser o fato de 

também apresentarem sujeitos presos. 
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Fachada de um dos pavilhões que compõem o Presídio Central. É comum ver 

imagens similares a esta na imprensa quando o assunto se refere ao 
sistema penitenciário e seus problemas. Foto: Flávio Dutra, 2017 

 

 

 
Pátio de um dos blocos do Presídio Central. Foto: Flávio Dutra, 2017 
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Corredor interno mo Presídio Central que leva às alas e galerias conhecidas como 

“fundo da cadeia”. Presos circulam pela parte interna da grade, enquanto brigadianos, 
técnicos e visitantes andam pela parte externa (à direita, na imagem). 

Ao cruzar com pessoas que estejam na parte à direita, presos devem parar 
e virar de costas, permanecendo de frente para a parede. Foto: Flávio Dutra, 2017 

 

 

 
Camas em uma das celas da galeria E1, no Presídio Central. 

Foto: Flávio Dutra, 2017 
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Um dos participantes da Oficina de Artes, no Presídio Central. A ideia inicial deste 

projeto era trabalhar com os apenados deste setor. Foto: Flávio Dutra, 2017 
 

 
 
 
 

 
Porta de uma das celas da galeria dos trabalhadores, no Presídio Central. 

Foto: Flávio Dutra, 2017 
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Uma das imagens que mostrei aos presos no início das oficinas, feitas em presídios no 

Estados Unidos. Untitled, Huntsville, Texas, 2017. Foto: Emily Kinny. 
Fonte: Aperture Magazine, Prison Nation, 2018. 

 

 

 
Uma das imagens que mostrei aos presos no início das oficinas, feitas em presídios no 

Estados Unidos. Untitled, Huntsville, Texas, 2017. Foto: Emily Kinny. 
Fonte: Aperture Magazine, Prison Nation, 2018. 
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Uma das imagens que mostrei aos presos no início das oficinas, feitas em presídios no 

Estados Unidos. Megan at 16, 2014. Corrections, (2013-2015).  Foto: Zora J. Murff. 
Fonte: Aperture Magazine, Prison Nation, 2018. 

 

 

 
Uma das imagens que mostrei aos presos no início das oficinas, feitas em presídios no 

Estados Unidos. Jaleel at 15, 2014. Corrections, (2013-2015).  Foto: Zora J. Murff. 
Fonte: Aperture Magazine, Prison Nation, 2018. 
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No momento seguinte, distribuí as câmeras e os filmes e passamos a tratar 

do seu funcionamento – como ajustar o filme na câmera, como rebobiná-lo depois 

de fotografar, como olhar pelo visor (o cuidado necessário uma vez que a lente do 

visor é separada da lente que leva a luz ao filme, ou seja, se vê coisas diferentes 

daquelas que se fotografa), como ligar o flash ou usar o zoom nas que dispunham 

desses mecanismos. Falamos também sobre as limitações que fotografar com 

aquelas câmeras e filmes impunham: ainda que os filmes que disponibilizei fossem 

os mais sensíveis disponíveis no mercado90, são materiais que não têm recursos 

suficientes para fotografar em lugares pouco iluminados ou, quando possível nessas 

condições, registram as informações com baixa qualidade. Este era o caso dos 

ambientes internos (corredores, salas, cozinha) e, principalmente, das celas. 

No Presídio Central, o trabalho começou como descrevi antes, de maneira 

quase inesperada e, ao mesmo tempo, com mais entraves. Depois, pensando na 

conjuntura que pudesse ter influenciado a alteração nos encaminhamentos que até 

então travavam o começo da pesquisa, avaliei que talvez tivesse a ver com o fato de 

que a gestão mudara novamente e uma outra política penitenciária estava se 

instalando91, com uma secretaria de estado específica para tratar desta questão, 

agora deslocada da Secretaria de Segurança Pública. 

Na estrutura arquitetônica do conjunto de prédios do presídio, a E1 é a 

primeira galeria a que se tem acesso depois do prédio da administração. Ao sair da 

parte administrativa e entrar na área efetivamente do presídio, percorre-se um longo 

corredor que tem, ao fundo, uma guarita que guarda uma porta gradeada, 

permanentemente controlada por um (ou uma) soldado da Brigada Militar. Esse/a 

soldado abre a porta e, em uma espécie de antessala que faz a ligação entre o 

corredor, o pátio e a galeria, aguardamos (a psicóloga92 que me acompanhava e eu) 

que um dos responsáveis pela E193 (um preso, o “plantão” faz esse serviço) viesse 

																																																								
90 Filmes de ISO mais alto, no caso, ISO 400. 
91A Secretaria da Administração Penitenciária, dirigida por Cesar Luis de Araújo Faccioli, ex-
procurador de justiça do Estado,	
92	Uma parte do corpo técnico do Presídio Central é formado por psicólogos/as que atendem os 
presos. Estão alocados/as por galerias, buscando assim ter uma maior conhecimento a respeito dos 
presos. Na galeria E1, particularmente, esse trabalho é eficiente porque o grupo é bem pequeno. Era 
notável, tanto em gestos quanto nas imagens que os presos fizeram, a proximidade com a 
responsável por aquele setor.	
93	A psicóloga informou-me sobre condições de permanência dos apenados na galeria: são presos 
que experimentam rigoroso processo de seleção para estar ali. Entre os pré-requisitos, os apenados 
não podem ter mais de 15 anos como pena a cumprir (considera-se que presos com penas maiores 
se desinteressam pelo compromisso com a desintoxicação); também não deveriam estar ali presos 
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nos receber. Ele já havia sido avisado que eu iria naquela manhã – ainda que eu 

mesmo não soubesse que havia essa previsão –, de maneira que havia organizado 

os presos para que me aguardassem. Quando entramos, passamos por um corredor 

curto, com um grafite em uma das paredes onde se lê “Bem vindos”, sem assinatura 

ou data: uma maneira de receber quem ingressava, fossem presos chegando para 

participar do projeto de desintoxicação ou visitantes externos. Em qualquer dos 

casos, parece haver algo de melancólico na saudação: com exceção dos visitantes 

externos, por mais que seja melhor ser bem do que mal acolhido em qualquer 

ambiente, imagino que, para os presos, a palavra mais ansiada é a da despedida, 

não a de recepção. 

Depois desse ambiente, chega-se a uma espécie de sala de estar, uma parte 

mais larga desse mesmo corredor, que segue adiante levando às celas. Nessa área, 

há bancos, uma televisão, um quadro e cartazes de outras atividades nas paredes. 

Os presos nos esperavam ali. Tal como na PEPOA, apresentei a proposta de 

trabalho e combinamos como a realizaríamos . 

 

 
O corredor que levava à galeria E1. Ao fundo a guarita e, nas paredes, 
pinturas realizadas pelos apenados que participam da Oficina de Artes. 

Foto: Flávio Dutra, 2017 

																																																																																																																																																																													
ligados às facções (ainda que alguns entrem, desde que não tenham vinculação com ocupações 
hierarquicamente mais elevadas na organização). Presos em regime provisório são aceitos na galeria 
E1 dependendo do tipo de que crime a que respondem. A capacidade máxima de acolhimento, por 
determinação do Ministério Público e da Brigada Militar, é de de 50 apenados. No primeiro dia que 
estive na E1 havia 33 homens ocupando o espaço. 
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A “sala” onde realizamos os encontros durante uma das atividades programadas. 

Foto: Leonardo Savaris, 2019 
 
 
 

Ao falar de como imaginei o trabalho, perguntei quais as experiências que 

eles lembravam ter tido com fotografia. A resposta, na maior parte dos casos, era do 

quanto era comum fotografarem com celulares, mas houve quem lembrava ter 

usado câmeras com filmes. Um deles, Cleo, contou que havia trabalhado fora da 

cadeia com fotografia de crianças e bebês. Outro, José, contou que fotografava os 

eventos que aconteciam na galeria. O grupo pareceu-me entusiasmado com a 

proposta de trabalho.94.  

Até esse momento não havia ainda uma definição de quem participaria do 

trabalho da oficina ou mesmo com que quantidade de pessoas ele funcionaria. Os 

presos haviam esperado saber mais claramente do que se tratava a proposta para 

então decidir sua participação ou não. Assim, depois deste dia, dezoito decidiram 

compor o grupo95: Alan, Adriano, Cleo, Cleberson, Cleber, Douglas, José, Fabio, 

																																																								
94	Ao longo do trabalho percebi que acolhem muito bem as mais diferentes propostas de ação que os 
envolvam. Como já descrevi, de maneira diferente do grupo de presos da PEPOA, o ambiente em 
que estão é muito mais isolado e claustrofóbico, com pouco contato com sol e com pouca luz.	
95	No tempo em que frequentei a galeria, pouco mais de dois meses, quatro dos participantes saíram 
do grupo (Douglas, José, Adriano e Rodrigo): dois porque terminaram suas penas, um porque 
cometeu uma infração disciplinar e voltou para o que chamam de “fundo da cadeia”, ou seja, as 
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Giovane, Gleison, Henrique, João Paulo, Maicon, Marcelo, Marco Aurélio, Rodrigo, 

Rudimar e Wagner. 

Tal como na PEPOA, a ideia era de que, na primeira parte, fotografassem 

dois filmes com as câmeras compactas e, depois, um terceiro com as câmeras 

artesanais que construiríamos juntos. 

Se a primeira etapa, tanto em uma prisão quanto na outra, o trabalho 

obedecia a um cronograma definido e que pode ser seguido conforme o que foi 

previsto – aprender a usar a câmera, fotografar, recolher e revelar os filmes, levar os 

filmes revelados para fossem olhados e utilizados para conversas sobre o processo 

de fotografar e de como fotografar naquelas condições –, na segunda parte, a partir 

da construção das câmeras pinhole, esse processo se tornou menos preciso. 

Primeiro, os presos pediram mais tempo para fotografar. Eu não recolheria os 

filmes antes do encontro seguinte (dia em que, no planejamento inicial, se os filmes  

tivessem sido recolhidos antes, eu já os levaria revelados para que olhássemos as 

imagens). Assim, este encontro se transformou em uma data para o recolhimento 

das bobinas fotografadas. Não tendo imagens para olhar, usamos o tempo em 

conversas sobre o processo, sobre fotografia, sobre a experiência com as câmeras e 

sobre as experiências da cadeia. Conheci termos e expressões que utilizam no seu 

dia a dia96, soube de expectativas que tinham, do que imaginavam fazer quando 

livres e, em alguns casos, dos crimes que os levaram à prisão. 

Na PEPOA, onde podia entrar com equipamentos como câmera fotográfica e 

de vídeo ou gravadores de aúdio de forma mais acessível, em alguns momentos 

gravei vídeos das minhas conversas com eles ou de ações de convívio – um deles 

tocava violão, por exemplo97. No Central, como o número de participantes da oficina 

																																																																																																																																																																													
galerias dominadas por facções, e outro que por livre iniciativa decidiu abandonar o processo de 
desintoxicação, também voltando para o “fundo da cadeia”.	
96	Jega é a cama, quieto é a cortina que isola cada cama, dando alguma privacidade para o preso, 
condena é a pena a ser cumprida, salve, uma espécie de mensagem que se transmite, ladaia, é 
confusão, bronca, o processo a que se está respondendo, vaquinha é leite e estar sereno é estar 
tranquilo, além de outros termos específicos que usam na convivência.	
97	Fui convidado pela radio Unisinos FM para participar de um programa de final de tarde para falar 
dessa experiência. No encontro anterior à entrevista, falei para os presos que isso aconteceria e que 
eles poderiam ouvir ao vivo. Como havia gravado Wladimir tocando violão, pedi autorização, caso o 
programa considerasse tecnicamente viável, colocar a música para ser reproduzida durante a 
entrevista. Os presos autorizaram e, antes do programa, combinei com a produção essa possiblidade. 
Wladmir foi ao ar, tocando uma música de Fagner que dizia “Tenho um coração/ Dividido entre a 
esperança e a razão / Tenho um coração / Bem melhor que não tivera / Esse coração / Não consegue 
se conter ao ouvir tua voz / Pobre coracão / Sempre escravo da ternura / Quem dera ser um peixe / 
Para em teu límpido aquário mergulhar / Fazer borbulhas de amor pra te encantar / Passar a noite em 
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era grande – dezoito pessoas – o tempo previsto para a construção das câmeras 

não foi suficiente, o que mudou toda a dinâmica dos encontros, exigindo que, para 

que eu pudesse explicar como utilizá-las, esperassem uma outra semana  e um 

novo encontro para então fotografar98. Já na PEPOA, envolvendo um número menor 

de presos99, o trabalho seguiu o ritmo previsto. Assim, tivemos tempo de, depois de 

construir as primeiras câmeras, revelar os filmes, olhar as imagens, e ainda fazer 

uma segunda rodada de construção e uso de câmeras como uma tentativa de evitar 

erros que puderam ser percebidos a partir dos resultados do primeiro contato com as 

pinlux. No Central, pelo tempo maior que o processo de construção e compreensão 

do funcionamento das câmeras tomou, não tivemos a oportunidade de retomar o 

processo de elaboração de novas máquinas, de maneira que a experiência ficou 

restrita a um filme. 

Ao longo do processo, passei a considerar que seria importante usar as datas 

que tinha deixado abertas e que não tinham uma definição específica de atividades 

a serem desenvolvidas para conversar individualmente com os participantes e não 

em grupo, a respeito de como o trabalho vinha se dando até então. Porém, a 

geografia do território da cadeia, entre outros motivos100, inviabilizou esse tipo de 

ação. A galeria é um corredor, com entradas para celas ao longo do espaço. A 

oficina se realizava em um espaço coletivo, de ocupação e trânsito quase 

permanentes. Os próprios presos perceberam que essa conversa individual não teria 

condições de acontecer, sugerindo, então, que eles escrevessem “uma redação” 
																																																																																																																																																																													
claro / Dentro de ti / Canta coração que esta alma necessita de ilusão /Sonha coração, não te enchas 
de amargura. Na vez seguinte que fui à PEPOA, me disseram que tinham ouvido e gostado. No 
Central, não ouviram porque não tive tempo de avisá-los. Mas levei o programa gravado em um pen 
drive e, em uma televisão na galeria, ouvimos a entrevista completa. Inspirados pela música, 
chamaram um preso que não participava das atividades para que também cantasse. No violão, tocou 
e gravei uma música que ele havia composto. Pensava em levar à rádio e pedir para que a 
reproduzissem, porém a emissora foi “descontinuada” antes que isso pudesse acontecer. 
98	Além de algumas noções basicas sobre ângulo de visão que a camera produziria, era necessário 
que compreendessem como fazer para girar a bobina e mudar o fotograma após cada tomada. Além 
disso, era fundamental que pensassem a respeito dos tempos de exposição exigidos para que 
fotografassem nos ambientes da galleria (dependendo da quantidade de luz, os tempos seriam mais 
lentos ou mais rápidos). Para isso, levei uma camera fotográfica e fiz uma medicão da luz em lugares 
diferentes e, assim, projetamos tempos de tomada para diferentes horas do dia/noite ou para 
determinados lugares da galleria. Foi a forma que considerei possível de atender essa necessidade 
do processo fotográfico. Bastante rudimentar, longe do ideal, mas suficiente para que pudessem 
fotografar nas condições de que dispúnhamos. 
99 A essa altura, dos dez presos que iniciaram o processo, Sergio havia cumprido tempo suficiente 
para progressão de regime, saindo para o semi-aberto, indo para casa com tornozeleira eletrônica, e 
outro, Jessé, havia sido punido com uma punição administrativa por descumprimento do regulamento, 
o que o tirou do grupo. Assim, o trabalho, naquele momento, era realizado com oito pessoas. 
100 Por exemplo, o pouco tempo disponível e, mesmo, o fato de dar-me conta que seria pouco 
produtivo conversar com eles pelos 15 ou 20 minutos que disporia com cada um. 
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que me entregariam. No fim, dois deles entregaram o texto – Henrique, que sugeriu 

essa solução (imagem 6) e um outro, Wagner, que, segundo afirmou, escreveu “por 

todos” (imagem 7). 

 

 
Imagem 6101 

 

																																																								
101 espero que deu pra conhecer nós que pense em nós com carinho Fabio Obrigado pela esperiença 
que você passou pra nós jamais pensei que um otímo jornalista fose ser tão determinado pra fazer 
um grande bem para os detentos do pior presidio do Brasil Cadeia Pubrica de Porto Alegre famosso 
central sobre lotado mas a midía mostra só o lado ruin do presidio com este curso tu tem provas que 
tem pessoas que realmente querem muda com essas fotos que nós tiramos de dentro da cadeía 
mudou minha vida Fabio de curacao obrigado pelo curso de fotografia tu é o melhor faça sim sua 
exposisão com estas fotos que ficou lindas mesmo tando atráz das grades Faça o melhor material do 
ano. Depoinmento réu = Henrique presso desde 2016 até agora indo pro 2020 no fechado um dia vou 
sair mas como um homem que realmente mudou de vida quero sair melhor obrigado. 
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Imagem 7102 

 

 

 

	

	

	

	

																																																								
102 Ao professor Flávio: Ao cumprimenta-lo cordialmente tenho o ensejo de lhe agradecer pelo projeto 
idialista, que no primeiro momento que o senhor nos apresentou, não saberíamos que poderia ser 
realizado. // Com este idialismo do senhor em fabricar uma maquina fotográfica com uma caixa de 
fósforo dois filmes, fita isolante e um pedaço de lata de refrigerante, parecia no momento uma coisa 
muito louca. Mas no momento que as coisas começaram a funcionar, nossos encontros nas quintas-
feiras, comecei a mi sentir mais idôneo, em acreditar mais e mais na nossa experiência. // Mas o 
momento em que mi senti mais louco ainda foi quando o senhor trouxe as maquinas antigas para 
tirar-mos fotos, dos momentos bons que teriamos aqui no presidio e aquelas duas semanas com as 
máquinas foram inesqueciveis conseguimos tirar lembranças que já mais poderia-mos acreditar, você 
fez uma hipertrofia em minha cabeça de forma inequecível, que jamais irei esquecer. Nós sentimos 
lisojeados por ter conhecido a sua pessoa, podendo aprender com o senhor, conhecê-lo e ver a 
pessoa humilde que és, nos dando toda sua confiança em estar aqui dentro do presidio em nossa 
galeria sem escolta alguma. // Isto nos fas sentirmos mais confiantes ainda no depois deste momento 
oportúnuo. // Pediamos que o senhor volte em algum dia com uma nova experiência ou algo que nos 
torne mais rico. Lhes desejamos a melhor nota de seu mestrado que o senhor continue sendo esta 
pessoa simples, humilde e paciente e cheia de gratidão, compaixão para com as pessoas que 
erraram na vida de alguma forma e agora, estão tendo a possibilidade de resprender novamente. 
Bom professor poderia ficar escrevendo aqui um dia todo para lhe agradecer mais vou parando por 
aqui e lhe aguardando novamente para poder ter mais uma experiência. Obrigado pela sua presença. 
// “Você tem uma chance de começar tudo de novo e de se beneficiar com isto, o que valerá não sera 
se queixar pelo tempo perdido, mas o atrevimento de aproveitar a chance de se reiventar e seguir em 
frente. // Todos nós agradecemos sua comprenção e dedicação prestada com sua organização. // 
Wagner. 
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3.4 A experiência vivida 
 

Entre meados de abril e o fim de junho de 2019, fui semanalmente aos dois 

presídios. Durante ao menos quatro dessas semanas, fui duas vezes por semana a 

cada uma das cadeias, em um dia para recolher os filmes que eles haviam 

fotografado, em outro para dar andamento ao trabalho: compreender em conjunto o 

uso das câmeras, olhar e conversar com o grupo sobre as imagens que haviam 

produzido, construir as câmeras artesanais, falar sobre fotografia ou outras questões 

que interessava saber aos presos ou a mim. 

Um dos elementos que foi bastante relevante para a execução da proposta 

está relacionado ao número de participantes. O projeto foi pensado, inicialmente, 

para ser realizado com um grupo ideal de dez, podendo chegar, no máximo, a 

quinze pessoas. Esse número vinha de um desejo inicial em que, além de ver as 

imagens que eles produziriam, também imaginava ampliar os contatos pessoais no 

sentido de poder conversar e de ter, a partir de suas falas, uma dimensão 

complementar às imagens. Animado pela ideia trazida por Jacques Rancière (2017) 

de que a imagem não é o duplo de uma coisa, mas “[...] um jogo complexo de 

relações entre o visível e o invisível, o visível e a palavra, o dito e o não dito”, assim 

como a voz não é a “manifestação do invisível em oposição à forma visível da 

imagem, mas também parte do processo de construção da imagem” (RANCIÈRE, 

2017, p. 92), pensava que assim poderia perceber melhor as singularidades de sua 

relação com o processo e com as fotografias, tendo outros elementos com os quais 

conectar as fotografias. Havia, também, buscado em Eduardo Coutinho referências 

sobre a escuta e o relacionamento com as pessoas que se tornavam personagens 

de seus filmes e, a partir dessa fonte, imaginava expandir o trabalho na perspectiva 

em que Coutinho desenvolve sua ideia de cinema como relação e diálogo com 

aqueles com quem conversa. Pensava, assim, inspirado nos dispositivos de ação do 

cineasta, buscar aquilo que Consuelo Lins (2002) afirma ser algo que 

 
se constrói entre a palavra e a escuta que não pertence ao 
entrevistado nem ao entrevistador. É um contar em que o 
real se transforma num componente de uma espécie de 
fabulação, em que os personagens formulam algumas ideias, 
fabulam, se inventam e, assim como nós aprendemos sobre 
eles, eles também aprendem algo sobre sua própria vida. É 
um processo em que há um curto-circuito no ato de falar”. 
(LINS, 2002, p. 8) 
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No trabalho em questão, imaginava que o “curto-circuito” deveria vir das 

imagens, ainda que buscasse maneiras de realização em que também a convivência 

e o diálogo tivessem peso nesse resultado. 

O aumento na quantidade de participantes103 dificultou esse tipo de 

percepção, ao menos em relação a certa troca que poderia ser dar pela convivência, 

porque, primeiro, praticamente inviabilizava que eu concentrasse minha atenção em 

casos específicos uma vez estar constantemente atendendo demandas individuais 

muito diferentes relativas aos processos fotográficos com os quais estávamos 

envolvidos . Depois, porque os próprios presos aproveitavam o momento coletivo e 

se dispersavam em suas questões pessoais ou de grupo. E, ainda, penso agora, 

porque a proposição de um trabalho “em turma”, na maneira como o imaginei, vinha 

de minhas experiências com alunos que têm esse tipo de vivência como parte de 

seu passado escolar ou acadêmico recente, o que não era o caso ali. Posso pensar 

ainda que expor falas, impressões, proposições, dúvidas ou mesmo olhares que se 

transformaram em imagens – as fotografias que os presos mostravam – têm uma 

dimensão de exigência de confiança no outro e no grupo que demandaria a 

constituição de dinâmicas que não foram suficientemente trabalhadas, entre outras 

razões, pelo tempo possivelmente insuficiente em que estivemos juntos. Por outro 

lado, talvez esse tipo de cumplicidade possa ser uma demanda particularmente 

difícil de se constituir se levarmos em consideração as características de ambiente 

ou de instituição no qual se deu o trabalho, mesmo que houvesse em ambos os 

grupos de apenados que participaram das atividades uma perceptível 

camaradagem. Ainda assim, uma camaradagem em que os limites impostos – de 

gênero, de poder, de hierarquia, de tensão represada e de subjugação –, tácitos ou 

não, são respeitados104. Talvez a proposição de leituras das imagens como as que 

imaginei, em parte ao menos, arriscava um avanço em território com códigos que 

não percebia – afinal, o que os presos podem dizer uns aos outros sem ultrapassar 

o limite das suas individualidades, que estão ali, provavelmente, em contínuo 

processo de constituição afirmativa, entre enfrentamentos e necessidade de 

imposição em um território delimitado e restrito? 

																																																								
103 Passaram a ser 28 presos, somando os dois presídios. 
104 Um dos presos que voltou para o fundo da cadeia, no Presídio Central, foi excluído do projeto 
porque brigou com outro por conta de que, em uma brincadeira, alguém teria lhe apalpado as 
nádegas. Na PEPOA, um dos participantes, ao que parece em algum tipo de surto por abstinência, foi 
transferido de presídio por brigar com outro.	
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Por outro lado, a proposta que fiz a eles do que fotografar teve pouca direção, 

no sentido de que não defini ou propus temas a serem buscados. Ainda que 

houvesse indicado a questão de que as imagens geralmente veiculadas pela mídia a 

respeito de prisões são as que representam e denunciam a degradação e as 

condições insalubres de sua existência, fiz somente uma proposição: que entre as 

fotografias que produzissem pensassem em uma que colocariam em uma carta que 

seria hipoteticamente enviada para alguém. Fora essa única demanda, não fiz 

nenhuma prescrição do que eles deveriam fotografar, ao contrário, propus que  

registrassem o que lhes interessasse, livremente.  

Assim, o encontro seguinte, depois do tempo que eles tinham tido à 

disposição para fotografar, que era o dia previsto na oficina para que eu levasse os 

filmes revelados e as imagens para serem olhadas, nunca transcorreu da maneira 

com que havia planejado. A expectativa que tinha de que colocaríamos as imagens 

de cada um em cima da mesa, olharíamos o conjunto ou cada imagem 

separadamente, suscitando possíveis perguntas, dúvidas, talvez brincadeiras e 

surpresas, ou mesmo frustrações e decepções, não se deu dessa maneira. 

A própria proposição de que fizessem uma imagem para enviar em uma carta 

pareceu-me não ter acontecido como uma elaboração no momento de fotografar, 

pois eles deram a entender só lembrar disso no momento em que abriam os pacotes 

com as fotografias que vinham do laboratório, escolhendo “ao vivo” uma imagem 

que lhes agradasse. É impossível saber o que essa reação aponta, ainda que possa 

pensar em algumas alternativas: efetivamente não pensaram nisso, não assumiram 

a “tarefa” como algo a “cumprir; talvez só não tenham demonstrado que elaboraram 

alguma coisa, ou seja, a imagem escolhida “ali na hora” na verdade não seria uma 

escolha daquele momento e sim um “projeto” anterior; ou, ainda, dada a incerteza 

intrínseca aos procedimentos dos processos analógicos (diferentemente da 

fotografia digital, não temos acesso às imagens no instante seguinte à captura), a 

imagem escolhida foi feita por um processo de “edição”, como faz qualquer 

fotógrafo: escolho a imagem que me agrada, aquela que me interessa ou que me 

convém quando as vejo, não quando as produzo. A respeito, disso, penso que há 

uma nota importante a ressaltar: fiquei tão preso à concepção inicial que tinha de 

como eles agiriam quanto a essa proposta (“vão fotografar pensando no que mandar 

como imagem em uma carta”) que, ao perceber que o processo se dava de uma 

maneira muito distinta, desconsiderei o que faziam (a escolha ao vivo da imagem), 
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como se aquilo fizesse a proposta perder a validade. Isso aconteceu ponto de não 

ter registrado qual fotografia escolheram, mesmo que o tenham feito à sua maneira. 

No andamento dos encontros, uma decisão que tomei como hábito foi a de 

levar as imagens sempre nos pacotes fechados, tal como as retirava do laboratório 

em que as revelava. Ou seja, nunca olhei as fotografias antes que eles as vissem.105 

Porém, para que eu pudesse depois trabalhar e olhar o que produziam com mais 

cuidado, foi feita uma combinação: eu retomaria as fotografias após nosso encontro, 

devolvendo a eles somente no final da oficina.106  

Se afirmei antes que o trabalho coletivo de leitura das imagens não acontecia 

como eu havia imaginado – há muitas frustrações a serem pensadas nessa 

dissertação –, o que efetivamente se deu nesses encontros foi que eles abriam os 

pacotes e olhavam as imagens individualmente ou mostravam aos colegas as 

fotografias em que estes apareciam. A mim, perguntavam dúvidas do que podia ter 

se passado quando alguma imagem apresentava problema ou uma informação 

inusitada, revelavam decepções ou exclamavam surpresas. 

O relacionamento com os presos foi sempre muito respeitoso e produtivo, 

havendo características diferentes entre os dois grupos, entre outras razões, por 

terem inserções diferentes na dinâmica de funcionamento dos presídios, o que 

precisa ser levado em consideração na análise das imagens 

Na PEPOA, onde os participantes são os presos-trabalhadores, alguns deles, 

no horário da oficina, no começo da tarde, estavam já bastante cansados das 

atividades do dia107. Por outro lado, o ambiente ali, um prédio construído há pouco, 

era mais agradável, uma característica que se ressalta nas fotografias, não só 

quando apresentam os ambientes da cadeia, mas também pela quantidade de 

imagens que mostram o sol, as áreas de circulação e mesmo o horizonte ou a 

																																																								
105 Considerei que eles eram os autores e que eles tinham o direito de serem os primeiros a olhar as 
suas imagens.	
106	Precisava manter as imagens para que pudesse escaneá-las para depois lidar com elas ao longo 
da escrita deste trabalho. Como foi combinado, as devolvi no último dia em que nos vimos, mantendo 
os negativos e as fotografias digitalizadas.	
107	As atividades dos presos que trabalham na cozinha começam ainda pela madrugada, uma vez 
que preparam o café da manhã de todo o presídio. Suas atividades costumam se estender pela 
manhã até depois do almoço, quando têm uma pausa antes da preparação do jantar. Na PEPOA, 
trabalham em equipes que se revezam atuando dia sim, dia não.	
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cidade vista de longe.108 Ao contrário, as fotografias feitas pelo grupo do presídio 

Central têm características mais lúgubres, registram ambientes mais restritos, têm 

pouco sol, são mais claustrofóbicas. Além de o presídio ser mais velho, o espaço da 

galeria em que foi realizado o trabalho é bastante restrito. O pátio é todo contido 

pelas paredes de um conjunto de prédios de dois andares, o que faz com que os 

presos só tenham alguma vista de horizonte quando olham pelas pequenas janelas 

que dão para a parte da frente do presídio, por onde podem avistar a rua.109 

 

 

 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Área de circulação vista 

a partir de um telhado, com um preso-trabalhador saudando o fotógrafo. Ao fundo, 
o muro externo do Presídio Central e, além, casas da encosta do Morro da Polícia. 

Foto: Lucas, 2019 
 

 

																																																								
108	A PEPOA está localizada em um canto na parte sudeste do Presídio Central, em direção ao Morro 
da Polícia, que fica atrás. É uma área mais alta, que possibilita, por isso, mais iluminação e uma vista 
do centro da cidade e dos bairros da Zona Norte de Porto Alegre.	
109 Segundo os presos, eles não têm sol direto no pátio entre os meses de maio e outubro. 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Área de circulação vista 

da porta do almoxarifado. Ao fundo, prédios que compõem o Presídio Central. 
Foto: Wladimir, 2019 

 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, visto a partir do pátio da galeria E1. 

Foto: Maicon, 2019 
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Visitas fazem pose na parte externa do Presídio Central, vistas a partir 

de janela da galeria E1. Foto: Alan, 2019 
 

 

Muitas vezes me perguntei por que razão pedir a eles que fotografassem dois 

filmes (e um terceiro, depois, com as câmeras artesanais). A justificativa que 

encontrei foi a de que pudessem evoluir fotografando mais, não necessariamente no 

sentido de fazer melhor, mas de buscar novas soluções para problemas ou 

frustrações que percebessem nas primeiras imagens. Não é possível ser econômico 

para contar a história de vida das pessoas, afirma Eduardo Coutinho (2013, p. 225). 

Nessa perspectiva, meu tempo com eles foi curto. Talvez suficiente para essa 

experiência, mas exíguo para que pudesse investir em outras possibilidades de 

andamento, como repertório, compreensão de questões técnicas ou até mesmo no 

desenvolvimento de projetos fotográficos. 

O resultado em imagens, ainda assim, foi peculiar. Ao todo, nas duas etapas, 

primeiro com as câmeras compactas e, depois, com as câmeras artesanais, os dois 

grupos produziram cerca de 1500 fotografias, tendo sido a maior parte delas 

realizadas na primeira parte do trabalho (câmeras compactas). Com as pinlux, 
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processo muito mais incerto, foram feitas cerca de 150 fotos. O que trazem essas 

imagens? Ao olhá-las, identifico quatro grupos principais: retratos (muitos 

autorretratos, mas também imagens das visitas que recebiam e dos colegas), 

“paisagens”, ambientes e situações de convívio. Há também muitas imagens que 

buscam olhar para fora do presídio.	
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4. Pensar as imagens 
 
4.1 Além dos muros: o horror 

 

Algo que chama a atenção, ao olhar as imagens, é o modo como o espaço do 

presídio, as relações de convivência e sua forma de estar são concebidas ou, ao 

menos, mostradas em fotografias pelos presos. Considero relevante referir esses 

aspectos pelo quanto é possível constatar que o que aparece como recorrente é um 

conjunto visual que sugere percepções distintas das imagens normalmente 

mostradas quando o assunto é o sistema penitenciário. 

Nesse sentido, retomo algumas das questões que foram colocadas na primeira 

parte deste trabalho: além das imagens midiáticas (ou das que eu mesmo havia 

realizado), que outras imagens seriam possíveis neste (e mesmo deste) lugar?; o 

que as pessoas que estão lá de passagem veem, percebem, concebem e podem 

criar a partir do que vivem?; afinal, o que veem os presos? Para o que eles olham 

naquele ambiente, como o percebem e o que podemos pensar a partir do arquivo 

produzido durante as oficinas realizadas neste projeto? 

Por outro lado, considerando os limites do que foi possível produzir, assim 

como as disponibilidades de acesso em termos de tempo e espaço, olho aquelas 

imagens e relaciono com o que afirma Didi-Huberman (2012) em um texto sobre 

“imagens que ardem”: 

 
Cada vez que tentamos construir uma interpretação histórica 
– ou uma “arqueologia” no sentido de Michel Foucault –, 
devemos cuidar-nos para não identificar o arquivo do qual 
dispomos, mesmo que seja prolífico, com os atos e gestos de 
um mundo do qual nunca oferece mais que alguns poucos 
vestígios (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.18) 110 

 

 
No capítulo anterior, sugeri que o conjunto de fotografias resultante do 

trabalho desenvolvido com os presos no Central e na Penitenciária Estadual de 

Porto Alegre foi peculiar. Nesse momento, ao menos duas questões emergem e 
																																																								
110	“Cada vez que intentamos construir una interpretación histórica - o una “arqueología” en el sentido 
de Michel Foucault -, debemos cuidarnos de no identificar el archivo del que disponemos, incluso si 
es proliferante, con los actos y gestos de un mundo del que nunca ofrece más que unos cuantos 
vestigios.” [Tradução minha]	
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permitem essa atribuição: primeiro, as imagens que remetem (ou, como tratarei a 

seguir, não remetem) a um possível horror; depois, as imagens que podem ser 

pensadas como clichês visuais. Parece-me que, para pensar as imagens deste 

arquivo, observadas as solicitações de “cuidados” demandadas por Didi-Huberman,  

as duas possibilidades mostram-se bastante conectadas. 

Por horror, aqui, interessa-me aquilo que costuma ser mostrado e visto como 

imagens de espaços de reclusão em cadeias, penitenciárias ou presídios. Jacques 

Rancière (2017) as designa como “imagens intoleráveis”, ressalvando que 

costumamos apontá-las como aquelas que consideramos como insuportáveis de 

serem vistas, mas que impõem também uma pergunta subjacente: em que medida é 

tolerável criar tais imagens ou propô-las à visão alheia? No caso das fotografias aqui 

tratadas, não se referem somente a imagens desses ambientes, ainda que 

entendidos para além do espaço, mas principalmente do que é ali vivido, dada a 

precariedade e falta de condições estruturais do sistema penitenciário brasileiro. A 

partir dessa precariedade, as imagens ligadas à informação jornalística ou de 

denúncia111, carregam, muitas vezes, as fragilidades apontadas por Didi-Huberman, 

a partir da leitura de Walter Benjamin, no sentido de que mesmo quando “são 

espetaculares", raramente são mais do que "uma visita passageira, um roçar com a 

realidade"112 (BENJAMIN apud DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 28). O autor está 

preocupado em compreender alcances e limites que a imagem impõe, fazendo 

nesse ponto uma crítica à produção de informação ou a possibilidades de 

entendimento indicadas pelo aparato midiático.  

A segunda ideia também vem de Benjamin através da leitura de Didi-

Huberman e está, da mesma maneira, conectada à crítica da informação midiática 

quando esta aponta, segundo o autor, para clichês visuais que buscam reforçar 

clichês linguísticos, exortando assim concepções e discussões a respeito do que 

seria "autenticidade" em fotografia. Segundo Didi-Huberman,  

																																																								
111	Denúncias necessárias e que não são desprezíveis dada a situação dos presídios brasileiros. Se 
uma das motivações deste trabalho partiu da violência do que aconteceu nos presídios da região 
Norte, em 2017, neste momento a situação não é melhor. De lá para cá, 289 presos morreram em 
disputas internas similares às de 2017 na mesma região, sendo que 117 presos foram mortos 
somente em 2019. Fonte: Jornal O Globo, disponível em <https://oglobo.globo.com/brasil/numero-de-
presos-que-excedem-capacidade-das-cadeias-maior-que-populacao-de-quatro-capitais-23959745> 
[Acesso em: 22 set. 2019].	
112 “[...] cuando éste no es más que una visita pasajera, un roce con la realidad, aun si este roce es 
espectacular.” [Tradução minha] 
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Benjamin chama a isso de um analfabetismo da imagem: se 
o que se olha só traz à própria mente clichês linguísticos, 
então se está frente a um clichê visual e não em frente a uma 
experiência fotográfica. Se, pelo contrário, alguém se 
encontra frente a uma experiência fotográfica, a legibilidade 
das imagens já não será tão evidente, devido a que estará 
privada de seus clichês, de seus hábitos. Suporá, em 
princípio, a suspensão, a momentânea mudez frente a um 
objeto visual que o deixará desconcertado, despossuído da 
própria capacidade para dar-lhe sentido e, inclusive, para 
descrevê-lo; em seguida, nos imporá a transformação desse 
silêncio em um trabalho de linguagem capaz de elaborar uma 
crítica de seus próprios clichês. Assim, pois, uma imagem 
bem olhada seria então uma imagem que pode desconcertar 
e depois renovar nossa linguagem e, por fim, nosso 
pensamento.113  (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 28) 

 

A primeira percepção com a qual me deparo ao olhar as imagens é de que 

não há, neste arquivo, fotografias que apresentem cenas de coisas ou situações 

horríveis. Não há denúncias, mesmo que seja possível ver em algumas fotografias 

encenações do horror que é estar preso (imagens 6 e 7). Encenações porque, ao 

olhar estas imagens e conversar a respeito delas em nossos encontros, os próprios 

autores mencionaram ações nesse sentido: quiseram produzir imagens que 

projetassem sentimentos que só poderiam registrar “inventando”114. Ainda assim, os 

presos-fotógrafos, mesmo os autores dessas cenas, não parecem querer reiterar o 

horror que mostram as imagens midiáticas que, no esteio das denúncias que 

realizam, também amplificam uma possível percepção negativa e estigmatizante em 

relação aos sujeitos presos. Wladimir exclamava haver "grades demais, grades por 

todo lado", não como uma reclamação por desejar um lugar impossível (ele, afinal, 

está em uma prisão no Brasil), mas como o que parecia uma constatação do 

incômodo que era a subjugação a que estava imposto. Também falava do que 

																																																								
113 “Benjamín llama a esto un analfabetismo de la imagen -, si lo que se mira sólo trae a la propia 
mente clichés lingüísticos, entonces se está frente a un cliché visual, y no frente a una experiencia 
fotográfica. Si, por el contrario, se encuentra uno frente a una experiencia fotográfica, la legibilidad de 
las im ágenes ya no será precisamente tan evidente, debido a que estará privada de sus clichés, de 
sus hábitos: supondrá en principio el suspenso, la momentánea mudez frente a un objeto visual que 
lo dejará a uno desconcertado, desposeído de la propia capaci dad para darle un sentido e incluso 
para describirlo; enseguida, nos impondrá la transformación de ese silencio en un trabajo de lenguaje 
capaz de elaborar una crítica de sus propios clichés. Así pues, una imagen bien mirada sería 
entonces una imagen que pudo desconcertar y después renovar nuestro lenguaje y, por ende, 
nuestro pensamiento.” [Tradução minha] 
114 Imagens que, talvez, possam se aproximar do que Michel Poivert, a partir de Jeff Wall, chama de 
teatralização: "Jeff Wall explicou recentemente que quando dos seus trabalhos do começo dos anos 
80, que consistiam em introduzir a teatralização e o artifício na fotografia, ele também começou a 
compreender como esta teatralidade era compatível com o 'estilo documentário' da fotografia de rua. 
(POIVERT, 2002, p. 155)	
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conseguia ver a partir dali, ou de como era difícil não ser visto, não ter contato. 

Rafael E. dizia querer mostrar-se arrependido, pensando nos erros que havia 

cometido. Gleyson produzia bichos de pelúcia, dos quais mostrava-se orgulhoso 

(Imagem 8). 

Não se trata de precisar ver o horror para conhecê-lo, mas de como as 

imagens mesmo incompletas, lacunares, mesmo que não mostrem o impossível 

tudo, permitem a quem as olhe imaginar (DIDI-HUBERMAN, 2003). Assim, 

voltaríamos também a outra das proposições que fundamentam o presente estudo, 

em que Georges Didi-Huberman (2003), discutindo as questões levantadas sobre as 

quatro imagens fotográficas realizadas por membros do Sonderkommando em 

Auschwitz, afirma sua importância ao referir que as imagens, como as palavras, não 

esgotam a verdade, nem do que vemos, tampouco do que imaginamos. 

 

 

 
Imagem 6. Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019 
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Imagem 7. Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Filme 35 mm, câmera compacta. 

Foto: Wladimir, 2019. 
 

 

 
Imagem 8. Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. Filme 35 mm, câmera compacta.  

Foto: Gleyson, 2019. 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Filme 35 mm, câmera compacta. 

Foto: Wladimir, 2019. 
 
 
 

É possível pensar que uma das razões para que as imagens não tenham 

esse conteúdo, cenas do horror, denúncias, no caso dos apenados da galeria E1, 

por exemplo, é que eles estão reclusos em uma área muito limitada, e, nessas 

condições, nem todo o horror do presídio está acessível. Ainda assim, se quisessem 

e se essa fosse a intenção, haveria o que mostrar. Os presos da Penitenciária, por 

exemplo, que em alguns casos têm uma circulação com acessos mais amplos aos 

diferentes ambientes da cadeia – são os presos-trabalhadores115 – também não 

produziram imagens nesse sentido. Não ouso dizer que apontam que “uma outra 

imagem é possível”, mas penso que, em alguma medida, o conjunto de fotografias a 

que tive acesso pode indicar o fio de uma linha a ser seguido, ainda que atento ao 

alerta que Eduardo Coutinho faz quando pensa a respeito do que lhe disseram as 

																																																								
115	Os presos ligados aos serviços de manutenção, do almoxarifado e da biblioteca, principalmente.	
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pessoas que viviam no lixão de Itaoca, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no filme 

Boca de Lixo (1992): 

 
Tem de ir na dúvida se é bom ou ruim. Pensa bem: se você 
acha que é um inferno, você desqualifica quem vive lá. 
Quando o entrevistado diz que é bom, não quer dizer que é 
bom, mas porque é a forma de ele estar vivo. Há muito de 
teatral e falso em muitas falas. Precisa ver o contexto. 
(COUTINHO, 2013, p. 294) 
 
 

Nesse documentário, Eduardo Coutinho se aproxima e adentra o universo de 

pessoas que trabalham e sobrevivem do restos depositados em um lixão na periferia 

da cidade do Rio de Janeiro. As cenas que abrem o filme mostram situações 

horríveis: pessoas seguem um caminhão que, em seu deslocamento, vai 

descartando os restos que trouxe da cidade para que ali fossem deixados. As 

imagens são cruas, desagradáveis de olhar, geram sensações que chegam a ser 

orgânicas tal o desconforto que impõem. “Com enxadas, pás e ancinhos, investem 

sobre o lixo que acaba de ser despejado do caminhão, em uma cena que produz 

mal-estar e repulsa”, afirma Consuelo Lins (2004, p. 87). Mas esse é, de alguma 

maneira, um jogo que o cineasta propõe, uma vez que não parece ser a perspectiva 

que efetivamente lhe interessa. Coutinho investe na contramão desse caminho ao 

produzir uma espécie de “duelo com o clichê”. (LINS, 2004, p. 87). Colocado aqui em 

diálogo com Didi-Huberman, o cineasta percebe que limitar-se a esse tipo de 

imagem é o que a reportagem de televisão faz quando vai ao lixão: mostra o 

horrível, mas por meio do que Lins (2004) chama de “exploração da pobreza”, em 

uma aposta de retorno que se dá por meio da culpabilidade do espectador. Segundo 

a autora, tais imagens ou reportagens são exibidas “para serem consumidas em 

forma de  espetáculo” (LINS, 2004, p. 87). Jacques Rancière comenta, em sentido 

semelhante, que a política dessas imagens é ensinar que não é qualquer um que é 

capaz de ver e falar, que se o horror está banalizado não é porque vemos imagens 

ou corpos demais, mas porque os vemos sem nome, incapazes de nos devolver o 

olhar que lhes dirigimos, como um sistema que funciona por seres que falam e 

raciocinam “decriptando” informações referente a multidões anônimas, “corpos que 

são objeto da palavra sem terem a palavra” (RANCIÈRE, 2017, p.94).  

Em alguma medida, o “perigo” que a imagem carrega não está 

necessariamente no que ela mostra, mas também nas suas condições de produção. 
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Em Birkernau-Auschwitz, hoje uma espécie de parque de memória dedicado à 

permanente lembrança do holocausto, três imagens (do conjunto de quatro, pois 

uma delas, menos “informativa”, foi descartada) dos Sondekommando dão aos 

visitantes um testemunho visual do que ali se passou. Para fins “didáticos”, foram 

alteradas: o que havia de ”erro” na imagem foi suprimido para possibilitar uma 

“melhor compreensão”. Didi-Huberman questiona qual a necessidade de que uma 

realidade para ser compreendida seja claramente visível ou legível, uma vez que 

“Para nós que aceitamos examiná-la, essa fotografia “defeituosa”, “abstrata” ou 

“desorientada” testemunha algo que permanece essencial, isto é, o próprio perigo, o 

vital perigo de presenciar o que acontecia em Birkenau” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 

49). Dessa forma,  para o autor, o que foi suprimido retira delas o que lhes é mais 

caro: aquilo que carregam como ato e não somente como representação, o que lhes 

dá força e poder enquanto ações de sublevação e resistência. 

Susan Sontag discute esse tema em, ao menos, dois momentos. No livro 

Sobre fotografia116, primeiramente publicado em 1976 como um conjunto de ensaios, 

afirma que as fotografias, o cinema ou a gravura têm dificuldade em estimular um 

impulso moral, no sentido de que “As imagens que mobilizam a consciência estão 

sempre ligadas a determinada situação histórica. Quanto mais genéricas forem, 

menor a probabilidade de serem eficazes.” (SONTAG, 2004, p. 27). A autora, assim, 

já apontava a necessidade de uma certa legitimidade conjuntural ou pessoal que as 

imagens precisam ter para que obtenham repercussão, afirmando que demandam 

“um contexto apropriado de sentimentos e atitudes”117. Ou seja, afetar-se está 

relacionado à “consciência política apropriada”, o que faz com que as imagens que 

não nos são histórica e pessoalmente pertinentes sejam “experimentadas apenas 

como irreais ou como um choque emocional desorientador” (SONTAG, 2004, p. 29). 

Sua tese é de que as imagens do horror só são comoventes ou mobilizadoras no 

momento em que “mostram algo novo”: “O primeiro contato de uma pessoa com o 

inventário fotográfico do horror supremo é uma espécie de revelação, a revelação 

prototipicamente moderna: uma epifania negativa” (SONTAG, 2004, p, 30). Depois 

desse momento, imagens produziriam o efeito contrário, paralisariam e 

																																																								
116 SONTAG, S. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
117 O contexto qual a autora estava alerta se vinculava à Guerra do Vietnã, em que, considerava, “Os 
jornalistas sentiam-se respaldados em seus esforços para obter tais fotos, visto que o evento for a 
definido por um número significativo de pessoas como uma feroz guerra colonialista.” (SONTAG, 
2004, p. 29) 
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anestesiariam os sujeitos, o que levaria a fotografia a um estado paradoxal: depois 

de tanto denunciar, a imagem “consciente” teria feito tanto para amortecer a 

consciência quanto para amortizá-la” (SONTAG, 2004, p. 31). Jacques Rancière 

concorda com a autora estadunidense ao afirmar que a produção de imagens para 

um uso militante, visando abrir os olhos daqueles que gozam de uma felicidade 

baseada no intolerável, não torna os que as veem “conscientes do imperialismo e 

desejosos de se opor a ele”. Esse “efeito”, segundo o autor, só seria eficiente se o 

espectador sentir-se “já culpado de olhar a imagem que deve provocar seu 

sentimento de culpa” (RANCIÈRE, 2017, p. 85). 

Susan Sontag voltaria a essa questão em seu último livro, Diante da Dor dos 

Outros118, relativizando suas posições anteriores: “Nenhum ‘nós’ deveria ser aceito 

como algo fora de dúvida, quando se trata de olhar a dor dos outros”. Para 

desenvolver essa ideia apoia-se na proposição de Virginia Woolf, que alega que a 

falta de reação seria típica de “monstros morais” e nosso fracasso é outro: 

carecemos de imaginação e de empatia e por isso não conseguimos “manter na 

mente essa realidade” (SONTAG, 2008, p. 13). 

A falta de empatia pode também ser exemplificada pelo que Sontag diz a 

respeito dos campos de morte no Camboja, no período do Khmer Vermelho. Por 

terem sido sistematicamente fotografados temos acesso hoje às imagens dos presos 

que eram levados para esses campos. Podemos ver seus rostos e ter contato com 

sua expressão, que nos faz ver o terror de quem está prestes a ser assassinado. 

Dessas imagens, sabemos o  nome do fotógrafo que fazia os registros. Já os 

sujeitos fotografados, homens e mulheres “com seus rostos macilentos e a etiqueta 

com o número do registro preso por um alfinete no alto da camisa, permanecem 

como uma massa: vítimas anônimas” (SONTAG, 2008, p. 53). 

O “jogo” que Eduardo Coutinho procura inverter e que, de algum modo, 

percebe e ao qual se opõe na medida em que não se submete a mostrar o lixão de 

forma unívoca como o lugar do horror, tem relação com o que Sontag afirma ser 

uma “mensagem dupla” a que essas imagens remetem: mostram um sofrimento 

injusto e ultrajante ao mesmo tempo que confirmam que “esse é o tipo de coisa que 

acontece naquele lugar” (SONTAG, 2008, p. 62). 

																																																								
118 SONTAG, S. Diante da Dor dos Outros. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  
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A ensaísta americana se refere às “regiões ignorantes ou atrasadas do 

mundo”, Eduardo Coutinho, ao lixão de Itaoca, mas, aqui, ao foco deste trabalho, 

interessa que possamos pensar na dimensão do que acontece com os presos do 

Presídio Central, da Penitenciária Estadual ou de outras cadeias brasileiras. 

Nesse sentido, busco aproximação com Coutinho pelo que é possível 

aprender a partir das questões colocadas pelo cineasta em seus documentários. A 

pergunta que perpassa Boca de Lixo não é de que maneira aquelas pessoas 

conseguem viver em uma situação que pode facilmente ser percebida como trágica. 

O diretor altera a chave de compreensão para uma perspectiva distinta, perguntando 

o que significa para elas viver do lixo? Assim, o cineasta não vai ao lixão para 

confirmar uma convicção, mas para tentar entender uma condição de vida. Faz às 

pessoas que conhece ali perguntas como ”Trabalhar aqui é melhor que o salário 

mínimo?” ou “É bom trabalhar no lixo ou não?” (COUTINHO, 1992 apud LINS, 2004), 

ou ainda, como conta em entrevista para Cláudia Mesquita:  

 
O Lixo é um filme que aconteceu meio sem previsão... Eu 
tinha filmado um outro lixão para outro filme, O fio da 
memória, que acabou nem entrando... Eu fiquei lá uma meia 
hora, era minha primeira vez num lixão, e ali eu vi o que 
nunca havia sido mostrado no cinema. Tinha gente fritando 
ovo, gente jogando bola, igual em qualquer lugar. Eu queria 
fazer um filme sobre aquilo. Não como o Ilha das Flores [de 
Jorge Furtado], o lixo como conceito, mas o lixo como 
realidade.” (COUTINHO, 2013, p. 243). 

 
 
 Ao menos duas questões emergem desse filme: uma discussão a respeito 

das imagens midiáticas e o que elas costumam mostrar; e, ainda, a perspectiva das 

pessoas que vivem desse lugar. “Se o filme, por um lado, coloca as questões de 

imagem já abordadas – sempre a partir de algo muito concreto –, ele não deixa, por 

outro, de nos dar uma abertura efetiva para um mundo que não conhecíamos e para 

pessoas que não apenas sobrevivem do lixo, mas vivem com dignidade e até 

mesmo com uma certa alegria” (LINS, 2004, p. 91). 

 A partir do impacto causado pelas imagens iniciais, o cineasta quer construir 

uma dupla relação: trata tanto da superficialidade ou pressa com que as imagens 

desse tipo de situação de vida ou modos de viver costumam apresentar, 

simplificando e prescrevendo julgamentos, quanto, ao mesmo tempo, não nega o 

que há de infame em viver nessas condições. “Se, em Boca de Lixo, Coutinho faz 

efetivamente um filme que desconstrói a ideia de que a vida das pessoas é um 
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horror, também não deixa de mostrar a dimensão intolerável do que estamos  vendo, 

a tragédia daquela situação, e, indiretamente, a tragédia de quem é excluído no 

Brasil.” (LINS, 2004, p. 95). De acordo com Consuelo Lins, é o que o filósofo 

Clement Rosset aponta como sendo uma “aceitação não resignada do mundo”, 

formulada enquanto um “princípio da realidade suficiente ou, ainda, de um princípio 

de crueldade”, que teria a ver com a aceitação da “natureza intrinsecamente 

dolorosa e trágica da realidade, o caráter único, e consequentemente irremediável e 

inapelável dessa realidade” (ROSSET, 1989, apud LINS, 2004, p, 94). 

 Ainda, e por fim, João Moreira Salles considera que a grande descoberta de 

Coutinho em Boca de Lixo foi a relação com o outro pobre. Ali eles não eram “nem 

coitados nem abutres”. Segundo Salles, no cinema brasileiro, até então e na grande 

maioria dos casos, os pobres eram filmados do ponto de vista da alienação, da 

contradição social ou da luta política. A partir de Boca de Lixo, Coutinho teria 

mostrado “personagens que não estavam condenados, de antemão, ao papel de 

sujeitos passivos das circunstâncias. A coleta era uma estratégia de vida e, como tal, 

implicava escolhas conscientes. Isso mudava tudo.” (SALLES, 2012, p. 370)  

Nas experiências nos dois presídios houve muitos momentos candentes, 

envolvendo imagens ou não. Um desses, no presídio Central, em um dia em que eu 

havia levado fotografias que eles haviam feito, conversando em grupo antes de lhes 

entregar os envelopes com as imagens, perguntaram o que as pessoas fora dali 

pensavam sobre o que eu estava fazendo “naquele lugar”. Queriam saber se, 

quando falava da experiência que estava vivendo, quem ouvia perguntava se eu não 

sentia medo ou se não pensavam que eles viviam como monstros em um ambiente 

apavorante. Era uma pergunta espontânea, no sentido de revelar uma dúvida que 

parecia sincera e, ao mesmo tempo, uma consciência de sua imagem social. 

O fato de os presos não mostrarem o que chamo de horrível não quer dizer 

que esse horrível não exista. Sabemos que existe, mas, em alguma medida, repõe a 

discussão a respeito do grau com que as imagens tocam o real, se é que o tocam. É 

possível olhar só para o que denuncia e mostra as condições de vida nesse lugar 

como trágicas. Também é possível viver nesse lugar e ter como imagens outras 

dimensões dessa existência, ainda que ela não perca os componentes que lhe são 

trágicos.   

No texto Arde la imagen, Didi-Huberman retoma essa ideia sob a formulação 

de que, desde que Kant apresentou a necessidade de discutir o que implicava 
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“orientar-se no pensamento”, a imagem ampliou seu território de tal forma que hoje é 

difícil pensar sem “orientar-se na imagem”. Para o autor, “nunca antes [...] a imagem 

havia experimentado tantos desgarramentos, tantas reivindicações contraditórias e 

tantos repúdios cruzados, tantas manipulações imorais e execrações 

moralizantes”119 (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.10). E, a partir dessas dúvidas, 

pergunta-se, quando pensa nas condições para lidar com a imagem, de que 

maneira, sob que parâmetros, com que instrumentos orientar-se entre essas 

bifurcações, entre “tantos engodos  potenciais?”. O autor volta mais tarde a essa 

mesma formulação, dizendo que vivemos em uma época de “imaginação 

desgarrada”, uma vez que a multiplicação de imagens gera um dado “demasiado”, 

que nos faz sentirmos obrigados a não crer em nada do que vemos e, por 

consequência “a não querer olhar nada do que temos em frente aos olhos120” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 33). 

Não se trata aqui de levantar o volume de posições referentes à discussão 

possível sobre as relações entre fotografia e o real121, mas de olhar as imagens 

produzidas pelos presos neste projeto e de pensar o que elas trazem e o que é 

possível pensar a partir delas, aproximando-as ou não de outras imagens que 

frequentam nosso ambiente de informações sobre o universo penitenciário. 

Por outro lado, o que me interessa discutir é a questão de que, ainda que as 

imagens produzidas durante as oficinas pelos presos do Central e da Penitenciária 

Estadual não se relacionem com o que Didi-Huberman (2013) chama de clichês 

visuais relativos ao tema da prisão (com prédios degradados, paredes mofadas, 

superlotação de celas, etc.), também não deixam de estar envolvidas com outros 

clichês em forma de imagem. 

As fotografias aqui analisadas, relevantes quantitativamente mas também 

visualmente no conjunto de imagens realizadas pelos presos, não apontam para o 

que mostra a degradação ou a situação terrível dos presídios no que tange às 

																																																								
119 “Así, nunca antes - esta impresión se debe sin duda al carácter mismo de la situación actual, a su 
carácter candente - la imagen había experimentado tantos desgarramientos, tantas reivindicaciones 
contradictorias y tantos repudios cruzados, tantas manipulaciones inmorales y execraciones 
moralizantes. Como orientarse entre tales bifurcaciones, entre tantas trampas potenciales?” 
[Tradução minha] 
120 “[...] a no querer mirar nada de lo que tenemos frente a los ojos.” [Tradução minha] 
121 Didi-Huberman indica um caminho que parece-me interessante para pensar esta questão. 
Apoiado em Benjamin, diz que o real “queima um buraco na imagem”, mas, ainda assim, alerta que 
quando o olhar do operador se põe no visor imediatamente se coloca em posição de abstrair algo 
real, que o implicaria “por todas as partes”. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 30) 
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condições de sua manutenção física ou aos espaços de superlotação. Apontam, 

sim, para as condições pessoais e para as existências possíveis naqueles 

ambientes, mas sob outros pontos de vista. Privilegiam mostrar o retrato dos amigos, 

o autorretrato, a sociabilidade em um grupo de homens, a sociabilidade familiar122, 

os ambientes “domésticos”, as restritas paisagens possíveis e, mesmo, a solidão. 

Em alguma medida, os registros se filiam à perspectiva que Didi-Huberman aponta 

como sendo “parte disso que os pobres mortais se inventam para registrar seus 

estremecimentos (de desejo ou de temor) e a maneira como eles também se 

consomem." (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 17) 

 

 

 
Dia de visita na Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Fotografia analógica digitalizada a partir de filme fotográfico 35mm e de câmera pinhole. 
Foto: Rafael D., 2019. 

	

																																																								
122 Que aparece nos dias de visita, em que recebem esposas, mães, parentes. 
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Grupo de trabalho da cozinha, na Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Fotografia analógica digitalizada a partir de filme fotográfico 35mm e de câmera pinhole. 
Foto: José, 2019. 

 

 

 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Fotografia analógica digitalizada a partir de filme fotográfico 35mm e de câmera pinhole. 
Foto: Wladimir, 2019. 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre 

Fotografia analógica digitalizada a partir de filme fotográfico 35mm e de câmera pinhole. 
Foto: Wladimir, 2019. 

 
 
 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019. 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Jega. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019. 
 
 
	

	 	
Presídio Central de Porto Alegre, corredor da galeria E1. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Wagner, 2019. 
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Presídio Central de Porto Alegre, pátio da galeria E1. Adriano e Maicon. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Adriano, 2019. 
 

 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre, pátio da galeria E1. Adriano e Maicon. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Maicon, 2019. 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Rafael D., 2019. 
 
 
 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Rafael D., 2019. 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre. 

Filme 35 mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019 
 

 

 

Durante o tempo de realização das oficinas, que começaram envolvendo 

dezoito presos no Central e dez na Penitenciária Estadual, alguns apenados 

pararam de frequentar os encontros (isso já foi descrito antes no capítulo 2, mas 

considero importante voltar ao assunto). Alguns (José e Adriano), deixaram o 

programa de auxílio à desintoxicação na galeria E1 do Central por opção pessoal; 

outros, por infringir regramentos de convívio impostos a que os presos permaneçam 

naquela área123. Na PEPOA, alguns apenados também deixaram de frequentar a 

oficina. Um deles, por progressão de regime, outro porque infringiu normas do 

“estatuto” de preso-trabalhador da penitenciária. Neste caso, envolveu-se em uma 

briga com outro participante da oficina, sendo transferido de instituição.124 Ainda que 

as condições em que os presos com os quais trabalhei não sejam as piores dentro 

do presídio, ou seja, não são presos que cumprem suas penas nas galerias 

chamadas de “fundo da cadeia” – as mais precárias do Central e que dão a ele sua 

justa fama de lugar intolerável –, reforço a percepção de que o presídio segue sendo 

um lugar de tensões e conflitos, um lugar perigoso e extremamente instável do ponto 

																																																								
123 Houve, ainda dois presos que mudaram de regime, indo para o semi-aberto com tornozeleiras 
eletrônicas. 
124 Isso não aconteceu durante os nossos encontros, mas durante o final de semana.  
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de vista das condições de manutenção saudável de possibilidades de constituição 

da individualidade. As brigas, os desentendimentos, os surtos que levaram alguns 

dos presos a deixarem suas galerias não aparecem em imagens. Os apenados que 

testemunharam tais situações ou que conviveram com isso não quiseram ou não se 

preocuparam em fazer registros, nem dos acontecimento, tampouco das 

decorrências do que se passou125. Houve e há horror, mas eles preferiram não 

mostrá-lo, não registrá-lo. O que levou a isso é algo aqui sem resposta, no entanto é 

possível lembrar de uma frase de Paul Valéry, do livro Mauvaises Pensées: 

 
Assim como a mão não pode soltar o objeto candente sobre 
o qual a pele se derrete e adere, do mesmo modo a imagem, 
a ideia que nos enlouquece de dor, não pode ser arrancada 
da alma, e todos os esforços e atos da mente para desfazer-
se dela não fazem mais que arrastá-la consigo.126 (VALÉRY 
apud DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 25) 

 

Na primeira parte deste trabalho tratei de questões trazidas pelo filme O Filho 

de Saul, realizado pelo diretor húngaro László Nemes. Se ali o reconhecimento do 

filho morto parece permitir ao personagem estabelecer vínculos com a vida, penso 

se poderia projetar aqui em que medida os clichês visuais, abundantes nas imagens 

deste arquivo, poderiam ser vistos também como formas de vincular-se. Ou, por 

outro lado, seriam as relações que se desenvolvem e se dão no universo desses 

sujeitos presos – a camaradagem, as visitas familiares, as poses de moda, as 

roupas, os cortes de cabelo – também formas de conexão com uma sociabilidade 

que, na prisão, está esgarçada, interrompida, senão rompida? E, sendo assim, 

esses elementos, esses “modos de viver” podem ser pensados  e reforçar 

percepções de formas de resistência de uma humanidade que, não importa a quem 

ou a que custas, dívidas, penas a cumprir esse alguém tenha que pagar, mereça 

também ser preservada. 

 

 

 

																																																								
125	 Não há imagens de ferimentos, de objetos ou  pertences quebrados, não há imagens que 
mostrem os rescaldos de tais confusões.  
126	“Así como la mano no puede soltar el objeto candente sobre el que la piel se derrite y se adhiere, 
del mismo modo la imagen, la idea que nos enloquece de dolor no puede ser arrancada del alma, y 
todos los esfuerzos y actos de la mente por deshacerse de ella no  hacen sino arrastrarla consigo.”	
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4.2 – Poses de “joinha” – Estamos todos bem 
 

 

Entre as fotografias que compõem o arquivo resultante deste trabalho, um tipo 

de imagem é notavelmente presente: a autorrepresentação. Para além do 

autorretrato, a autorrepresentação aparece em ao menos três formatos: os presos 

fotografando a si próprios; fotografando uns aos outros; sendo fotografados pelos 

colegas. Esse conjunto de imagens parece vir de uma dinâmica bastante lógica, não 

só pela reprodução dos modelos onipresentes de circulação de selfies nas mais 

variadas mídias e plataformas que acessamos, mas também como decorrência de 

estarem confinados em espaços restritos. Assim, têm muito tempo livre, 

pouquíssimos horizontes disponíveis e raros elementos atrativos para o que olhar, 

conjugados com um repertório de referências visuais limitado, constituído pelo 

acesso a poucas imagens além do que têm na memória, do que veem em dvds, e, 

principalmente, na televisão. 

Uma marca contundente nesta autorrepresentação é a pose. Os presos 

posam com a família quando ela os visita, com os companheiros de galeria, de local 

de trabalho, de cela, com as servidoras técnicas que os atendem (um tipo de 

imagem que aparece muito nas fotografias feitas pelo grupo do Presídio Central, 

onde os apenados têm uma relação mais próxima127 com as psicólogas e 

assistentes sociais, não aparecendo como registro na Penitenciária Estadual de 

Porto Alegre). 

A pose em que se representam ou na qual são representados pelos colegas – 

às vezes lembram mesmo imagens de um grupo de colégio –, invariavelmente 

repetem três gestos: um, com os dedos polegares de uma ou de ambas as mãos 

levantados em sinal de positivo; outro, com os dedos médio e indicador rígidos e 

levemente separados, enquanto o polegar se levanta como um sinal de positivo, 

criando uma forma com a mão que ocupa três dedos; e, por fim, com os dedos 

indicador e polegar apontados em sentidos perpendiculares formando um “L”. O 

																																																								
127	Isso se dá pela própria dinâmica da galeria que tem um número pequeno de presos se comparada 
com outras áreas do Presídio Central, o que faz com que o atendimento técnico seja muito mais 
personalizado.	
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primeiro, é um sinal tradicional de “ok”, de “positivo”; o segundo, a representação de 

um “V” e de um “L” que registram uma marca para “vida louca”; por fim, o sinal que 

indica um “L” solitário, que é um registro para “liberdade”. Repetem esses gestos 

estando deitados, sentados, em pé, sozinhos ou em grupo, com uma ou com as 

duas mãos. Algumas vezes, em grupo, todos fazem os mesmos gestos.128 Ao longo 

do trabalho, impressionado com a repetição desses modelos, principalmente pelos 

onipresentes sinais de positivo (que passei a chamar de “joinha”), reservadamente 

ansioso pela vontade de ver “outras imagens”, perguntei por que sempre repetiam 

essas posições nas fotografias. A resposta que recebi foi de que serviam “Para 

mostrar que estamos bem, professor! Quem vai ver essas imagens tem que ficar 

tranquilo, tem que saber que a gente está bem.”129  Primo Levi, referindo-se à 

experiência do horror nos campos de concentração durante a Segunda Guerra, 

corrobora essa preocupação ao dizer que “O sentimento da nossa existência 

depende em boa parte do olhar que os outros lançam sobre nós; eis por que é não 

humana a experiência de quem viveu dias em que o homem foi um objeto aos olhos 

do homem.” (LEVI apud DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 62). A comparação entre 

campos de concentração e presídios é certamente desmedida em termos de escala 

política, histórica e, mesmo, no que diz respeito aos horrores cometidos e sofridos, 

porém, creio, Primo Levi contribui no sentido de que interessa pensar aqui em que 

medida o fato de os presos construírem as imagens de seu próprio viver constitui 

possibilidades para que os vejamos em um registro distinto de humanidade. A partir 

do ponto de vista do apenado, há alguma transformação no alcance dessas 

fotografias quando as imagens a serem vistas por outros olhos são as imagens que 

eu – o eu-preso – quero mostrar, não as em que sou visto como alguém disponível a 

ser mostrado, e, assim, talvez, objetificado? 

Em minhas estadas no Presídio Central, mais de uma vez os encontros que 

mantínhamos foram interrompidos por visitas à galeria. Os presos são obrigados a 

atender a essas visitas, o que implica algo como dar-se a ver: os apenados da 

galeria são convocados para a sala de encontros, sentam-se, e ali são apresentados 

																																																								
128	 Em minha experiência como fotógrafo, uma das dificuldades em fazer retratos é o fato de o 
fotografado não saber como posicionar as mãos. Invariavelmente sugiro possibilidades de um 
repertório que é, assim como as poses do presos, limitado: cruzar os braços, colocar as mãos nos 
bolsos, segurar as próprias mãos ou colocá-las para trás.	
129 Ouvi essa mesma resposta nas duas cadeias. Não as tenho gravadas, mas sim anotadas em meu 
caderno de campo. 
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aos grupos de visitantes, observados, vistos (eu, na primeira vez em que fui como 

repórter fotográfico ao Central, também estive na posição desse observador). O 

plantão, nas vezes em que presenciei as visitas que ocorreram durante as oficinas, 

costuma fazer um discurso cheio de referências ao momento de superação vivido 

pelo grupo, que, sugere, todos almejam alcançar. No caso da galeria E1, nesses 

momentos, os apenados têm a função de representar para quem vem de fora o que 

o presídio tem de positivo, o que no presídio é eficiente, organizado, confiável. São, 

ali, “bom exemplo”. 

As imagens que aqui me parecem se configurar como uma recorrência tão 

marcante, as poses, podem ser pensadas também em aproximação com o que 

discutem Annateresa Fabris (1998)130 e Amador e Fonseca (2014)131 ao falar do 

trabalho da artista Rosangela Rennó em Cicatrizes (1996).132 Neste trabalho, Rennó 

se utiliza de um conjunto de imagens de presos do Arquivo de Tatuagens do Museu 

Penitenciário Paulista133. Apropriando-se das fotografias realizadas pelo psiquiatra 

José de Moraes Mello e sua equipe, a artista reflete sobre o uso disciplinar da 

imagem técnica nas prisões ao se concentrar, ampliar e, assim, explicitar dados de 

uma lógica em que práticas disciplinares se baseiam em um saber classificatório que 

se produz a partir do esquadrinhamento do corpo de homens apenados. O olhar da 

artista recai sobre as fotografias realizadas como registro das tatuagens dos presos 

que serviam, na prática de encarceramento das instituições em que foram 

realizadas, como modelos identitários, ajudando como parâmetros nos tratamentos 

concedidos aos presos. Em texto para a revista Discursos Sediciosos134, Rennó 

justifica o trabalho afirmando que  

 

																																																								
130 Fabris, A. Identidades Sequestradas. O fotográfico. Org.: Etienne Samain. Editora Senac: São 
Paulo, 1998. 
131 Amador, F.S. e Fonseca, T.M.G. (2014). Entre prisões da imagem e imagens da prisão. Psicologia 
e Sociedade, 26(1), 74-82. 
132 Além de Cicatrizes, Rennó produziu também Vulgos (1998) a partir de imagens do Arquivo 
Penitenciário. 
133 Composto por cerca de quase três mil fichas, encadernadas em 26 volumes, as imagens de 
tatuagens de presos foram realizadas provavelmente a partir de 1910, de acordo com FABRIS (1998) 
ou de 1920, segundo JEHA (2019). Cada ficha, além das fotografias das tatuagens do presos 
continha um questionário detalhado com informações como nome, vulgo, idade, nacionalidade cor, 
profissão, estado civil, crime, religião, reincidência, além de perguntas como quando, onde, por quem 
e por que o indivíduo havia sido tatuado.  As imagens pararam de ser produzidas a partir de 1940. 
(JEHA, 2019, p. 129)	
134 RENNÓ, R. “Cicatriz – Fotografias do Museu Penitenciário e textos do Arquivo Universal”. IN: 
Discursos sediciosos – Crime, direito e sociedade, n. 4. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de 
Criminologia, 1998, p. 15-20. 
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Afastar a fotografia do seu contexto natural – o sistema de 
identificação ou o estudo científico – não é esvaziá-la de seu 
conteúdo simbólico inicial, mas libertar seu referente da 
condição de estatística penitenciária. Devolver visibilidade a 
essas fotografias significa expor a dor da privação do direito 
de ser livre e da perda da identidade e o desejo de resistir à 
amnésia e ao anonimato. No cárcere, a disciplina se mantém 
por uma política coercitiva sobre o corpo do indivíduo que 
termina por reduzir-se a uma figura criminosa sem nome. 
(RENNÓ, 1998, p. 19) 

 

Fabris (1998) alerta que, ao menos até o momento em que publicava seu 

texto, não considerava haver referências suficientes para desenvolver vinculações 

entre os estudos de criminologia e as imagens dos corpos tatuados realizadas pelo 

médico Moraes Mello às práticas de Lombroso e Lacassagne135, apontando algumas 

diferenças como, por exemplo, os traços formais registrados nas imagens que, no 

caso das fotografias do arquivo paulista tinham como padrão a proximidade entre a 

câmara e os fragmentos corporais que apresentavam a marca das tatuagens, 

caracterizando essas fotografias com uma atomização bastante fragmentária dos 

corpos registrados. Ao contrário, as tomadas realizadas pelos pesquisadores 

europeus privilegiavam focalizar integralmente o corpo do prisioneiro, ou, ainda, em 

produzir retratos em plano americano, de frente e de costas. De qualquer maneira, 

parece muito pertinente que se estabeleçam relações entre essas imagens e a 

dinâmica positivista da busca por inscrições corporais que comprovassem ou 

apontassem tendências indiciais de comportamentos criminosos. Tais 

“comprovações”, feitas a partir de tipologias, visavam facilitar o trabalho do Estado 

no controle de práticas comportamentais referenciadas em lógicas disciplinares 

																																																								
135	Médicos, um italiano e o outro francês, desenvolveram pesquisas em busca de padrões para ver o 
corpo como elemento anônimo, visto mais em sua generalidade do que em sua singularidade, de 
maneira que a aparência física fosse capaz de levar à percepção de estados psicológicos 
mensuráveis, possibilitando estabelecer comportamentos que se se mantivessem dentro de uma 
ideia de normalidade ou como desviantes. A identidade não era percebida como individualidade, mas, 
ao contrário como configuração de “tipos”. A fotografia atuava como uma forma confiável para a 
realização de registros considerados autênticos desses estados, visando dar ao aparato judiciário 
comprovações para punir, excluir ou cercear os indivíduos, constrangendo-os às sujeições legais. 
Michel Frizot (1998) lista uma série de experimentos e de estudos, geralmente ligados ao 
desenvolvimento da medicina, que conformaram tais conceitos: estudos de histeria, da condição 
psicológica dos presos,  da percepção e significação do movimento ou simplesmente de 
características visuais de diferentes sentimentos humanos. Como pesquisadores ou fotógrafos que 
trabalharam a partir dessas metodologias Frizot cita, entre outros, Lombroso, Duchenne de Boulogne, 
Charcot, Londe e Bertillon. Tatuagens eram marcas consideradas relevantes, “imagens dentro de 
imagens”, um registro significativo. O tipo de fotografia desenvolvido por Bertillon nas cadeias de 
Paris (retratos de frente e de perfil), segue como padrão de identificação judiciária até hoje, sendo 
acompanhado por outro método de identificação que também segue presente: as impressões digitais.	
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rígidas, fundamentos semelhantes aos desenvolvidos nos trabalhos de Lombroso e 

também de Lacassagne. 

Amador e Fonseca, nesse sentido, afirmam que, a partir das análises 

foucaultianas de que as prisões estão distribuídas pelos mais diversos espaços do 

cotidiano por meio de práticas disciplinares, produzem também políticas imagéticas 

que  não só mantêm e sustentam essas práticas como operam por determinados 

modos de olhar que, por entre o que chamam de aprisionamento imagético, nos 

permite pensar no tema da prisão não só como campo empírico, mas como 

experiência estabelecida “nos mais ínfimos espaços da vida cotidiana”. Operam, 

assim, nas práticas das vivências coletivas através de determinados modos de olhar 

que colaboram no sentido de que certos cursos institucionais e existenciais tenham 

andamento. Essas noções ajudam a pensar em possíveis políticas do olhar “que 

implicam o corpo inteiro por onde passam e se agenciam pensamentos, gestos, 

falas e ações.” (AMADOR e FONSECA, 2014, p. 75). Essas políticas não se 

relacionam necessariamente a práticas de imposição tampouco a ações de que se 

tenha consciência, mas sim de “algo que pode impregná-las por texturas finas que a 

obscurecem, por se tratar de canal de recepção das forças do mundo.” (Idem) 

As imagens a que aqui me refiro podem, penso, ser relacionadas aos 

conceitos trazidos por Amador e Fonseca (2014) para olhar o trabalho de Rennó que 

tratam do que as autoras chamam de imagens-discurso e imagens-vibrato. As 

primeiras, ligadas ao olhar que objetifica o mundo numa zona de linguagem 

discursiva, que aposta em “linhas de individualidade egoica e pessoalizada”; as 

últimas, “em linhas de vida singular”, que veem esse mesmo mundo relacionado a 

um olhar que vibra, perturbando essas mesmas lógicas discursivas. 

 No trabalho de Rosangela Rennó, perguntas vindas do pensamento de Michel  

Foucault podem ajudar a pensar a posição que assumem as imagens dos corpos 

tatuados: as tatuagens podem designar traços de adesão ao poder, com marcas tão 

profundas a ponto de estarem riscadas nos corpos? Ou, ao contrário, são traços 

registrados em corpos como práticas de liberdade ou mesmo como tentativas 

estéticas de evasão do confinamento? Imagens que aprisionam ou que permitem 

escapar? Essas perguntas podem também ajudar a pensar parte das imagens 

realizadas pelos presos  neste trabalho. Em que medida os retratos posados, em 

formas quase esquemáticas, recorrências de uma cena que aponta enquadramentos 

verdadeiramente rigorosos para as imagens de si, podem ser pensados? Traços que 
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apontam algum possível estado de resignação? Ou, por outro lado, encenações que 

visam mostrar que, apesar de tudo, efetivamente “estamos todos bem”? Afinal, é 

necessário dizer, quem precisa afirmar que “tudo está bem” é porque a possibilidade 

do seu oposto está presente e, ainda que as condições de existência na cadeia dos 

grupos participantes dessa pesquisa estejam distantes das piores situações de 

aprisionamento, principalmente no que se refere ao Presídio Central, as situações 

de risco são permanentemente eminentes.136 Por fim, de maneira mais desconfiada, 

podemos pensar que, por estarem em uma prisão, onde seus comportamentos são 

constantemente avaliados e que, de alguma forma, estar “bem”, estar “positivo”, 

pode redundar em avaliações e julgamentos disciplinares que lhes confiram algum 

tipo de vantagem em sua vida penal, estão assim burlando condições da própria 

lógica disciplinar? Como entender “vida louca”, “liberdade” e “positivo” nessas 

condições? 

 Refletindo sobre as fotografias produzidas neste trabalho que poderiam se 

relacionar à noção de imagens-vibrato como aquelas que podem perturbar as 

lógicas discursivas já discutidas em capítulos anteriores, percebo, também, uma 

dimensão que não permite afastá-las de uma certa generalidade, de algum grau de 

impessoalidade ou, talvez melhor, de padronização social que indicam outras 

possíveis questões. Catherine Tambrun (2010), curadora da exposição Impossible 

Photographie – prisons parisiennes 1851-2010, propõe que uma das condições de 

impossibilidade para que o fotógrafo de fora registre a prisão é que, do ponto de 

vista estético, faltaria uma sensação e uma prática do próprio encarceramento, que 

seriam vivências muito diferentes de uma simples “experiência visual”. A questão 

aqui é, se, seguindo a proposição de Tambrun, é impossível ao fotógrafo de fora, 

aquele que não tem a percepção do encarceramento e todas as sensações 

decorrentes disso produzir imagens que alcancem essa experiência, como pensar 

imagens feitas pelos próprios presos e que, em alguma medida, também deixam em 

xeque sua própria condição de singularidade pela padronização a modelos com os 

quais se conectam? Ainda, como tenho apontado aqui a partir do arquivo produzido 

																																																								
136	Dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, de junho de 2017, 
indicam que o índice de homicídios no país é de 31,6 por 100 mil habitantes. Este índice, dentro dos 
presídios brasileiros, sobe para 48,32 por 100 mil habitantes. Fonte: Jornal O Globo: A taxa de mortes 
nos presídios é maior do que a do Brasil. (23/09/2019]. 
Disponível em https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/violencia-encarcerada.html#video2. 
[Acesso em: 25 set. 2019]	
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neste trabalho, em que medida pensar imagens que, se se distinguem da lógica do 

horror com as quais os ambientes prisionais são comumente retratados, também se 

apegam e se prendem a ações que as ligam a lógicas discursivas aprisionadas? 

Amador e Fonseca falam que a obra de Rennó nos instiga a pensar em uma 

“dupla face” que, penso, podem ajudar nas indagações aqui colocadas: prisões da 

imagem e imagens da prisão, as imagens submetidas a determinadas formas de 

luminosidades e legibilidades ligadas a determinados regimes de verdade e aquelas 

que as recusam. Nesse sentido, o arquivo nos convida a 

 
transitarmos por entre as prisões locais e as não-localizáveis; 
por entre o que se dá a ver das prisões e o que delas se 
invisibiliza, visibilizando – já que as visibilidades consistem 
em formas de luminosidade e não exatamente em formas 
visuais, tratando-se de um jogo em que visibilizar pode 
produzir coisas não vistas e vice-versa. (AMADOR e 
FONSECA, 2014, p. 76). 

 

 

 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Giovane, 2019 
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Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Giovane, 2019 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Cleberson, 2019 
 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Cleo, 2019 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre, galeria dos trabalhadores. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Elvis, 2019 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Giovane, 2019 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Henrique, 2019 
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Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Maicon, 2019 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Marcelo, 2019 

 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre, galeria dos trabalhadores. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre, almoxarifado. 
Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Wladimir, 2019 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre. Fotografia analógica digitalizada a partir 

de filme 35 mm, câmera pinhole. Foto: Cleberson, 2019 
 
 

 
Presídio Central de Porto Alegre. Fotografia analógica digitalizada a partir 

de filme 35 mm, câmera pinhole. Foto: Cleberson, 2019 
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Presídio Central de Porto Alegre. Fotografia analógica digitalizada a partir 

de filme 35 mm, câmera pinhole. Foto: Cleo, 2019 

 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Fotografia analógica digitalizada a partir 

de filme 35 mm, câmera pinhole. Foto: Rafael E., 2019 

 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Fotografia analógica digitalizada a partir 

de filme 35 mm, câmera pinhole. Foto: Wladimir, 2019 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre, galeria dos trabalhadores. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019 

 

 

 
Penitenciária Estadual de Porto Alegre, cozinha. 
Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Rafael E., 2019 
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Penitenciária Estadual de Porto Alegre, galeria dos trabalhadores. 

Filme 35mm, câmera compacta. Fotos: Lucas, 2019 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Wagner, 2019 

 

 
Presídio Central de Porto Alegre, galeria E1. 

Filme 35mm, câmera compacta. Foto: Adriano, 2019 
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O que esse “corpus errático” de imagens apesar de tudo, conforme a 

contundente formulação de Didi-Huberman (2013), pode nos ajudar a perceber em 

imagens realizadas a partir de dentro da prisão, por quem vive as diversas situações 

com que a cadeia se apresenta e que, de alguma maneira, pode nos sensibilizar no 

sentido de entender e perceber perspectivas em fotografias que, como as quatro 

imagens registradas pelos membros dos Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau, 

também são sempre incompletas, lacunares, não-totais? E em que medida essas 

imagens contribuem para que já não possamos falar que as fotografias do presídio 

são indizíveis ou impensáveis, resguardadas as diferenças de conjuntura política e 

histórica, de humanidade ou mesmo de responsabilidade em relação aos próprios 

atos, se comparadas ao contexto em que o autor francês as discute? 

Por outro lado, uma diferença  importante a se ressaltar entre as imagens do 

trabalho de Rosangela Rennó, apropriadas de um arquivo cuja origem tem uma 

função médica e classificatória, e as imagens do arquivo que este trabalho produziu 

é de que aqui não havia a imposição de uma visibilidade obrigatória a sancionar e 

normalizar os traços produzidos pelos presos em seus próprios corpos – as poses. 

Não se trata de marcas riscadas, mas de marcas posadas, de poses como ações 

deliberadas, assumidas livremente ou, em alguma medida, auto-impostas. Pensando 

na perspectiva do autorretrato, ABREU (2005) afirma que é uma imagem que se 

articula em torno de uma reflexão de si, um campo discursivo que propõe a 

exteriorização do sujeito, uma forma de alguém se dizer “presente no mundo”, de 

revelar-se no que imagina ser, mas também de propor o que deseja e o que 

pretende ser. Nesses termos, nos autorretratos aqui apresentados parece-me 

necessário ressalvar que, ainda que certamente estejam presentes componentes 

relacionados a uma invenção de si, estes não podem ser pensados isoladamente, 

mas devem ser contextualizados em um ambiente peculiar, altamente normatizado e 

condicionado a formas sociais, políticas e éticas de estar no mundo. 

Até aqui pensei e trouxe questões relativas a imagens que constituem um 

certo imaginário a respeito de como vemos o presídio. Judith Butler, ao pensar a 

condição do que chama de “vidas precárias”, apresenta uma perspectiva diferente, 

pensando em como o discurso incide e se impõe sobre os sujeitos que são 

constituídos por ele. Em alguma medida, a autora repõe questões aqui discutidas 

anteriormente a partir da obra de Eduardo Coutinho, principalmente quando tratou-

se do documentário Boca de Lixo: naquele filme, o cineasta não se propõe a ir ao 



120	
	

lixão para reafirmar convicções, mas para entender as condições, as escolhas e as 

imposições envolvidas naquelas vidas, naquele lugar. Coutinho pensava em como a 

mídia impõe discursos sobre aquelas pessoas, sem perceber quais atos de 

resistência podem estar envolvidos naquelas maneiras e meios de existir. 137 Para 

Butler, a estrutura do discurso é importante para a compreensão de como a 

autoridade moral é introduzida e sustentada a partir da concepção de que sua 

existência não se relaciona com o fato de que nos reportamos a um outro, mas sim 

de como, sob que condições, formas ou tempo esse discurso nos alcança, 

principalmente quando estão envolvidas condições em que não possamos evitá-lo 

“ou mesmo dele desviar”. Para a autora, a implicação do discurso do outro nos 

constitui, nesses casos, “contra a nossa própria vontade ou, talvez colocado de 

forma mais apropriada, antes mesmo de formarmos nossa própria vontade.” 

(BUTLER, 2011, p. 15). Nesse sentido, existiriam demandas que viriam de lugares 

não identificados, produzindo “obrigações” que se impõem: 

 
De fato, essa concepção do que é moralmente vinculante 
não é dada por mim mesmo; ela não procede da minha 
autonomia ou de minha própria reflexividade. Ela chega a 
mim de um lugar desconhecido, de forma inesperada, 
involuntária e não planejada. Na verdade, ela tende a 
arruinar meus planos e, se meus planos são desfeitos, isso 
pode muito bem ser o sinal de que uma autoridade moral 
pesa sobre mim. (BUTLER, 2011, p, 15) 

 
 

Para contextualizar a ideia de que “outros fazem reivindicações morais sobre 

nós, direcionam demandas morais a nós, as quais não pedimos, mas que não 

somos livres para recusar.” (BUTLER, 2011, p, 16) a autora se aproxima da 

concepção de rosto com a qual trabalha Emmanuel Levinas, vinculando-a à 

necessidade de “entendimento da condição de precariedade do Outro”, mas, 

principalmente, às pistas que o autor fornece para pensar a respeito da relação entre 

representação e humanização, o que contribui aqui no entendimento da ideia de que 

os presos, além de fisicamente aprisionados, podem também ser pensados como 

cativos em um conjunto de juízos que os constituem a partir de um discurso no qual 

																																																								
137	Consuelo Lins (2004) afirma que há, nesse documentário, uma recusa inicial dos personagens em 
dialogar com o autor, o que ela atribui à percepção que têm de que são, pela imprensa, 
costumeiramente transformados em “tipos”. Coutinho teria ultrapassado essa resistência, entre outros 
gestos, por ter repassado aos que se transformariam em personagens do filme fotografias impressas, 
buscando quebrar uma lógica da “desapropriação da imagem do outro” por meio de uma lógica de 
compartilhamento entre quem filma e quem é filmado.	
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também são remetidos sob certa violência. Para Butler, “Ser submetido ao discurso 

é, já de início, ser despido de vontades e sentir esta privação como a base de sua 

própria situação no discurso.” (BUTLER, 2011, p. 23) A relação entre representação 

e humanização não seria “tão direta quanto poderíamos gostar de pensar”, 

afirmando que uma forma comum de estabelecer pontes a respeito de humanização 

e desumanização é a suposição de que aqueles que ganham representação, 

especialmente ao se tratar de autorrepresentação, detêm melhor chance de serem 

humanizados. Assim, ao contrário, aqueles que não têm tal oportunidade teriam 

grande possibilidade de serem vistos como “menos humanos”, ou mesmo de “nem 

serem vistos”.  Ao fim, a autora chega à ideia de que ainda que para Levinas o rosto 

nem sempre trate necessariamente de um rosto humano, há um dado importante a 

considerar que é o rosto como o que é usado no interior da mídia no sentido de 

efetivar a desumanização. Butler afirma que a personificação, nesse caso, nem 

sempre humaniza – voltamos a Boca de Lixo –, podendo mesmo operar no sentido 

da própria desumanização. Para responder à pergunta sobre “como podemos 

chegar a saber a diferença entre o rosto inumano, porém humanizador, para 

Levinas, e a desumanização que também pode ocorrer por meio do rosto?” 

(BUTLER, 2011, p. 24), a autora propõe que pensemos sobre as diferentes 

maneiras com que a violência pode se dar, sendo que uma é precisamente por meio 

do “rosto”, ou, podemos ampliar aqui, por meio da própria representação.  

Butler, no momento em que escreveu este texto estava preocupada com 

questões relacionadas à invasão do Iraque de Saddam Hussein pelos Estados 

Unidos e, a partir daí, identifica elementos para discutir a ideia de que “alguma perda 

do humano acontece quando ele é capturado pela imagem” e que um exemplo 

dessa forma de “captura” é quando o mal é personificado por meio do rosto e 

estendido ao que pertence aos humanos em geral como um “mal generalizado”138:  

 
Nós personificamos o mal ou o triunfo militar por meio de um 
rosto que deve supostamente ser, capturar, conter a própria 
ideia que ele representa. Nesse caso, não podemos escutar 
o rosto através do rosto. O rosto aqui mascara os sons do 
sofrimento humano e a proximidade que poderíamos ter da 
própria precariedade da vida. (BUTLER, 2011, p. 28) 
 

																																																								
138 A ideia de mal, aqui, está conectada ao contexto posterior aos ataques em Nova York que se 
tornaram conhecidos como 9/11 por conta da determinação de guerra contra o “eixo do mal”. 
expressão utilizada pelo então presidente norte-americano George W. Bush como uma das 
justificativas para a invasão do Iraque. 
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Neste caso, entretanto, o “eu” que vê o rosto não se identifica com ele: o rosto 

representa algo com que nenhuma identificação é possível, “uma realização da 

desumanização e uma condição para a violência, impondo, pelo contrário, uma 

visualidade hegemônica. Butler se refere às imagens de algumas mulheres afegãs 

que sorriem em fotografias, com o rosto exposto, livres do uso de burcas. O que ali 

aparece como um sinal de liberação de sinais de opressão pode ser também, para a 

autora, a satisfação da imposição de valores externos àquele grupo “uma vez que 

nós não vimos ou escutamos, por meio daquele rosto, nenhuma vocalização de 

lamento ou agonia, nem mesmo algum ruído da precariedade da vida.” (BUTLER, 

2011, p. 25). O paradoxo seria que, ao mesmo tempo em que esses rostos 

humanizam aqueles eventos, dando uma face humana às mulheres afegãs, o rosto 

que surge se faz efetivamente humanizador ou, em algumas instâncias, é também 

desumanizador?  Afinal, que valores culturais estão se impondo como “vitória” nesse 

rosto descoberto? A pergunta que paira é, afinal, para qual função narrativa seriam 

essas imagens mobilizadas ou, que cenas de dor e lamento essas imagens de fato 

recobrem, negam ou simplesmente desqualificam? 

Entre aprisionamentos da imagem e imagens da prisão, uma questão 

importante a discutir é a respeito do lugar dessas imagens. Neste trabalho, as 

fotografias têm importância por tratarem da prisão vista pelos presos, tentando assim 

produzir inflexões em apagamentos que não se revelam por conta também da 

limitação às imagens que, assim, terminam por circunscrever o conjunto de 

representações do que podemos ver e daquilo que podemos saber a respeito do 

sujeito aprisionado. Entretanto, aponta Butler, seria um erro pensar que “apenas 

precisamos encontrar as imagens certas e verdadeiras e que, dessa maneira, certa 

realidade será exprimida. A realidade não é exprimida por aquilo que está 

representado no interior da imagem, mas sim por meio do desafio à representação 

que a realidade entrega.” (BUTLER, 2011, p. 28). Ainda assim, é importante pontuar 

o que lembra Didi-Huberman quando afirma que a fotografia tem uma aptidão 

particular para por freio às “mais vorazes vontades de desaparecimento”. E que isso 

se dá, para além da sua simplicidade técnica, “por razões tão diferentes, boas ou 

más, públicas ou privadas, confessadas ou não, prolongando ativamente a violência 

ou protestando contra ela, etc”. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 38).  Imagens ato, não 

somente imagens representação. 
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 Algumas fotografias realizadas durante a guerra do Vietnã se tornaram 

conhecidas pela dramaticidade do que representavam, mas também por sua 

contribuição na mudança de posição da opinião pública estadunidense no que se 

referia ao apoio àquela guerra. As crianças fotografadas por Nick Ut, correndo em 

uma estrada enquanto tiravam a roupa tentando escapar das queimaduras por 

decorrência dos bombardeios de napalm são, nesse sentido e naquele contexto, o 

que Judith Butler aponta como uma interrupção no campo até então hegêmonico de 

representação.  Mas, para além disso, “apontavam para outro lugar, para além delas 

mesmas, para uma vida e uma precariedade que elas não conseguiam mostrar.” 

(BUTLER, 2011, p. 31). Creio que é possível novamente fazer uma aproximação 

com o que Didi-Huberman escreve a respeito de que os diversos testemunhos do 

holocausto implicam como possibilidade de trazer depoimentos que enunciam e nos 

fazem sentir não só no que dizem, mas que trabalham “no próprio vazio da palavra”, 

nos vinculando por um “trabalho árduo, pois aquilo que dá à luz é uma descrição da 

morte a trabalhar, com os gritos inarticulados e os silêncios que tal supõe”. As 

imagens dos presos podem ser pensadas nessa perspectiva do vazio, do que 

mostram, mas também do que apontam para além do representado. A imagem 

excede o valor da representação e nos exige que a elaboremos, como indica Judith 

Butler, para além dela. 

As imagens dos presos, sendo positivos, mostrando sua vida a partir de 

pontos de vista que evitam ou rejeitam a condição muitas vezes trágica da sua 

condição poderiam também ser pensadas a partir dessa conexão? Talvez não seja 

uma pergunta possível de responder aqui, mas fundamentalmente aponta para uma 

ação diferente enquanto representação daquilo que em geral é mostrado como 

imagens da prisão. A questão que resta pendente do que traz Butler é como fazer 

com que essas vidas não continuem inominadas e não lamentadas se não 

aparecerem no que a autora qualifica como “toda sua precariedade e destruição”. 

Talvez, nesse sentido, possamos pensar essas imagens como falas de uma outra 

forma, um outro registro que nos permita imaginar a precariedade em jogo para a 

vida dessas pessoas. Volta aqui a questão do rosto, que a autora busca em Levinas, 

como um paradoxo da representação: o rosto não é exclusivamente um rosto 

humano, mas, ainda assim, é uma condição para a humanização. Por outro lado, 

está o uso do rosto no interior da mídia, que atua muitas vezes no sentido de efetivar 

a desumanização, o que leva a pensar que a personificação nem sempre humaniza 
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(Coutinho, em Boca de Lixo, aponta a mesma questão). Nessas condições, como 

distinguir entre o rosto inumano porém humanizador e a desumanização, que 

também pode ocorrer por meio do rosto? Ou, no caso deste trabalho, é possível 

perceber, mesmo no que não mostra o trágico, mesmo no que é positivo nessas 

imagens, uma representação do que elas carregam de trágico? Há uma imagem 

paradigmática dessa situação? Quando os presos se fazem mostrar da maneira 

como o fazem, não estão de alguma maneira, rompendo com essa imagem 

paradigmática? Estão forçosamente ou não, rompendo com uma imposição de 

representação, estão se apropriando das formas que lhes convêm se 

autorrepresentarem, estão, assim, indicando outras possibilidades para essa 

representação, reforçando uma interrupção nesse campo hegemônico de 

representação. 

Didi-Huberman se baseia em textos de Giorgio Agamben sobre o testemunho 

para pensar as imagens de Birkenau como índices que carregam sua potência na 

“impotência de dizer” e que, em um processo de dessubjetivação, manifestam uma 

cisão onde a “parte essencial” não é senão lacuna, que o que permanece daquelas 

imagens deve ser pensado como um limite: nem o que sucumbe, nem o que se 

salva, mas o que resta entre.  Aproveitando-me dessa perspectiva, penso que olhar 

as imagens realizadas nos presídios em sua forma lacunar é colocar uma exigência 

de que se olhe para elas no que prescidem, no que não mostram. O que há nessas 

imagens que mostram posturas joinha que tenham por potência seus limites, talvez 

restrições? O que não está, ao mesmo tempo em que, em sua expressão positiva, 

se apresenta como resistência, como desejo de, talvez, prosseguir? 

As imagens se revestem do que Didi-Huberman chama de uma “difícil ética 

da imagem”: não são impossíveis, não há um “invisível por excelência”, tampouco 

são ícones do horror ou simples documentos que registram realidades objetivas: 

“uma simples imagem: inadequada mas necessária, inexacta mas verdadeira. 

Verdadeira de uma verdade paradoxal, evidentemente.” Paradoxal no sentido de 

que o olho está sempre como no olho de um ciclone, onde há uma aparente 

calmaria, ainda que o nublado da situação turve a capacidade de interpretação. 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 60). 
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5. Considerações finais	
 
 
 
–São uns animais – bradou ele, logo após um aperto de mão 
imperativo. –Este país está todo errado. Há mais poetas que homens. 
Eu, governo, mandava trancafiar metade, pelo menos, ali, com 
castigos corporais uma vez por mês!139 

 
 
 

Não sem antes alertar que “Mal sabia ele que a Detenção já está cheia”, 

assim João do Rio, cronista da vida carioca no começo do século XX, termina o 

texto Versos de presos. Relatava o encontro que tinha tido ao sair da Casa de 

Detenção com um amigo “poeta dos novos, que, há 25 anos, ataca as escolas 

velhas” e o que este lhe disse ao ver papéis que João arrecadara “cheios de 

quadras penitenciárias, remoendo frases de psicologia triste”. Não é difícil encontrar 

quem faça afirmações como essas ainda hoje, sejam políticos, pessoas comuns, 

intelectuais ou responsáveis por encaminhar políticas públicas importantes para o 

cotidiano dos cidadãos.140 

À impressão generalizante, relativamente habitual e ainda demasiadamente 

presente expressa pelo amigo poeta, João do Rio, a partir de suas experiências em 

prisões cariocas, contrapõe-se afirmando que o criminoso é um homem como outro 

qualquer. Relata que, em um primeiro momento, ao encontrá-lo, “com um guarda 

que nos mostra os indivíduos como se mostrasse as feras de um domador, a 

impressão é esmagadora.” (DO RIO, 2008, p. 214). Nessa situação, afirma o 

cronista, o que é visto é o crime, a ação infame; ali, não se vê o homem “sem o 

movimento anormal que o pôs à margem da vida” (idem). No entanto, diz que 

quando nos acostumamos a vê-lo e a falar-lhe todo dia, o terror desaparece: “Há 

sempre dois homens em cada detento – o que cometeu o crime e o atual, o preso. 

Os atuais são perfeitamente humanos.” (ibidem) 

Na introdução deste trabalho apresentei como uma das questões uma 

preocupação pessoal com o que fotografava e com o que me habituara a ver em 

minhas imagens, como se elas trouxessem recorrências de um jeito de olhar que 

																																																								
139	DO RIO, J. A Alma Encantadora das Ruas. Companhia de Bolso: São Paulo, 2008.     
140 Em 13/09/2019, em entrevista ao vivo para o programa de rádio Gaúcha Atualidade, o vice-
governador e Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Jr., afirmou que 
a referência e o modelo para as penitenciárias gaúchas deveria ser o que está implantado em Santa 
Catarina: presos vestindo uniformes, com cabelos raspados e proibidos de fumar nos presídios.	
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surgia independente do assunto, do ambiente ou mesmo da experiência vivida no 

decorrer do que eu produzia fotograficamente. A atenção a este problema inicial me 

motivou e me levou a pensar proposições para o trabalho que aqui finalizo. Além 

disso, encaminhou-me no sentido de buscar uma solução que terminou por se 

apresentar como uma perspectiva metodológica: a vontade de enxergar a prisão de 

maneiras distintas da minha, mas, também, distintas das imagens com que 

costumeiramente cadeias, presídios e penitenciárias são mostrados. Latente desde 

o início, a partir da ideia de que se vemos e olhamos esta “multidão”  como 

“população carcerária”, os presídios como ambientes cheios de uma “massa 

carcerária”, indistinta, anódina, desimportante e, por isso, invisibilizada, uma 

pergunta insistia: o que veem os presos? Para o que eles olham naquele ambiente e 

como percebem seu lugar, seu espaço? O que desejariam mostrar? Sob que formas, 

em que tom, com que ambições? Pete Brook (APERTURE, 2018), editor do site 

Prison Obscura, aponta a dificuldade na realização de trabalhos que caracteriza 

como partindo de imagens vernaculares, ou seja, aquelas feitas pelos próprios 

presos, discutindo sobre sua necessidade e sobre qual seria o seu papel para 

aqueles que são internos do sistema prisional. Esse tipo de fotografia, para Brook, 

coloca a questão a respeito de em que medida é possível contar a experiência do 

encarceramento em massa quando o próprio prisioneiro não tem acesso à 

possibilidade desse registro. 

Nessa perspectiva, outra das questões que me guiaram no desenvolvimento 

deste trabalho vem de uma percepção relacionada às maneiras de fotografar: fui 

percebendo em minha relação com a fotografia noções a respeito das demandas de 

controle presentes no ato. No meu caso, fotografar começou e se desenvolveu como 

um exercício “cerebral”, uma mobilização de atenção e consciência. Em parte, daí 

decorre também o desejo de ver imagens do presídio a partir de outros olhos, outras 

experiências e mesmo de outras vinculações com a câmera – talvez mais ingênuas, 

ou, apenas, com menos formalidades técnicas, expectativas, referências, 

compromissos ou pretensões. 

Nesse sentido, ao longo do andamento desta pesquisa, duas experiências 

foram surpreendentes. Primeiro, duas imagens: uma, a do fotógrafo Joseph 

Rodriguez, feita em El Monte, em 2008, à qual mencionei na introdução e que me 

fez pensar em uma relação que nunca havia racionalizado: um vínculo entre meu pai 

e o “estar preso” que, em alguma camada aqui presente, estabelece uma relação 
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pessoal com esse ambiente. Outra, uma fotografia que Maicon, um dos apenados da 

Galeria E1 do presídio Central fez e que me chamou a atenção porque, ao olhá-la, 

pensei que aquela seria “uma imagem como as que eu teria feito”, ou seja, vi uma 

maneira de fotografar que pareceu similar à maneira como eu olharia para aquela 

cena e próxima a como a transformaria em fotografia141. Mas o que importa aqui é 

que, para além da identificação, surpreendi-me olhando a imagem e vendo 

elementos que não havia percebido em todas as vezes em que estive na galeria. 

Quero dizer: a imagem de Maicon não era uma “imagem minha”; era um olhar de 

outra pessoa, com outra perspectiva, com outra percepção, que me mostrava outras 

coisas. 

A segunda experiência que me impactou ao longo deste trabalho é 

semelhante, mas aponta para percepções um pouco mais contraditórias. Em um 

primeiro momento, as imagens que via nos filmes que os presos fotografavam e que 

ia revelando me deixavam com uma tênue, quase sub-reptícia frustração. Não via 

nas fotografias imagens que me tocassem, que satisfizessem as expectativas que 

tinha. Imaginava que aquele lugar, com as decorrências existenciais e ambientais da 

experiência de estar preso, disponibilizaria um amplo universo de imagens 

possíveis. Imaginava imagens. Entretanto, nas fotografias que feitas pelos presos, o 

que eles registravam era muito mais “simples”: eles se fotografavam. Falo aqui da 

“frustração” que essa experiência me causava por conta que gostaria de ver 

imagens que eu teria feito, esperava que, no arquivo que ia sendo montado, 

surgissem imagens como as que eu imaginava como registros possíveis de serem 

realizados. Penso, queria, de alguma maneira, controlar as fotografias. Queria ver o 

que eu via ou desejaria olhar se tivesse disponibilidade de por ali circular, não o que 

eles olhavam, não como eles olhavam. Nesse sentido, desejava manter-me no 

controle. Perceber que o que eu devia ver eram outras coisas, que deveria mover 

meu olhar para outros campos, para outras possibilidades e perspectivas foi um 

exercício exigente e, necessariamente, uma experiência de deslocamento. 

John Tagg (1988), falando sobre a fotografia criminal no século XIX, afirma 

que o regime que caracteriza o registro fotográfico do corpo, e ainda mais 

decisivamente do corpo criminoso, baseou-se em “uma divisão social entre o poder 

e o privilégio de produzir e possuir, e o fardo de ser significado” (TAGG, 1988, p. 

																																																								
141 A fotografia que refiro, feita por Maicon, pode ser vista na página 77 deste trabalho. 
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13)142. Submetido a um olhar examinador e forçado a emitir sinais, já que não lhe 

era permitido estar no comando da criação de sentido, o apenado foi ansiosamente 

representado como incapaz de falar, agir ou organizar-se por si mesmo. A retórica 

da documentação fotográfica nesse período centrou-se nas supostas patologias do 

corpo. É, portanto, um discurso de precisão, de medição, de cálculo e prova, que 

evita o apelo emocional e a dramatização, centrando as suas regras em protocolos 

técnicos. Segundo Tagg (1988), o sucesso de tal estratégia de controle tem sido 

muito exagerado, ainda que, como estratégia de representação, as suas 

consequências revelem-se incontestáveis e até hoje presentes em diferentes 

dinâmicas de uso da imagem criminal ou judiciária. 

De acordo com Camila de Sousa (2015), a normalização de representações 

pessimistas da prisão – focadas em experiências de cárcere perigosas, marcadas 

pela imagem da constante degradação física dos ambientes e dos apenados – 

parece, em alguma medida, mais contribuir negativamente em formulações que 

amplificam a falta de confiança da sociedade na possibilidade de alguma 

modificação que possa ocorrer nos reclusos. O status a que parece se chegar é de 

que os indivíduos, uma vez sentenciados à prisão, estejam permanentemente 

colocados em um rumo que só parece lhes caber uma espécie de demonização: 

“Nos veem como monstros?”, perguntaram em algum momento das oficinas os 

presos da galeria E1, do presídio Central. Nesse sentido, monstros demonizados, 

desajustados cujo melhor fim seria mesmo a completa, e se possível permanente, 

remoção do convívio social. 

É a partir dessas ideias, visando discutir formas estereotipadas de percepção 

do sujeito apenado e da vida prisional, que se constituiu este trabalho.  Segundo 

Sousa (2015, p. 177), “é contra tal estereotipização do sujeito criminal fomentada por 

uma cultura visual midiática que contribui constantemente para a sua demonização, 

herança da tradição antropológica e criminal do século XIX, que fotógrafos 

contemporâneos esforçam-se em gerar representações outras dos sujeitos 

criminais.” 

Fotógrafos, fotógrafas e artistas visuais de atuação em diferentes campos têm 

trabalhado buscando representações distintas do universo prisional em perspectivas 

que possibilitem colaborar na percepção dos apenados como sujeitos e não 
																																																								
142	“(…) girava en torno a una división social entre el poder y el privilegio de producir y poseer y el 
peso del significado ser.” [Tradução minha]	
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somente como seres sujeitados a práticas que os restrinjam a posições de 

submissão. Essas ações, como mostrado no capítulo 1 deste trabalho e 

exemplificadas pelos trabalhos de Joseph Rodriguez, Jesse Krimes, Nigel Poor, 

Deborah Luster, Mathieu Pernot, Lucas Foglia, Jack Lueders-Both, ou Rosangela 

Rennó, entre outros, atuam como práticas de resistência em um universo em que a 

condição disciplinar é chave para a compreensão não dos processos prisionais, mas 

de condições sociais que se ampliam para além do que Amadeu e Fonseca (2014) 

chamam de “campo empírico”, alastrando-se para todo o tecido social. Além disso, 

trabalhos em campos tão distintos também mostram que a prisão é espaço de 

múltiplas experiências heterogêneas, onde os apenados são percebidos como 

indivíduos singulares, para além da uniformidade que a invisibilidade prisional 

sugerida pelos muros físicos e imaginários constroem a respeito desses sujeitos. 

Apresentam, assim, redes de sociabilidade em que os apenados também podem 

estar inseridos, conectando-os a experiências que escapam às concepções 

preestabelecidas que têm o papel de estigmatizar, estagnando-os em determinadas 

posições que os condenam a prisões e penas ampliadas para além do tempo 

possível de ser medido em dias, meses e anos exigidos para o cumprimento das 

sentenças formais que devem cumprir. 

Apoiado nas questões levantadas por Michel Foucault e Georges Didi-

Huberman sobre os modos pelos quais pode-se pensar os sujeitos-presos, as 

formas de visibilidade que alcançamos sobre eles e sobre a possibilidade de 

construção de imagens que nos informem a respeito de suas existências, assim 

como lastreado em elementos dos dispositivos metodológicos utilizados por Eduardo 

Coutinho em seus documentários, busquei pensar outros modos de produzir 

imagens em cenários prisionais, tendo por norte discutir a provocação deixada por 

Tambrun (2010): em que medida é possível fotografar a e na prisão? Provocação 

porque as respostas podem ser múltiplas, dependendo das experiências, práticas, 

acessos, vínculos que são possíveis ou não de serem estabelecidos. Por outro lado, 

porque, como afirma Didi-Huberman, não se pretende com a imagem – assim como 

não se pretende com a palavra – representações totais de experiências tão 

particulares, tão vivenciais e pessoais, atomizadas nas formas dos circuitos e 

capacidades de cada ser em enfrentá-la ou mesmo de a ela sucumbir. A 

representação é, nesse sentido, lacunar, permeada de possibilidades, sempre 

incompleta, mas que, por vazar os muros e a opacidade com a qual estes revestem 
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aquela experiência, constitui campos de visibilidade importantes de serem 

trabalhados. 

Procurei a fotografia não como ação ou acontecimento, mas como relação e o 

que procurei refletir foi sobre essa relação. Dela escolhi uma parcela do material 

para discutir, sempre em dúvida sobre o que fazer com tudo o que ficava de fora 

dessa escolha. Esses restos, como afirma Camila de Sousa (2015) não são sobras 

relegadas, mas um conjunto que em alguma medida mostra o que é possível e o 

que está para além disso. Se é possível ou não fotografar a prisão é uma dúvida que 

permanece. O fato é que em alguma escala é possível torná-la mais porosa, é 

possível penetrá-la de formas distintas e mesmo assim permanecerão restos 

incontornáveis dos quais aqui ainda não é possível considerar ou, a mim, dar conta. 

Por outro lado, como sempre, as imagens seguem latentes, o que faz delas, ainda 

que incompletas, possíveis. 

Ao longo da sua concepção e execução, este trabalho tangenciou algumas 

questões que, ainda que não fossem parte central das perspectivas aqui tratadas, 

precisam ser referidas, até como possíveis caminhos a serem desdobrados em outro 

momento. Primeiramente, há uma inegável relação com questões do campo da 

educação. Minha formação como professor, minha trajetória profissional e, 

principalmente, a estratégia metodológica utilizada em sua execução são alguns dos 

elementos que não me permitiriam fugir a essa vinculação. Ainda assim, mesmo que 

sejam partes importantes dessa experiência, não me detive ou aprofundei buscas 

em ancoragens teóricas vinculadas à área da Educação por considerar que o 

objetivo não estava em considerações a respeito dos processos pedagógicos, 

mesmo que em sentidos amplos, envolvidos nesta pesquisa. Por outro lado, também 

não discuti ou me dediquei a problematizar possíveis questões de gênero, que me 

parecem outra conexão a ser pensada, a partir tanto do objeto de pesquisa aqui 

trabalhado quanto dos elementos que este objeto visibiliza por via das imagens do 

arquivo resultante dos processos metodológicos desenvolvidos. E, por fim, outra 

perspectiva tratada, ainda que sem um aprofundamento de seus aspectos teóricos, 

é a das questões vinculadas às propostas de trabalho em práticas de arte 

colaborativa. Creio que, metodologicamente, aproximei-me das proposições 

levantadas por Novaes e Wasem (2015), quando sugerem etapas de um processo 

pensado nessa perspectiva compostas por entrada, processo, saída, reflexão sobre 

o processo e retorno ao território. Nesse sentido, de acordo com o que sugere Silva 
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(2014), ao fazer distinção entre processos participativos e colaborativos como duas 

modalidades próximas mas diferentes, por limitações descritas no capítulo 3, 

vinculadas às dificuldades envolvidas nos processos de acesso e desenvolvimento 

de trabalho junto ao sistema prisional, mas também por limitações téoricas e 

metodológicas, vislumbro neste trabalho características que permanecem no âmbito 

de ações participativas. 

Ainda assim, dadas essas condições de produção, não me parece suficiente 

que este trabalho se finalize como a satisfação, ainda que bastante importante, de 

um requisito acadêmico. Uma vez se tratar de imagens, que me parecem sempre 

carregar em seu âmago algum grau de criação, mas também o desejo de sua 

exibição, as fotografias deste trabalho não devem permanecer aqui limitadas, mas 

vislumbrar serem mostradas nos espaços em que for possível, sob formas que 

sejam acessíveis ao público, mas que também permitam aos presos, sujeitos 

fundamentais no andamento até aqui deste trabalho, vislumbrarem o alcance da sua 

capacidade de produção, seja em exposições ou em um livro (com seu maior 

alcance e possibilidade de penetração, mesmo que se trate de ultrapassar muros da 

prisão). 

Este trabalho produziu muitas imagens, tanto fotográficas quanto vivenciais, 

as quais, creio, foram sendo explicitadas ao longo de sua escritura. Do ponto de 

vista fotográfico, fiz algumas escolhas no sentido de o que e como olhar, que estão 

discutidas e apresentadas no capítulo 4 desta dissertação, deixando, certamente 

outros recortes potenciais no arquivo de imagens produzido até este ponto. As 

questões que me levaram a olhar esse ambiente como questão de pesquisa e de 

estudo permanecem vivas na mesma medida em que a situação das prisões 

continua em ponto de permanente ebulição. Em sentido contrário, o presente que 

vivemos aponta para um aumento no descaso com as políticas para esta parte 

significativa da sociedade, não só pelo que representa em números absolutos, mas 

para como a condição de existência nos presídios tem reflexos nas condições de 

vida dos que estão fora deles. 

Nesse sentido, a contribuição possível desse estudo está em pensar como 

essas populações são visibilizadas e de colocar em questão o seu oposto: a 

possibilidade e a necessidade de que as olhemos em condições que privilegiem uma 

maior complexidade a esse dado que é sempre totalizante – a massa, a população 

carcerária –, desconsiderando as singularidades existentes nesse universo – ou em 
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qualquer universo –, mas que aqui, particularmente, se apresenta sob formas de 

descaso alçado a escalas contundentes, de tal maneira que nos permite considerar 

este descuido como algo que serve para ampliar os sentidos da punição. Afinal, 

parece que os presos são tratados como seres humanos considerados descartáveis, 

o que nenhum ser humano deve ser. 
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