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RESUMO 

 

O trabalho A PRÁTICA FOTOGRÁFICA A PARTIR DAS RESSIGNIFICAÇÕES DA 

FOTOGRAFIA DE “TIPOS NEGROS” DE ALBERTO HENSCHEL é uma análise da 

representação do povo preto no século XIX usando o recorte da fotografia, em 

específico as fotografias Tipos Negros de Alberto Henschel.  Estas serão comparadas 

às obras de artistas contemporâneos que fizeram uso dessas mesmas fotografias, 

como Rosana Paulino, Luiza Braga, Dalton Paula; que fez uso de fotografias de Tipos 

Negros de outros fotógrafos como Sidney Amaral; e que estudou amplamente as 

fotografias de Alberto Henschel, como a fotógrafa Mônica Cardim. 

A análise comparativa entre as fotografias do século XIX, e as ressignificações 

propostas por esses artistas, tem como resultado uma prática fotográfica em estúdio 

focado na representação de pessoas negras de maneira auto afirmativa da própria 

identidade. 

 

Palavras-chave: Alberto Henschel, Tipos Negros, representação do negro, 

identidade. 
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ABSTRACT 

 

The monograph “A PRÁTICA FOTOGRÁFICA A PARTIR DAS 

RESSIGNIFICAÇÕES DA FOTOGRAFIA DE “TIPOS NEGROS” (THE 

PHOTOGRAPHIC PRACTICE FROM BLACK TYPE’S PHOTOGRAPHY 

RESSIGNIFICATIONS) of ALBERTO HENSCHEL is a analysis of black 

people’s representation in the XIX century, using the photography, 

specifically as comparing these typifying photos of Alberto Henschel with the 

contemporary artists work, who made use of these same photographs such 

as Rosana Paulino, Luiza Braga, Dalton Paula; who made use of other 

photographers typifying photo’s as Sidney Amaral; and who studied 

extensively the Alberto Henschel’s photos like the photographer Mônica 

Cardim. The comparative analysis between the nineteenth century 

photographs, and the resignifications proposed by these artists, has resulted 

in a studio photographic practice focusing on the representation of black 

people in a self-affirmative manner of one's own identity. 

 

Keywords: Alberto Henschel, typification, representation of black people, identity. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O trabalho A PRÁTICA FOTOGRÁFICA A PARTIR DAS 

RESSIGNIFICAÇÕES DA FOTOGRAFIA DE “TIPOS NEGROS” DE ALBERTO 

HENSCHEL é uma análise da representação no povo preto no século XIX, usando o 

recorte da fotografia, em específico as fotografias Tipos Negros de Alberto Henschel, 

comparadas às obras de artistas contemporâneos que fizeram uso dessas mesmas 

fotografias, como Rosana Paulino, Luiza Braga, Dalton Paula; que fez uso de 

fotografias de Tipos Negros de outros fotógrafos como Sidney Amaral; e que estudou 

amplamente as fotografias de Alberto Henschel, como a fotógrafa Mônica Cardim. 

No capítulo 2, iremos discorrer sobre as fotografias de Tipos Negros, feitas pelo 

fotógrafo alemão Alberto Henschel. Haverá a contextualização do que é o racismo e 

a representação do outro; da história da fotografia no Brasil e quem eram esses 

fotógrafos, no século XIX. Depois discorreremos sobre o fotógrafo Alberto Henschel e 

suas fotografias Tipos Negros. Para tal, usaremos a tese de mestrado de Mônica 

Cardim, Identidade Branca Diferença Negra; o livro de Sandra Sofia Machado 

Koutsoukos, Negros no estúdio do fotógrafo; indiretamente, as obras de Boris Kossoy, 

bastante citado nos dois trabalhos no que diz respeito a história da fotografia no Brasil; 

e o acervo digital do Instituto Moreira Salles e do Itaú Cultural.  

No capítulo 3, uso a tese de mestrado de Hélio Menezes, Entre o visível e o 

oculto: a construção do conceito de arte afro-brasileira, e quase todas referências de 

obras e artistas são da exposição Histórias Afro-atlânticas, que Hélio foi curador. A 

partir das fotografias Tipos Negros de Alberto Henschel, eu as comparo com obras de 

artistas contemporâneos que fizeram uso dessas mesmas fotografias, como Rosana 

Paulino, Luiza Braga, Dalton Paula; que fez uso de fotografias de Tipos Negros de 

outros fotógrafos como Sidney Amaral; e que estudou amplamente as fotografias de 

Alberto Henschel, como a fotógrafa Mônica Cardim. Identifico os negros e negras 

fotografados nas obras e apresento a leitura delas. 

A análise comparativa entre as fotografias do século XIX, e as ressignificações 

propostas por esses artistas, tem como resultado uma prática fotográfica em estúdio 

focado na representação de pessoas negras de maneira auto afirmativa da própria 

identidade que encontramos no capítulo 4. 
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2. AS PRÁTICAS FOTOGRÁFICAS COLONIALISTAS DO SÉCULO XIX NAS 

FOTOGRAFIAS DE ALBERTO HENSCHEL 

 

Neste capítulo, iremos discorrer sobre as fotografias de Tipos Negros, feitas 

pelo fotógrafo alemão Alberto Henschel. Haverá a contextualização do que é o racismo 

e a representação do outro; da história da fotografia no Brasil e quem eram esses 

fotógrafos, no século XIX. Depois discorreremos sobre o fotógrafo Alberto Henschel e 

suas fotografias Tipos Negros. 

 

2.1 Racismo e a Representação do Outro 

 

Se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo molecular 
a raça não existe, no imaginário e na representação coletivos de diversas 
populações contemporâneas existem ainda raças fictícias e outras 
construídas a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele e outros 
critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou “raças sociais” que 
se reproduzem e se mantém racismos populares. (MUNANGA, 2003). 

 

No trecho citado de Kabenguele Munanga está presente uma das formas como 

o racismo se articulou ao longo dos anos. Se anteriormente a legitimação do poder da 

Europa sobre outros continentes eram através de argumentação política e científica. 

Hoje, a doutrina racista é perpetuada pela ideia de “raça social”. Como explica Maria 

Luíza Tucci Carneiro (2002), interessava às grandes potências imperialistas da Europa 

como França, Inglaterra e Alemanha “o endosso da ciência a uma doutrina racista, 

pois dessa forma teriam uma justificativa para anexação de outros territórios, a 

submissão e a exploração das suas populações, apontadas como inferiores” 

(CARNEIRO, 2012). 

No cenário de expansão do imperialismo europeu localizamos o Brasil na 

posição de ex-colônia subalterna às vontades das potências européias. Para essa 

expansão econômica e territorial, teorias científicas raciais foram criadas como 

justificativa. O Brasil, por ser constituído por diferentes grupos étnicos e apresentar 

significativa mestiçagem, seria o palco perfeito para o estudo científico dessas etnias. 

Desse modo, negros, índios e mestiços foram analisados sistematicamente no Brasil 

por visitantes europeus, e também por intelectuais da elite local. A discussão e estudos 

sobre os negros e seus descendentes eram cruciais para o momento político e 
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econômico do país já que o período era o de transição do fim da escravidão ao início 

do trabalho livre. 

Segundo Mônica Cardim (2012), a escravidão é extinta em 1888, mas a mão 

de obra escrava, negra, foi substituída pela mão de obra livre, não negra. Se aquela 

grande massa de trabalhadores, habituada às condições climáticas, era também a 

força motriz da economia, por que ela passa a ser desconsiderada pela elite política 

brasileira? Por que para a consolidação do trabalho assalariado optaram pela 

importação de trabalhadores europeus? Em 1850, é criada a lei de extinção do tráfico 

de escravos no Brasil e também é promulgada a Lei das Terras, que facilitaria a vinda 

de imigrantes europeus. Ao mesmo tempo que havia um movimento abolicionista 

brasileiro, promulgando leis que abria espaço para a libertação dos escravos, havia 

um projeto de incentivo a imigração européia, justificado pelo temor da “explosiva 

heterogenia sócio-racial” brasileira como um problema para a realização de seu 

projeto de “transformar o país recém independente em nação” (AZEVEDO, 2004, p. 

51). Em Onda negra medo branco, Célia Azevedo explica que “para que o governo 

fosse bem-sucedido nessa formação de uma corrente de imigrantes civilizados, seria 

preciso baixar medidas proibitivas em relação ao trabalho escravo livre nas cidades”. 

(p.57). 

 

A partir de tais premissas, foi possível presumir que o fim do tráfico de 
escravos, bem como da própria escravidão, fazia parte do projeto de 
transformar o Brasil em uma nação respeitável e civilizada diante do Velho 
Mundo. Tratava-se, desde então, do projeto de construção de uma 
identidade nacional? Se sim: sem dono e sem trabalho, que papel estaria 
reservado ao negro na construção dessa identidade? (CARDIM, 2012). 

 

Se ainda tínhamos o racismo científico biológico com grande força e influência, 

identificamos, nesse período a consolidação da “raça social” descrita por Kabenguele 

Munanga. Ou seja, a construção do imaginário brasileiro sobre como são os negros e 

seus descendentes, viria substituir o racismo científico da biologia e da genética 

quando eles não fizessem mais sentido. Mônica Cardim (2012), em sua tese 

Identidade Branca Diferença Negra, através de uma análise das fotografias do alemão 

Alberto Henschel consegue identificar a materialização das expectativas das elites do 

período, que diante da iminente abolição da escravatura no Brasil, queriam revelar a 

inferioridade do negro, cruelmente conferida. Essas representações endossaram a 
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ideia de inaptidão do negro para o trabalho livre assalariado, e mostravam, sobretudo, 

a representação do negro domesticado. Como Boris Kossoy afirma: 

 

[…] observa que nesse período,séc. XIX- a exploração das imagens do outro 
(índios, negros, colonizados) reforçava a idéia da superioridade racial do 
branco e a inferioridade dos selvagens e primitivos, sempre representados 
de modo exótico ou como domesticados. (KOSSOY, 2007). 

 

É nesse contexto de início da fotografia no Brasil, no século XIX, que produção 

de imagens de negros e seus descendentes (escravizados, escravos de ganho ou 

forros) é feita. Se tínhamos, anterior a este período, gravuristas e ilustradores como o 

francês Jean-Baptiste Debret, e o alemão Johann Moritz Rugendas, com seus 

desenhos e litografias sobre etnias, paisagens e costumes; agora teríamos fotografia 

para continuar a produção desse imaginário sobre o Brasil. 

O brasileiro, filho de franceses, Marc Ferrez; o francês Victor Frond; o suíço 

brasileiro Guilherme Gaensley; e o alemão Alberto Henschel; foram alguns dos 

principais fotógrafos que seriam responsáveis pela produção iconográfica brasileira do 

século XIX. É importante ressaltar a que grupos esses fotógrafos pertenciam, maioria 

estrangeiros e com forte ligação às elites locais. Se considerarmos que a 

representação é “uma parte essencial do processo pelo qual o significado é produzido 

e trocado entre membros de uma cultura” (Hall,1997, pg. 15), quando esses fotógrafos 

passam a produzir significados acerca do outro, e essa produção enfatiza as 

diferenças, fica evidente que ela é para a comunicação dos membros do grupo que a 

produziu. Desse modo, os pares desses fotógrafos estrangeiros no Império brasileiro 

são: a elite do país e os estados nações europeus. São os grupos os quais pertenciam 

e se comunicavam com suas fotos, seja com retratos dessa elite, ostentando poder e 

reproduzindo as convenções de outras elites estrangeiras, seja com retratos de tipos 

(do outro), colocados em grandes exposições nacionais e internacionais para revelar 

características atribuídas de como era a sociedade brasileira no século XIX. 

 

A exposição, por isto, ensejava toda sorte de comparações. De um lado 
porque o propósito de estabelecer “confrontos pacíficos” entre os países 
participantes podia ser naturalmente atendido pelo caráter internacional 
daqueles espetáculos. De outro, porque examinar, simultaneamente, um 
conjunto de objetos, estabelecendo semelhanças, diferenças ou relações 
entre eles. Além disso, a comparação era um recurso “didático”: por ela 
chegava-se com mais facilidade ao convencimento e persuasão. (TURAZZI, 
1995, p. 62). 
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2.2 A origem da fotografia no Brasil e o perfil dos fotógrafos desse período 

 

2.2.1 A origem da fotografia no Brasil 

 

No início de 1839, Louis Jacques Mandé Daguerre conseguiu fixar as primeiras 

imagens da “realidade” e a notícia se espalhou da França para a Europa e depois para 

o resto do mundo. No Brasil, o Jornal do Commercio, de 1° de maio de 1839, falava 

sobre a novidade que tornaria possível a rápida fixação de imagens “sem palheta nem 

lápis, sem preceitos artísticos nem despendido de horas e dias, [...], sem mover a mão, 

sem abrir os olhos e até dormitando, [...]”. O daguerreotipo foi a porta para uma era de 

avanços tecnológicos e muito sucesso por poder representar fielmente a realidade. 

Foi apenas em 17 de janeiro de 1840 que o Jornal do Commercio pôde dar 

continuidade a novidade de Daguerre, descrevendo a experiência do abade Louis 

Compte, que foi o autor do primeiro daguerreotipo tirado no Brasil. O registro do Paço 

Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, com a tropa formada em sua frente, seria o 

primeiro da história da fotografia no Brasil. 

 

Finalmente o daguerreótipo para cá os mares, e a photographia, que até 
agora só era conhecida no Rio de Janeiro por theoria, he-o actualmente 
também pelos factos que excedem quanto se tem lido pelos jornaes tanto 
quanto vai do vivo ao pintado. Hoje de manhã teve lugar na hospedaria 
Pharaoux hum ensaio fotográphico tanto mais interessante, quanto he a 
primeira vez que a nova maravilha se apresenta aos olhos dos Brasileiros. 
Foi o Abbade Compte quam fez a experiência. [...] He preciso ter visto a 
cousa com seus próprios olhos para poder fazer idéia da rapidez e do 
resultado da operação. Em menos e nove minutos o chafariz do Largo do 
Paço, a praça do Peixe, o mosteiro de São Bento, e todos os outros objectos 
circumstantes se acharão reproduzidos com tal fidelidade, precisão e 
minuciosidade, que bem se via que a cousa tinha sido feita pela própria mão 
da natureza, e quasi sem intervenção do artista(JORNAL DO 
COMMERCIO,1840).1 

 

Em Negros no estúdio do fotógrafo (2010), Sandra Sofia Machado Koutsoukos 

fala sobre mercado da fotografia se abria, e diversas pessoas, além de pintores e 

miniaturistas se interessaram pela novidade. O imperador D. Pedro II foi um desses 

interessados e grande impulsionador da fotografia no país. Como fotógrafo amador, 

fez diversos experimentos fotográficos, por amor e devoção à ciência e à arte. E, com 

o tempo, trouxe também o interesse em ser fotografado e passou-o para as elites 

                                                
1 Trecho do Jornal do Commercio, 17 de Janeiro de 1840. Rio de Janeiro. Consultado no livro de 
Koutsoukos, Negros no estúdio do fotógrafo: Brasil, segunda metade do século XIX. 
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locais. Ana Maria Mauad observa que a moda do retrato foi bem aceita no no Brasil, 

assim como demais modas que vinham do estrangeiro, para “enquadrar nosso 

comportamento e para nos fornecer molduras para nossas imagens” (MAUAD, 2004). 

Conforme a demanda crescia, fotógrafos estrangeiros europeus vinham para o Brasil, 

talvez por conta da concorrência em seus países de origem. Também para buscar 

sucesso no mercado que se abria e para fotografar a beleza “pitoresca”, já descrita 

em desenhos e litografias aquareladas feitas por viajantes, também europeus. Foi por 

conta desse novo mercado que a fotografia em forma de retrato foi a mais explorada 

comercialmente no país, e em segundo, a produção de vistas, paisagens e obras 

públicas encomendadas por governantes locais a fim de afirmar a modernidade do 

país. 

Dentre os estúdios de fotografia que alcançaram certa fama e entraram para a 

história da fotografia no Brasil do século XIX, destaco alguns, e entre esses, também 

aparecerão ao longo do trabalho. Os fotógrafos são: no Rio de Janeiro, José Christiano 

de Freitas Henriques Júnior (português que anos depois se mudaria para Argentina), 

Joaquim Insley Pacheco (português que também trabalhou em Fortaleza e Recife), 

Marc Ferrez (brasileiro), Gaspar Antônio da Silva Guimarães (que tambem abriria 

sociedade em São Paulo com Joaquim F. A. Carneiro na firma “Carneiro & Gaspar”), 

José Ferreira Guimarães (português), Revert Henry Klumb (alemão) e George 

Leuzinger (suíço); em São Paulo, Carlos Hoenen (alemão) e Valério Vieira (brasileiro 

que trabalharia em Pindamonhangaba e Ouro Preto, antes de se fixar em São Paulo); 

em Salvador, Guilherme Gaensley (suíço que também montaria  estúdio em São 

Paulo, junto de seu sócio Rodolpho Lindemann,  no final do século XIX); em Recife 

João Ferreira Villela, Alberto Henschel (alemão que se tornaria uma espécie de 

empresário da fotografia, abrindo estúdio da sua “Photographia Allemã” em Recife, 

Salvador e Rio de Janeiro, e em São Paulo, a “Photographia Imperial”), Augusto Stahl 

(ao que consta, alemão,  que trabalhava também no Rio de Janeiro). 

Segundo Koutsoukos (2010), no que diz respeito à formação e aprendizado 

desses fotógrafos, em sua maioria estrangeiros, houve muita experimentação nos 

ateliês e nos estúdios. Através de muito acerto e erro foi possível desenvolver várias 

técnicas. Também, no mesmo período surge inúmeros jornais, guias e manuais de 

fotografia, entre eles, o francês La Lumière e o inglês The Year Book of Photography 

and Amauters Guide. O surgimento do novo mercado também incentivava o avanço 
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tecnológico do advento, com a exploração de outros elementos e processos químicos, 

sempre em função de otimizar a fotografia. 

Esses fotógrafos abriram seus estúdios vislumbrando sucesso no negócio. 

Com publicidade em periódicos da época, aproveitavam a demanda de status das 

elites locais. Para competir com a concorrência, tentavam se destacar pelas 

tecnologias - máquinas melhores, iluminação artificial (significado de rapidez no tempo 

de pose); novidades no retrato - formatos, materiais utilizados, arranjos de cena e arte 

final, destacando a foto-pintura. 

Koutsoukos (2010) também nos mostra que essa disputa acirrada por essa 

clientela, também pode ser percebida nos anúncios, que os fotógrafos expunham suas 

premiações pessoais, viagens recentes, procurando sempre valorizar suas 

especialidades e o que tinha a mais para oferecer a seus clientes. Vejamos alguns 

exemplos de anúncios: 

 

De João Ferreira Villela, no Recife, em 1861: 

 

Retratos em vidro, em papel, em pano encerado. Estes retratos são 
especiais para se remeterem dentro de cartas; eles reúnem a beleza da 
prova, a flexibilidade do pano. Retratos em couro de lustro, em lâminas de 
ferro, em mica. Estes retratos são especiais para se colocarem em alfinetes 
de peito, caçoletas, botões e aneis. Podem-se fazer até do tamanho de uma 
cabeça de alfinete. Retratos de daguerreótipo, de ambro-cromótipo. Esse 
sistema é novíssimo e desconhecido em Pernambuco de todos os outros 
retratistas. Retratos a óleo. Em ponto natural, e a preços razoáveis. 
Vendem-se também aparelhos fotográficos, e sortimentos de químicas, 
caixinhas e quadros. (ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL E 
IDUSTRIAL DA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO, 1861)2. 

 

No anúncio de Villela vemos a apresentação de novidade em Pernambuco, 

diferencial entre a concorrências. Também o oferecimento de variedades de suportes 

para a fotografia e venda de aparelhos fotográficos e seus materiais. 

 

De Guilherme Gaensly, em Salvador, em 1875: 

 

Novo estabelecimento montado com muito gosto Photographia do 
commercio de Guilherme Gaensly. 1 – Ladeira de S. Bento – 1. Na 
localidade que ocupava a Illm. Sociedade Recreativa tendo sido todos os 
utensílios para esta nova galeria, como instrumentos, mobilias, fundos, 
decorações, etc., escolhidos pessoalmente na minha última viagem a 
Europa onde visitei os maiores estabelecimentos d’este genero, venho 
offerecer ao respeitável público o ATELIER melhor montado d’esta capital 
garantindo trabalhos perfeitos e de DURAÇÃO visto que adoptei todos os 

                                                
2 Anúncio de João Ferreira Villela no “Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Província de 
Pernambuco”, Recife, 1861. Citado em Gilberto Ferrez, A fotografia no Brasil, 1840-1900, p. 145. 
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melhoramentos feitos n’estes últimos annos. A optima collocação do 
ATELIER permitte pela boa luz tirar constantemente bons resultados ainda 
nos dias chuvosos. Sempre tem um trem especial prompto para sahir a 
qualquer chamado mediante prévio ajuste. PREÇOS REDUSIDOS. A maior 
colleção de vidros (vistas) da Bahia, Cartões de visita, Cartões imperiaes, 
Cartões Bombé, retratos maiores. (JORNAL DA BAHIA, 1875)3. 

 

Gaensly ressalta a excelência de seu ateliê, que seria o “melhor montado” de 

Salvador após sua viagem à Europa, onde teria visitado os melhores estúdios da 

época. A palavra “DURAÇÃO” em letras maiúsculas tenta destacar a qualidade de 

seus serviços, pois uma foto mal tirada, mal revelada e/ou mal fixada, tendia a ir 

clareando, ou mesmo manchando, deixando a imagem “sumir”. Destaque também 

para PREÇOS REDUSIDOS, que mostra a concorrência também nos preços. 

 

 De Christiano Junior, no Rio de Janeiro, em 1866: 

 

GALERIA PHOTOGRAPHICA E DE PINTURA   
Em todos os generos 
Christiano Junior participa ao respeitável publico, e a seus amigos e 
freguezes em particular, que tendo acabado de fazer algumas reformas em 
seu estabelecimento, elle se acha de novo aberto á concurrencia publica. 
Ultimamente recebeu um perfeito machinismo que tira doze retratos de uma 
só vez, talvez o único que exista nesta capital. Estes retratos, a que chamão 
– timbres-poste, – estão muito em moda na Europa para cartões de visita, 
de boas festas e de casamento, bem como para collocar no alto de uma 
carta para um amigo ou parente. Um magnífico apparelho solar está 
montado com proporções de fazer retratos em tamanho natural, de pé ou 
sentado, e logo que se acabe o primeiro retrato será exposto e se 
annunciará o lugar. Desde a menor photographia (sem ser microscópica) 
até a maior, de tamanho natural, se faz neste estabelecimento, colorindo-
se a óleo, aquarela, miniatura, pastel, etc., etc. Tambem se fazem retratos 
em cenotypo. Grande collecção dos homens mais celebres da guerra 
actual, bem como de outras personagens. Variada collecção de costumes 
e typos de pretos, cousa muito própria para quem se retira para a Europa. 
Algumas outras photographias para álbuns.  
45 Rua da Quitanda 45  
100 retratos............20$000  
200 ditos..................30$000” (ALMANACK LAEMMERT,1866)4. 

 

Christiano Junior também tenta se destacar pela novidade, os retratos no 

tamanho timbres-poste tinham dimensões muito pequenas, ideias para serem coladas 

nos altos dos papéis de carta. Os clientes poderiam encomendar centenas dessas 

                                                
3 Jornal da Bahia, Salvador, 29 de agosto de 1875. Anúncio reproduzido de Ricardo Mendes, “Um 
fotógrafo entre duas cidades”, em Vera Maria de Barros Ferraz (org.), Imagens de São Paulo: 
Gaensley no acervo da Light - 1899-1925. São Paulo. Fundação Patrimônio Histórico da Energia de 
São Paulo, 2001, p.44. 
4 Almanack Laemmert, seção de “Notabilidades”, 1866. Citado em Paulo Cesar de Azevedo e 
Mauricio Lissovsky, Escravos brasileiros do século XIX na fotografia de Christiano Jr. São Paulo. Ex 
Libris, 1988. 
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fotos, sendo oferecido descontos relativos a quantidade pedida. Oferece também sua 

produção de fotos/souvenir que além da coleção de “homens mais célebres da guerra 

actual” como ele mesmo descreve, essas fotos/souvenir também eram retratos de 

“costumes e typos pretos”(Fotografias de etnografia da população negra). 

A busca por representação desse Brasil pitoresco, exótico e a da autoafirmação 

das elites locais foram os combustíveis das produções fotográficas desse período. 

Expedições artísticas aconteceram por todo Brasil afim de mostra-lo. Retratos de 

pessoas negras e seus descendentes também seriam produzidos em larga escala 

nesses estúdios fotográficos, que ora estariam fotografando algum aristocrata, usando 

o melhor dos arranjos disponíveis, e em outra ora estariam fotografando esses negros 

e negras com o fim de tipificar, e vender essas imagens como os “tipos negros” que 

viviam no Brasil. 

Dos fotógrafos mostrados, escolhemos Alberto Henschel para analisar, 

principalmente a sua produção intitulada “tipos negros”, que revela esse caráter 

perverso das fotografias dos negros no século XIX. Nos subcapítulos seguintes analiso 

a trajetória desse fotógrafo e sua prática fotográfica em estúdio, comparando seus 

retratos da elite com os retratos de tipos. 

 

2.2.2 Os estúdios de Alberto Henschel 

 

Segundo Boris Kossoy (1989), a fotografia é uma forma de expressão cultural, 

na qual foram registrados do tempo, aspectos como religião, costumes, habitação, 

enfim acontecimentos sociais de diversas naturezas, foram objetos documentados 

através da imagem. A singularidade dessa imagem decorre da intersecção de 

coordenadas particulares de situação (espaço e tempo), as quais se encontram, 

inclusive, materializadas fotograficamente (pela ação do fotógrafo). O ato do registro, 

ou o processo que deu origem a uma representação fotográfica, tem seu desenrolar 

em um momento histórico (caracterizado por um determinado contexto econômico, 

social, político, religioso, estético etc.); essa fotografia traz em si indicações acerca de 

sua elaboração material (tecnologia empregada) e nos mostra um fragmento 

selecionado do real (assunto registrado).     

Dessa maneira, mostra que o fotógrafo, enquanto autor da imagem também, 

participa do processo de representação, já que domina as técnicas de fotografar e 
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direciona essa forma de interação. Kossoy vai além, determina que no contexto de 

produção, o fotógrafo age como filtro cultural. Assim, o estudo das imagens 

fotográficas não dispensa o contexto (dimensões espaço e tempo) de sua produção, 

bem como da técnica fotográfica, tal qual o fotógrafo. Então, afirma Kossoy que dados 

sobre a biografia do autor das imagens são parte do processo de investigação. Elenca 

vários tipos de fontes que possam auxiliar no processo de pesquisa como fontes 

escritas/manuscritas (em que se consideram registros e materiais do estabelecimento 

ou do fotógrafo), fontes iconográficas, fontes orais, fontes objetos (equipamentos, 

decoração dos ambientes - como cenários), além de outras fontes que venham 

enriquecer o conjunto de informações sobre a produção da imagem. 

Trabalhos como o de Boris Kossoy, Sandra Koutsoukos (Negros no estúdio do 

fotógrafo, O rito da pose), e principalmente o de Mônica Cardim (Identidade Branca e 

Diferença Negra), norteiam meu trabalho pois fazem a análise das fotografias “tipos 

negros” partindo do contexto e do filtro cultural de Alberto Henschel, fotógrafo que as 

produziu. Como o próprio Kossoy propõe, a análise também deve passar pela biografia 

de seu autor. 

Figura 1: Os fotógrafos Alberto Henschel (à direita) e Constantino Barza. 
1870. Ateliê de Alberto Henschel. Pernambuco. 

 

Fonte: Coleção de retratos Francisco Rodrigues, do acervo da Fundação 

Joaquim Nabuco – Ministério da Educação (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento eletrônico). 
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Alberto Henschel (Berlim, 13 de junho de 1827 – Rio de Janeiro, 30 de junho 

de 1882), um dos mais importantes fotógrafos que atuaram no Brasil na segunda 

metade do século XIX. Chegou em Recife, em 1866, e, ao longo de 16 anos, teve uma 

intensa atividade no país. Segundo Boris Kossoy (2002), Henschel pode ser 

considerado pioneiro no Brasil como empresário da fotografia, pois chegou a ter quatro 

estabelecimentos: o primeiro em Recife (1866), o segundo em Salvador 

(provavelmente em 1868) e os últimos no Rio de Janeiro (1870) e em São Paulo 

(1882). Dedicou-se com talento aos retratos, às paisagens e às imagens etnográficas, 

tendo se destacado nos retratos de negros e seus descendentes. Também fotografou 

vários membros da família real no Brasil. 

Na cronologia de Alberto Henschel, extraída do Dicionário histórico-fotográfico 

brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910), de autoria de Boris 

Kossoy, teremos um panorama da trajetória do fotógrafo. E meu destaque no que diz 

respeito a série tipos negros são: 

 

Em 1872 – Henschel & Benque participaram da exposição da Academia 
Imperial de Belas-Artes e expuseram um retrato do poeta Castro Alves 
( Correio do Brazil, edição de 24 de junho de 1872, na coluna Folhetim).  
Em 23 de setembro, receberam uma visita de Suas Majestades e 
Altezas Imperiais na Photographia Allemã ( Correio do Brazil, edição de 
25 de setembro de 1872, na quinta coluna). 
(KOSSOY, 2002). 

 

As participações de exposições eram importantíssimas para construir a moral 

dos estúdios como vimos anteriormente, o retrato do poeta Castro Alves, exposto na 

Academia Imperial de Belas-Artes não só seria fato do reconhecimento do trabalho de 

Henschel como seu estreitamento com a família Imperial. 

 
1873 – Henschel & Benque participaram da Exposição Universal de 
Viena. Segundo o Diário de Pernambuco, na edição de 10 de abril de 
1873, enviaram dois retratos: de uma baiana quitandeira e da família 
real brasileira. Ganharam a medalha de mérito (A Reforma, edição de 
10 de setembro de 1873). (KOSSOY, 2002). 

 

No ano seguinte, o estúdio de Henschel mandaria à Exposição Universal de 

Viena dois retratos: da baiana quitandeira e da família real brasileira. Esses dois 

retratos serão analisados no subcapítulo seguinte. Eles revelam, em comparação, 

como a prática de fotografia de tipos era uma prática racista de viés colonialista e 

também qual imagem esses fotógrafos queriam produzir sobre a sociedade brasileira. 
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1874 – Ao longo do segundo semestre, foram publicados vários 
anúncios no Jornal da Bahia anunciando a chegada de um pintor no 
ateliê de Salvador. Segundo o artigo Dom Pedro II e a fotografia (2), de 
Ricardo Martim, pseudônimo de Guilherme Auler, publicado na Tribuna 
de Petrópolis, de 8 de abril de 1856, a dupla Henschel & Benque foi 
agraciada com o título de Photographos da Caza Imperial, em 7 de 
dezembro de 1874. (KOSSOY, 2002). 
 

Junto de seu sócio, cada vez mais se aproximavam da família Imperial, 

recebendo o título de Photographos da Caza Imperial. 

 

2.2.3 O Imperador e a quitandeira, as práticas fotográficas em estúdio e os 

tipos negros 
 

Figura 2: Alberto Henschel e Francisco Benque. Retrato da 
família imperial. Conde d’Eu, Dom Pedro II, a imperatriz 

Thereza Christina Maria e a princesa Isabel. 1870. Rio de 
Janeiro. Albúmen, Carte-canbinet, 10 x 13,9 cm. 

Fonte: Acervo Dom João de Orleans Bragança. 

(ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, documento eletrônico). 

 
  

Figura 3: Alberto Henschel e Francisco 
Benque. Vendedora de frutas no Rio de 
Janeiro. 1873. Rio de Janeiro. Albúmen, 

Carte-cabinet, 10 x 13,9 cm. 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento eletrônico).

Acham-se hoje exposto, até o meio-dia, no palácio da exposição nacional 
dous grandes trabalhos photograficos dos Srs. Henschel e Benque, 
destinados à exposição Internacional de Vienna d’Austria. São dous 
quadros, em que as figuras a luz e os menores accessorios disposto com 
verdadeira arte, formam um conjunto que agrada sobremodo à vista. Um 
delles apresenta um bonito grupo formado por sua Magestades, por S.S. 
A.A a Sra. princeza imperial e o augusto príncipes, filhos do Sr. Duque de 
Saxe, que se acham nesta côrte. O outro representa uma dessas bahianas 
quitandeiras, debaixo do seu enorme chapéo de sol de fazenda branca, que 
lhe serve de barraca, e rodeiada de fructas do paiz perfeitamente grupadas. 
Naturalidade de posição, relevo bem pronunciado na physionomia da figura 
principal, boa luz, fundo consoante com os primeiros planos, novidades de 
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idea, tem, em summa, tudo o quanto é myster para torna-lo digno de ser 
visto. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1873)5. 

 

Essa publicação do Diário de Pernambuco descreve as duas fotografias feitas 

por Henschel e Benque. No primeiro trecho vemos que os retratos são descritos de 

forma igual com elogios à luz, às figuras, acessórios e composição, recursos de uma 

verdadeira obra de arte. Já no segundo trecho, descreve o retrato da família imperial 

(Figura 2), elogiando a bela composição e listando quem as compõe. Na descrição do 

retrato seguinte (Figura 3), a mulher fotografada não é apenas uma “uma baiana 

quitandeira”, mas a representação de mais uma das baianas vendedoras de frutas que 

circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro no século XIX. Com destaque as habilidades 

técnicas como a “Naturalidade de posição, relevo bem pronunciado na physionomia 

da figura principal, boa luz, fundo consoante com os primeiros planos”, ao contrário do 

retrato da família imperial, na fotografia da baiana quitandeira o que menos importa é 

a pessoa no retrato.  

Segundo Mônica Cardim (2012), considerando o modo como as convenções 

pictóricas constituíram os padrões de fotografias de estúdio da época, ao se deparar 

com esses retratos descritos, mesmo que o jornal não anunciasse, teríamos duas 

certezas: o grupo familiar imperial era constituído por pessoas brancas; a quitandeira 

baiana era representada por uma mulher negra. 

“Um país marcado por uma profunda heterogenia sócio racial, dividido entre 

minoria branca, rica e proprietária, e uma maioria não-branca, pobre e não 

proprietária” (AZEVEDO, 2004), era preocupante para as elites da época. O 

contingente de pessoas escravizadas e forras, todas negras, estariam ganhando um 

outro papel na sociedade brasileira com a abolição da escravatura em 1888. Por que 

esses dois retratos de perfis tão diferentes estariam sendo expostos juntos nessa 

exposição internacional? Como representantes do maior país da América do Sul, qual 

seria a mensagem que estariam transmitindo? 

Os dois retratos revelam a suposta superioridade e controle da elite do país, 

que por sua vez era branca e descendia da Europa, em contraponto à maioria da 

população, negra, que supostamente era inferior, totalmente domesticada e 

                                                
5 Diário de Pernambuco, 10 abr. 1873, p. 3. Consultado no livro de Koutsoukos, Negros no 
estúdio do fotógrafo: Brasil, segunda metade do século XIX. 
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pacificada. A mensagem que podemos supor que os dois retratos comunicaram na 

época era a de uma escravidão harmoniosa e sem resistência. 

 

A mulher fuma cachimbo, o que aos olhos dos viajantes europeus era um 
atributo extraordinário das africanas no Brasil. (Alencastro 1998: 60f.). De um 
lado a incorporação dessa imagem na representação oficial do Império 
brasileiro no palco da Exposição Universal serviu como apresentações aos 
visitantes europeus do Brasil tropical. Ao mesmo tempo a imagem oferecia 
também uma experiência estética e harmoniosa da “escravidão” no Brasil, 
que correspondia à outra imagem oficial do Império e na qual deveria ser lido 
o pano de fundo contra as convulsões político-sociais dos anos de 1870. 
(PRUSSAT, 2008, p.97).  

 

Além das fotografias que colocavam o negro para representar uma função, 

como a baiana quitandeira, Alberto Henschel produziu um número considerável de 

tipos negros, no popular formato de carte-de-visite. A maneira como eram identificadas 

(tipos negros), direção do olhar, posição da cabeça e exposição do perfil, são todos 

valores simbólicos atribuídos que mostram, quando Henschel fotografava pessoas 

brancas, apresentava indivíduos, já quando fotografava os negros, em sua maioria, 

estava apresentando tipos humanos. 

Segundo Cardim (2012), os retratos em tipos negros, coloca em xeque o próprio 

conceito ocidental de retrato,que é o de ser produzidos sobre uma negociação entre 

o retratista e o retratado visando a valorização social do último. Essa representação 

realizada comporta a auto-representação, pois permite à pessoa retratada participar 

da construção de sua representação, sugerindo gestos, poses, uso de acessórios, 

vestes ou fundo. 

 

Ambos são imersos nas circunstâncias em que se processou a fatura da obra, 
moldados pelas expectativas de cada agente quanto à sua imagem pública e 
institucional, quanto aos ganhos de toda ordem trazidos pelas diversas 
formas e registros de representação visual. (MICELI, 1996). 

 

Tipos Negros vai além de apenas um estudo etnográfico, é uma prática 

colonialista que carrega em si muito significado. Essas fotografias são nomes que 

foram esquecidos, memórias que foram apagadas e essencialmente histórias que não 

foram contadas. 
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3. A RESSIGNIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS TIPOS NEGROS PRESENTE 

NAS OBRAS DE ARTISTAS NEGROS CONTEMPORÂNEOS 

 

Neste capítulo veremos artistas contemporâneos que ressignificaram as 

fotografias de Tipos Negros produzidas em larga escala no Brasil, e deram a elas 

outros significados, seja de afeto, seja de resistência.  

 

3.1 Processo de ressignificação 

 
O produto final da releitura pode levar ou não ao reconhecimento da obra 
escolhida. Reler é interpretar a obra, é colocar sua visão do mundo, suas 
críticas, sua linguagem e suas experiências sobre a obra escolhida. [...] É 
como uma música que pode ser cantada por vários intérpretes. Ela foi 
elaborada por um compositor, mas ganha diferentes versões a cada vez que 
é efetuada pelo intérprete. (BERNARDO, 1999, p.18). 

 

Os trabalhos a seguir tratam de releituras das fotografias de tipos negros, com 

maior parte de fotografia de Alberto Henschel, mas tendo também as fotografias de 

tipos negros de outros fotógrafos do século XIX. As ressignificações que analiso em 

meu trabalho, para além do produto final (fotografia, colagem digital, pintura), tem foco 

na própria prática de retratar. A ressignificação ou releitura que lhes apresento são o 

contraponto às fotografias de tipos que tratou o negro como objeto. Aqui eles são 

heróis e principalmente são indivíduos.  

Em trabalho sobre a arte afro-brasileira, Hélio Menezes discorre sobre uma 

reflexão que cabe a todos os trabalhos mostrados a seguir. 

 

Cada vez mais, as culturas ‘nacionais’ estão sendo produzidas a partir da 
perspectiva de minorias destituidas”, afirma Homi Bhaba (2013, p. 26), 
gerando não apenas “história alternativas dos excluídos” mas, e 
principalmente, permitindo “a autenticação de histórias de exploração e o 
desenvolvimento de estratégias de resistência”. A reflexão do antropólogo 
indiano sobre a literatura “pós-colonial” parece-nos pertinente e extensível 
aos problemas que o conceito de arte afro-brasileira tem colocado à mesa 
nos debates mais recente. Que histórias alternativas essa produção 
minoritária na arte tem produzido, que estratégias de resistência tem 
mobilizado? Quais os principais atores, críticos e curadores? Que ideias 
sobre certa identidade negra tem acionado? Que relações entre história, 
memória e demandas do tempo atual tem articulado?” (MENEZES, 2018). 

 

Os trabalhos a seguir são as alternativas de produção de alguns atores que 

articulam e conectam identidade negra, história, memória e demandas do tempo atual. 

 

2.2 Artistas 
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2.2.1 Rosana Paulino 

 

Figura 4:  Perfil e Biografia de Rosana Paulino. 

 
Fonte: Site de Rosana Paulino, documento eletrônico. 

 

Rosana Paulino é Doutora em artes visuais pela escola de comunicações e 
artes da universidade de São Paulo - ECA/USP, é especialista em gravura 
pelo London Print Studio, de Londres e Bacharel em Gravura pela 
ECA/USP. Foi bolsista do programa Bolsa da fundação Ford nos anos de 
2006 a 2008 e CAPES de 2008 a 2011. Em 2014 foi agraciada com uma 
bolsa para residência no Bellagio Center, da Fundação Rockfeller, em 
Bellagio, Itália. Como artista vem se destacando por sua produção ligada a 
questões sociais, étnicas e de gênero. Seus trabalhos têm como foco 
principal a posição da mulher negra na sociedade brasileira e os diversos 
tipos de violência sofridos por esta população decorrente do racismo e das 
marcas deixadas pela escravidão. (BIOGRAFIA DE ROSANA PAULINO. 
Disponível em: <http://www.rosanapaulino.com.br/>)6. 

 

O trabalho que apresento de Rosana Paulino chama “amor pela ciência” (Figura 

5), de 2016, impressão sobre tecido e costura em tamanho 29,0 x 58,0 cm. São 

diversos pedaços de tecido suturados uns aos outros. As linhas estão à mostra – esse 

tecido não está bem arranjado, está propositadamente desalinhado. A ideia é mostrar 

como essa costura, no Brasil, é violenta. Ao centro, a artista reproduz a imagem do 

osso da bacia, que faz uma referência aos estudos de antropologia física realizados 

na Europa e também no Brasil, sobrepostos de uma fotografia de Alberto Henschel 

(Figura 6), da série Tipos Negros. Nas laterais vemos gravado, repetidamente o título 

da obra “amor pela ciência”. Esse conjunto faz referência direta ao papel da ciência 

no endossamento das teorias raciais do século XIX.  

 

 

                                                
6 Perfil e Biografia retirada do sítio da artista Rosana Paulino. Disponível em: 
<www.rosanapaulino.com.br/> 
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Figura 5: Rosana Paulino. Amor pela Ciência. 2016. Impressão sobre 

tecido e costura, 29 x 58 cm. 

 
Fonte: Site de Rosana Paulino, documento eletrônico. 

Figura 6: Alberto Henschel. 
Negra da Bahia (nu de jovem 
de Salvador). 1869. Bahia. 
Albúmen, Carte-de-visitè, 9,2 x 
5,7cm. 

 
Fonte: Leibniz/ IMS (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento 

eletrônico).

2.2.2 Sidney Amaral 

 
Figura 7: Biografia de Sidney Amaral 

   
Fonte: Museu Afro Brasil, documento 

eletrônico. 

 

(São Paulo/SP, 1973 - São Paulo/SP, 2017) Artista plástico e professor 
formado pela Fundação Armando Álvares Penteado-Faap. Ingressou em 
1991 na Escola Panamericana de Artes, onde estudou desenho, pintura e 
fotografia. Em 1999, cursou Orientação e Desenvolvimento de Projetos no 
Museu Brasileiro de Escultura (MuBE). Trabalha com mármore, resina e 
porcelana, e sua produção consiste basicamente em apropriações de 
objetos prosaicos recriados em bronze. Para Emanoel Araújo, Sidney 
Amaral é um “provocador da materialidade dos objetos, subvertendo, em 
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muitos dos seus trabalhos a natureza das coisas: o frágil e o leve pelo 
pesado e resistente, o efêmero pelo definitivo. Há, em suas propostas, uma 
concepção que materializa no bronze o que poderia ser plástico, ou vice-
versa, e com isso ele faz uma nova visualidade no julgamento de seus 
objetos. Esse jogo de transformar esses objetos faz de sua proposta uma 
sempre original inquietação entre o público e a obra. (BIOGRAFIA DE 
SIDNEY AMARAL. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/>) 7. 

 

Segundo Hélio Menezes (2018), a obra, intitulada “Incômodo” (Figura 8), é uma 

contra-narrativa histórica. Ela é uma releitura onde no lugar de uma princesa Isabel, 

representada como santa e benevolente que cede aos negros a liberdade como no 

quadro de Pedro Américo (Figura 9), é posto pessoas negras na condição de 

protagonistas da abolição da escravatura. Esse quadro é dividido em 3 tempos, o 

antes, durante e depois da abolição, homenageia abolicionistas e ressignifica imagens 

de pessoas negras nessa narrativa que não foi pintada nos quadros da época. 

 

Figura 8: Sidney Amaral. Incômodo. 2014. Aquarela, lápis e guache sobre papel Fabriano. Dois desenhos de 97 x 
87 cm/ dois desenhos de 52,5 x 47 cm/ um desenho de 122 x 188 cm. 

 
Fonte: Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo (Google Arts and Culture, documento eletrônico). 

                                                
7 Biografia de Sidney Amaral no sítio do Museu Afro Brasil. Disponível em: 
<http://www.museuafrobrasil.org.br/> 
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Figura 9: Pedro Américo. A libertação dos Escravos. 1889. Óleo sobre tela. 140,5 x 200 cm.  

 
Fonte: Acervo Pinacoteca de São Paulo (REDDIT, documento eletrônico). 

 

“Uma história que não era contada, mas pressuposta” como escreveu 

Koutsoukos (2006), ganharia nas mãos de Sidney Amaral, uma versão que colocaria 

negros e negras de períodos diferentes no mesmo conjunto. Causando efeito de 

superposição de personagens e tempos históricos. 

Figura 10: Detalhe de Incômodo. 

 
Fonte: Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo (Google Arts 

and Culture, documento eletrônico). 
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Figura 11: Guilherme Gaensly e Rodolpho 
Lindemann. Carregador Africano. 1900. Bahia. 

 

Fonte: Leibniz/ IMS (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento eletrônico).

 
 

Figura 12: Augusto Stahl. Escravo negro do Rio de 
Janeiro. 1864. Rio de Janeiro. 

 
     

Fonte: Leibniz/ IMS (BRASILIANA FOTOGRÁFICA, 

documento eletrônico). 

 

Na parte superior, em quadros separados, vemos pintado imagens dos 

fotógrafos Guilherme Gaensley (Figura 11) e Augusto Stahl (Figura 10), também de 

Tipos Negros. Apesar dessa obra não ter nenhuma fotografia de Alberto Henschel, ela 

reúne muitas fotografias de tipos de vários fotógrafos do século XIX. Indo até o 

fotógrafo Pierre Verger e outras fotografias atuais.
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Figura 13: Detalhe de 

Incômodo. 

  
Fonte: Acervo Pinacoteca do 

Estado de São Paulo (Google 

Arts and Culture, documento 

eletrônico). 

  

Figura 14: José Christiano 
Junior. Escrava vendedora de 
frutas. 

  
Fonte: Acervo Museu Histórico 

Nacional (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento 

eletrônico). 

 
 
Figura 15: João Ferreira 
Villela. Augusto Gomes Leal  
com a Ama-de-Leite 

Mônica.1860. 

 
Fonte: Coleção Francisco 

Rodrigues (Fundaj, documento 

eletrônico.

Aqui o registro fotográfico de João Ferreira Vilella (Figura 15), retrata Augusto Gomes Leal e 

sua Ama-de-leite Mônica na década de 1860. Fotografia que, nas palavras de Alencastro 

(1997), “quase todo Brasil cabe”. Na obra Incômodo (2014), Mônica reaparece, sem seu 

senhor, acompanhada de outros personagens, todos negros, ilustres e anônimos. Ao lado de 

Mônica, a fotografia da vendedora de frutas (Figura 16) de Christiano Araujo. 

 
Figura 16: Detalhe de Incômodo. 

  
 

 
Figura 17: Marc Ferrez. Escravos na colheita do café. 1882. Vale do 
Paraíba - RJ. Gelatina/ Prata, 24 x 30 cm. 

Fonte: Acervo Pinacoteca do Estado de 

São Paulo (Google Arts and Culture, 

documento eletrônico). 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles, documento eletrônico.
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No canto inferior esquerdo vemos a mais um personagem extraído agora, da 

fotografia de Marc Ferrez.  

Figura 18: Detalhe de Incômodo. 

 
Fonte: Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo (Google Arts and Culture, documento eletrônico). 

 

Figura 19: Pirre Verger. Xangô - Ifanhin. 1950. Benin. 
Matriz-negativo.  

 

Fonte: Fundação Pierre Verger, documento eletrônico. 

 

Figura 20: Alcino Giandinoto. Jongo da Serrinha do Rio 
de Janeiro. 

 
Fonte: Jornal O Globo, documento eletrônico.
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Na região central da obra temos Tia Maria, Lazir Sinval, Deli Monteiro e Luiza 

Marmello, membras fundadoras do Jongo da Serrinha do Rio de Janeiro. Logo atras, 

o Xango(figura), fotografado no Benin, por Pierre Verger (1950). 

 
Figura 21: Detalhe de Incômodo. 

 
Fonte: Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo (Google Arts and Culture, documento eletrônico). 

 

Sidney pintou também sua própria filha no centro da tela, sentada sobre uma 

cruz caída - “símbolo da cumplicidade da Igreja Católica com o projeto colonial 

português?” (MENEZES, 2018), ela calça os únicos sapatos de toda a cena.  Se 

lembrarmos que o uso de sapatos era interdito pra escravizados, os sapatos viriam a 

ser símbolo de liberdade para os recém-libertos que logo trataram de adquiri-los 

(Cunha, 1988).  

Podemos ver na obra também os abolicionistas negros José do Patrocínio, Luiz 

Gama e Chico da Matilde (o “Dragão do Mar”), ao lado deles Manoel Gregório do 

Nascimento; o autorretrato de Sidney e o retrato de Emanoel Araujo, diretor do Museu 

Afro. Incômodo trata de uma autobiografia do autor e a história do Brasil, que se 

mesclam sem que possamos separá-las. Como o próprio Hélio diz: é um caleidoscópio 

de referências que mistura imagens do passado com imagens do presente, história 

pessoal com a história do Brasil, não sendo possível dissociá-las. Essa obra estava 

na exposição Histórias Afro-Atlânticas que aconteceu no MASP e Instituto Tomie 

Ohtake, onde Hélio Menezes foi curador. 
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2.2.3 Luiza Braga 

 
Figura 22: Sobre de Luiza Braga. 

 
Fonte: Site de Luiza Braga, documento eletrônico.  

 

Olar, meu nome é Luiza Braga. A verdade é que eu faço, literalmente, muitas coisas pra resumir em 
uma linha. Sou Designer por formação, fotógrafa, podcaster, cantora, percussionista, estou me 
especializando em Comunicação Popular e Comunitária e atualmente sou presidente do Conselho 
Municipal de Política Cultural de Londrina. UFA! Sim, eu faço muitas coisas, mas todas elas giram em 
torno de uma coisa: agir socialmente através do comunicar, a área base que me defina. Seja através 
de imagens, música, audiovisual ou pela internet, discurso é a nossa praia. Viver é um ato político, e 
sendo uma mulher preta comunicadora acredito no poder de boas ideias, bem aplicadas, em qualquer 
área. (SOBRE DE LUIZA BRAGA. Disponível em: < http://oju.art.br/>)8. 

 

De Luiza Braga apresento o projeto Re)Significa, Em uso direto das fotografias 

de Henschel, ela faz sobreposições em forma de colagem e ilustração digital. Sua 

formação em design e o uso de ferramentas digitais mostra um perfil de produção 

artística mais atual. Em definição dela mesma sobre o projeto: 

 

Muito se pergunta, “por que não”, mas na verdade estou curiosa pelo “E se 
não fosse”. E se não fosse toda dor, escuridão. Quem seriam essas vidas? 
Quais seriam seu nomes, suas risadas, alegrias, paixões e tristezas. Há 
todo um mundo que nunca vai ser descoberto, por que só contamos a 
história por um lado, parte dela foi esquecida, relegada ao acaso. Mas a 
gente se cria pela (re)significância, nesse mundo tudo se cria. Se renova, 
transforma. 
Discutir a narrativa das vidas negras não é algo novo, mas tem potencial 
revolucionário. Produzir em cima de nossas histórias faz parte do processo 
de reconstrução da nossa identidade, para nós mesmos e para a sociedade. 
O negro brasileiro tem história além da escravidão, tem profundidade que 
resiste à opressão e precisa ser vista! Precisamos ser vistos! 
Na hora de nos caracterizar, vale mais que a nossa cor, nosso nariz e 
nossos cabelos. Vale nossa história, nossa beleza e a nossas virtudes. 
(Re)Significa. Vamos discutir narrativas negras? ((RE)SIGNIFICA. 
Disponível em: < http://oju.art.br/>)9. 

  

                                                
8 “Sobre” de Luiza Braga. Disponível em: < http://oju.art.br/> 
9 (Re)Significa de Luiza Braga. Disponível em: < http://oju.art.br/> 
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Figura 23: Luiza Braga. MCeria. 
2017.  

Figura 24: Luiza Braga. Ogum Ele. 
2017. 

Figura 25: Luiza Braga. Oya Ela. 
2017. 

 

 
Fonte: Site de Luiza Braga, documento 

eletrônico. 

 

Fonte: Site de Luiza Braga, 
documento eletrônico.

Fonte: Site de Luiza Braga, 
documento eletrônico.

 
Figura 26: Alberto 
Henschel.Retrato Negro. 1869. 
Pernambuco. Albúmen, Carte-de-
visitè, 9 x 5,7cm. 

Figura 27: Alberto Henschel. 
Retrato Negro. 1869. Bahia. 
Albumén, Carte-de-visitè, 9,1 x 5,1 
cm. 

Figura 6: Alberto Henschel. Negra 
da Bahia (nu de jovem de 
Salvador). 1869. Bahia. Albúmen, 
Carte-de-visitè, 9,2 x 5,7cm.

          
Fonte: Leipzig/ IMS (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento 

eletrônico). 

Fonte: Leipzig/ IMS (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento 

eletrônico). 

Fonte: Leipzig/ IMS (BRASILIANA 

FOTOGRÁFICA, documento 

eletrônico). 
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2.2.4 Dalton Paula 

 
Figura 28: Perfil de Dalton Paula.  

 
Fonte: Facebook, documento eletrônico. 

 

Dalton Paula mora e trabalha em Goiânia/Goiás-Brasil, é bacharel em Artes 
Visuais e discute o corpo silenciado no meio urbano. Suas produções 
propõem uma reflexão sobre o medo, a efemeridade, o individualismo e a 
alteridade. Trabalha também o pictorialismo contaminado por linguagens 
diversas através do seu corpo no campo da intimidade. Em 2018 foi um dos 
artistas selecionados para a Trienal “Songs for Sabotage” do New Museum 
em Nova York/EUA, onde também fez a residência artística na AnnexB 
durante dois meses. Também integrou a 11ª Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul – “O Triângulo Atlântico”, em Porto Alegre/RS; e tem trabalhos na 
exposição “Histórias Afro-Atlânticas”, no MASP e Instituto Tomie Ohtake. 
Em 2017 participou da exposição “The Atlantic Triangle”, organizada pelo 
Instituto Goethe, em Lagos/Nigéria; compôs as exposições “2ndChangjiang 
International Photography and Video Biennale” no Changjiang Museum of 
Contemporary Art, em Chongqing/China e “BERLIN SHOW #5 – Collectors 
Loop” na GALERIAPLAN B, em Berlim/Alemanha; e esteve entre os 
finalistas da “6ª edição do Prêmio Marcantonio Vilaça para as Artes 
Plásticas (2017-2018)”. Foi um dos artistas convidados da 32a Bienal de 
São Paulo, realizada em 2016 e neste mesmo ano, participou do Projeto 
Multidisciplinar Ocupa Brasil, no Instituto Superior de Arte de Havana/Cuba. 
Em 2015, apresentou em São Paulo/SP, a individual “Amansa-Senhor” na 
Sé Galeria, onde em 2014 fez sua primeira exposição solo “E um terremoto 
sereno e imperceptível arrasou a cidade…”; e neste ano participou ainda da 
exposição coletiva “Histórias Mestiças”, no Instituto Tomie Ohtake. Foi um 
dos selecionados do Programa Rumos Artes Visuais 2011/2013, do Instituto 
Itaú Cultural. (MINIBIOGRAFIA DE DALTON PAULA. Disponível em: 
<https://daltonpaula.com/>).10 

 

Em matéria do NEXO JORNAL11, Hélio Menezes comenta 8 obras da exposição 

Histórias Afro-atlânticas. Dentre as obras comentadas tem Zeferina (Figura 29) de 

Dalton Paula. Trata-se de uma líder quilombola, líder de um conglomerado de 

quilombos na região da atual periferia de Salvador. Ela organizou, junto com 

                                                
10 Mini Biografia de Dalton Paula. Disponível em: <https://daltonpaula.com/> 
11 8 obras de ‘Histórias afro-atlânticas’, analisadas por um dos curadores. Por Juliana Domingos de 
Lima. 13 Julho de 2018. NEXO JORNAL. www.nexojornal.com.br 
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quilombolas liderados por ela, uma revolta que ocorreria na véspera de Natal na 

cidade, mas foi capturada pelas autoridades antes da realização da revolta. Foi 

sentenciada à morte. Ela era conhecida pelos quilombolas que a seguiam como 

rainha. Diziam, à época, que ela era uma das líderes de um dos terreiros que 

compunham esse conglomerado de quilombos possivelmente, uma filha de Iansã, 

uma orixá guerreira, a orixá dos ventos e trovões. Por esse motivo, o artista Dalton 

Paula pinta a sua blusa com um tom bastante avermelhado, um vinho quase 

arroxeado, fazendo referência a essa entidade do candomblé. Essa pintura é inspirada 

em na fotografia de Alberto Henschel (Figura 30). Dalton, entretanto, eleva a roupa, 

cobrindo um pouco mais os seios da Zeferina. Ela aparece com uma postura bastante 

firme, com um olhar que nos encara e nos intriga. O artista se esmerou no seu cabelo, 

bastante encrespado e com muita dignidade, usou diversos tons de marrom e preto 

em sua pele. 

 

Figura 29: Dalton Paula. Zeferina. 2018. Goiás.Oléo 
sobre tela, 45 x 61 cm. 

Figura 30: Alberto Henschel. Negra de Pernambuco. 
1869. Pernambuco. Albúmen, Carte-de-visitè, 9 x 

5,7cm. 

.  
Fonte: Coleção do artista (SITE DO ARTISTA, 

documento eletrônico). 
Fonte: Leipzig/ IMS (BRASILIANA FOTOGRÁFICA, 

documento eletrônico). 
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2.2.5 Mônica Cardim 

  
Figura 31: Bio de Mônica Cardim. 

 
Fonte: Site de Mônica Cardim, documento 

eletrônico. 

 

Mônica Cardim – São Paulo/SP – 1967. Graduação em Artes Plásticas 
(FAAP, 1989), Licenciatura em Educação Artística (FAAP, 1992) e Mestre 
em Artes na Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte 
(USP/CAPES, 2012). Participou do XII Congresso Luso Afro-Brasileiro 
Imaginar e Repensar o Social: (Lisboa, 2015). Colaborou nas mostras 
“Paraíso ocupado” (Berlim/Rio de Janeiro, 2016) e “Roçar” (Buenos Aires, 
2016). Atua como artista plástica, fotógrafa, gestora cultural, educadora e 
pesquisadora com produção sobre a representação de pessoas negras no 
Brasil. Identidade, ancestralidade, memória e afetos constituem a essência 
de sua pesquisa, bem como a relação existente entre representação visual 
e poder. (BIO DE MÔNICA CARDIM. Disponível em: 
<https://www.monicacardim.com/>). 

 

A tese de mestrado de Mônica Cardim foi base para meu trabalho. Ela se 

dedicou a estudar as fotografias feitas nos estúdios de Alberto Henschel e teve como 

resultado um trabalho amplo e completo sobre o fotógrafo. Ela vai ser a última artista 

da qual vou falar para conclusão do capítulo. Apresento o trabalho de fotografia dela 

sobre cabelo, e trechos da transcrição de sua palestra em conversas em fluxo: 

Afetividades, família, comunidades e resistência negra.  

Suponho que Mônica Cardim, em seu trabalho de fotografia, de modo indireto 

ressignifica as fotografias de tipos negros de Henschel. Sendo assim, sua pesquisa 

resulta no modo como sua prática fotográfica se desenvolve. Boris Kossoy (2018) diz 

que a boa foto é resultado de quantos livros você leu, quantos filmes você assistiu, de 

quantas pessoas você amou, e de toda uma vida, de toda experiência enquanto 

pessoa e o mundo que te cerca. Então é seguro dizer que a pesquisa de Mônica 

Cardim também fará suas fotografias. A ressignificação que ela faz é do retrato de 
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pessoas negras, contrariando os retratos de Tipos Negros e propondo uma prática em 

estúdio repleta de afeto e da possibilidade do retratado ser agente de sua 

representação, o que foi cruelmente negado aos negros, nas fotografias de tipos no 

século XIX. 

A seguir eu transcrevi alguns trechos da palestra de Mônica Cardim no vídeo 

intitulado Conversas em fluxo: Afetividades, família, comunidades e resistência negra. 

Mônica Cardim fala primeiro de sua tese de mestrado sobre Alberto Henschel e depois 

mostrar seus trabalhos fotográficos. Dentre os trabalhos mostrados eu escolhi o Eu 

sou nós somos, identidades possíveis (Figura 32) (Figura 33). Os trechos que 

destaquei: 

 

Aqui é um trabalho sobre cabelos. Porque a gente precisa descobrir as 
maneiras de estar presente no mundo. O corpo, o nosso corpo precisa estar 
em todos os lugares. Estar aqui tem uma importância muito grande, estar 
fazendo mestrado, doutorado na USP tem uma importância muito grande. 
É pra gente estabelecer diálogos também com a nossa presença, não 
apenas com as imagens e muito menos, apenas com e com as imagens 
que fizeram de nós, mas principalmente com as imagens e produções que 
nós fizermos. 
 
A exposição que eu fiz em Buenos Aires saiu no Jornal e teve uma 
repercussão interessante. O pai dessa menina (aponta para a fotografia do 
slide), afro-uruguaio, casado com uma mulher branca, viram que eu ia fazer 
uma performance no dia, uma sessão fotográfica. Eles levaram a menina 
porque naquela semana, ela estava muito triste porque um coleguinha da 
escola falou que não brincava com ela porque ela é negra. Ela chegou em 
casa mal, chorando muito. Então eles levaram a menina para ir conversar 
comigo e para poder fazer a foto. Para ela foi uma importância muito grande, 
justamente por que precisamos de referência. 
 
Acho que a gente tem que olhar para os nossos vínculos, com o meu 
trabalho fotográfico eu, nas minhas sessões costumo demorar 5 horas 
normalmente. Fica só eu e a pessoa, a gente conversa muito, eu gravo 
vídeos, inclusive vou produzir um videozinho com os depoimentos colhidos 
porque as imagens não dão conta de todas as questões. Eu comecei esse 
trabalho pensando no corpo e aí de repente eu vi que eu precisava focar no 
cabelo. Porque fazia parte do ritual fazer uma foto com cabelo, a 
importância para eles era muito grande, essas mulheres e homens também 
tinham muitas histórias, me contaram o quanto se perde o acesso ao afeto. 
A menina não acessa o afeto do professor, do coleguinha, por que seu 
cabelo é crespo, porque você é negro. (CARDIM, 2018).12 

 

É através do afeto que Mônica Cardim não só ressignifica os retratos de 

Henschel, como transcende a fotografia, em específico o retrato fotográfico. Como ela 

mesma disse “a fotografia não dão conta de todas as questões”. A fotografia, aqui, 

                                                
12 Trecho transcrito da fala de Mônica Cardim em Conversas em fluxo: Afetividades, família, 
comunidades e resistência negra. 2018. Instituto Tomie Ohtake. 



41 

  

ganha o status de ferramenta para se construir algo maior, que no caso dessas 

fotografias, é afeto. 

 
Figura 32: Mônica Cardim. Victoria Ohana em Identidades Possíveis 

- Eu sou Nós somos. 2017. 

 
Fonte: SITE DA FOTÓGRAFA, Documento eletrônico.  

 

 
Figura 33: Mônica Cardim. Renata Lima em 

Identidades Possíveis - Eu sou Nós somos. 2017. 

 
Fonte: SITE DA FOTÓGRAFA, Documento 

eletrônico. 
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CAPÍTULO 3. MEU PROCESSO RESSIGNIFICAÇÃO A PARTIR DA PRÁTICA 

FOTOGRÁFICA EM ESTÚDIO 

 

Depois de estudar as fotografias de tipos de Alberto Henschel, de estudar 

artistas que ressignificam essas fotografias, eu chego ao meu objetivo que é discutir 

a prática fotográfica, criar alternativas de pensar fotografia para além da forma, da 

técnica. Discutir a prática fotográfica é discutir o propósito pelo qual a imagem é 

produzida. 

Meu produto final, norteado por esses estudos, é um laboratório de práticas 

fotográficas em estúdio. Cada um dos retratados são pessoas importantes pra mim e 

pra minha companheira, que aceitaram o convite. O começo comum para todos os 

fotografados foi, depois do convite, mostrar as fotografias de Tipos Negros do Alberto 

Henschel, explicar o contexto em que elas estão inseridas.  

No que diz respeito ao momento da fotografia. Negociamos a produção dessas 

imagens, como ressalta Mônica Cardim. Quanto aos significados que elas carregam, 

estou seguro em dizer que é identidade negra, história, memória e demandas do 

tempo atual articuladas não só na imagem congelada, mas nas conversas que tivemos 

enquanto fazíamos a fotografia. Vimos imagens que nos inspiram e ao som de 

músicas que gostamos, fizemos cada um dos retratos. Depois cada retratado escolheu 

uma foto e um nome para ela.  
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Figura 34: Na pele, no olhar, eu vim de lá, resolvi 

honrar. Fotografia digital. 2018.São Paulo. 

 
Fonte: Própria. 
 
Figura 35: Bixa Preta. Fotografia Digital. São Paulo. 
2018.  

Figura 36: Tranquilidade. Fotografia Digital. São 
Paulo. 2018.

             
Fonte: Própria.  Fonte: Própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a proposta inicial de TCC minha inquietação era em pensar práticas 

fotográficas que tivessem utilidades para além da própria fotografia. No começo do 

ano fui presenteado com um trabalho chamado Rostros del Pacífico Sur, que era uma 

homenagem às mulheres sobreviventes de violência sexual na região de Tumaco, na 

Colômbia. Era uma série de retratos dessas sobreviventes. O trabalho era resultado 

de um processo de quase dois anos, liderado pela campanha No es hora de callar. 

Esse trabalho foi o que me fez parar pra pensar na importância da fotografia e seu 

papel na sociedade. 

Junto dessas indagações eu participei de alguns seminários que aconteceram 

no MASP por conta da Exposição Histórias Afro-Atlânticas. Foi nesse seminário que 

conheci Hélio Menezes, curador da exposição, em uma palestra que ele fazia a leitura 

de várias obras da própria exposição. Tomar conhecimento daquelas obras, 

principalmente dos artistas brasileiros contemporâneos foi muito importante para que 

pudesse conectá-los às fotografias de Alberto Henschel. 

Já conhecia as fotografias de Tipos Negros de Alberto Henschel, mas sabia 

muito pouco do contexto, até ler o livro de Sandra Sofia Machado Koutsoukos, O negro 

no estúdio do fotógrafo. A partir desse livro solidifiquei a minha proposta.  

As fotografias de Henschel já eram presentes nas obras da Exposição do MASP 

e em uma obra que minha companheira havia me presenteado, a colagem digital do 

MCeria, feita por Luiza Braga.  

Por fim, cheguei ao trabalho de Mônica Cardim, através das pesquisas 

bibliográficas. Mônica Cardim foi a peça chave para esse trabalho. Como fotógrafa e 

pesquisadora, seria ela a norteadora deste trabalho. Ela tinha a resposta para a prática 

fotográfica que eu procurava. 

 

Que histórias alternativas essa produção minoritária na arte tem 
produzido, que estratégias de resistência tem mobilizado? Quais os 
principais atores, críticos e curadores? Que ideias sobre certa 
identidade negra tem acionado? Que relações entre história, 
memória e demandas do tempo atual tem articulado? (MENEZES, 
2018) 

 

Pois bem, o que mostro neste trabalho são algumas das centenas de 

estratégias do povo preto e seus descendentes, não só na arte, mas também na vida. 
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Estamos recontando nossa história, do nosso jeito, trazendo pessoas esquecidas, 

histórias não contadas, misturando com nossas histórias e com as histórias dos que 

virão. Estamos falando de identidade, de vidas e de memórias. Quanto a como temos 

articulado as demandas do tempo atual e quem são os atores: Dalton Paula, Rosana 

Paulino, Luiza Braga, Hélio Menezes, Mônica Cardim, Sidney Amaral, e eu, Vinícius 

de Araujo, articulamos e vamos continuar articulado, seja com nossas pesquisas ou 

com nossa arte, mas também com a presença. 

A fotografia enquanto ferramenta de representação é uma forma de estarmos 

presentes. Pensar em como vamos articular as nossas práticas fotográficas é o que 

define a qualidade e a relevância de nosso trabalho, ou melhor, do poder de nossa 

representação. 

O que desenvolvi nas fotografias que fiz tem muito o que ser trabalhado. Foram 

práticas fotográficas baseadas nessa troca sincera que eu quero que sustente os 

retratos que eu fizer daqui pra frente. 

Pra finalizar, gostaria de articular as pessoas presentes nesse trabalho para 

que saibam um do outro. As fotografias de Henschel juntaram pessoas negras da 

Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro em Tipos Negros, bem como transpassaram o 

século XIX, e juntaram, em 2018, negros e negras de outros estados brasileiros que 

usaram essas imagens para se representar.   
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