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RESUMO: O presente artigo propõe uma abordagem para a pesquisa da temática aids nas 
artes visuais vinculada ao signo corporal. Tal enfoque abrange a teoria de Hal Foster que diz 
respeito à aproximação do fazer artístico ao etnográfico e a discussão dos sujeitos que 
integram esse procedimento. O recorte das obras analisadas nesse texto compreende 
fotografias em que o corpo enfermo pela aids é apresentado. Produzidas ao final da década 
de 80 e durante os primeiros anos da década de 90, são oriundas da época em que não 
existia tratamento para a doença. A discussão das imagens junto à teoria de Foster aponta 
para um deslocamento tanto do fazer artístico quanto do teórico no campo das artes visuais, 
que aponta para uma maior aproximação e integração com a cultura em geral, e logo, com 
conhecimentos exteriores aos saberes desta disciplina. 
 
Palavras-chave: aids; corpo; fotografia; artista como etnógrafo. 
 
 
SOMMAIRE: Cet article a proposé une approche sur le thème de sida dans les arts visuels 
engagé a l’idee de signe corporel. Tel accent inclut la théorie de Hal Foster qui concerne 
l'approche de faire artistique à l l'ethnographie et la discussion des sujets qui intègrent cette 
procédure. La coupé des œuvres analysées dans ce texte comprend des photographies 
dans laquelle le corps malade est présenté par le sida. Produit à la fin des années 80 et 
pendant les premières années des années 90, sont à partir du moment où il n'y avait pas de 
traitement pour la maladie. La discussion sur les images avec la théorie de Foster souligna 
un changement à la fois la pratique artistique comme le champ théorique des arts visuels, 
qui pointe vers une intégration plus étroite avec la culture en général et donc, avec une 
connaissance extérieure à le savoir de cette discipline . 
 
Mots-clés: sida; corps; photographie; artiste etnographe. 
 
 

 
O artista norte-americano Mark I Chester apresenta-se, dentre outras coisas, como 

fotógrafo da cena underground gay da cidade de San Francisco nas últimas décadas 

do século XX. Quando percorremos suas fotografias, nota-se que o corpo masculino 

erotizado é o seu grande tema: Chester realiza fotografias dos mais diversos fetiches 

e transita entre a riqueza visual explícita que possuem as práticas sadomasoquistas 

com os mais diversos objetos e a simplicidade não menos erótica de composições 

mais simples, como tipos masculinos exibindo-se para a câmera. Suas imagens 

apresentam diferentes enquadramentos, jogos de luz e poses, apresentando um rico 

panorama de desejos e práticas eróticas, que em sua diversidade, recorrem 
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frequentemente à imagem do corpo masculino, evocando sua virilidade e o desejo 

latente em cada roupa de couro, músculo e pêlo. 

A produção de Chester nos anos oitenta e noventa gravitou em volta deste tema, 

exibindo corpos masculinos adornados tanto pela musculação quanto por 

prendedores de roupa, correntes e outros objetos de fetiche. Porém, dentre tantos 

modelos, o músico Robert Chesley se destaca por um ensaio específico. Em uma 

sequencia de fotos da série intitulada Diary of a Thought Criminal, seis imagens 

exibem a pele de Chesley coberta pelo Sarcoma de Kaposi, tumor maligno que se 

manifestava nos portadores do HIV, constituindo um elemento característico da 

enfermidade. Na terceira fotografia, ks portraits with harddick & superman spandex 

#3 (1989) (fig. 1), o torso de Chesley apresenta-se descoberto com as manchas, 

enquanto ele segura parte da fantasia que vestia, com o pênis rijo. As imagens de 

seu corpo justapõem o erotismo latente em sua carne e a melancolia de uma morte 

anunciada impressa em sua pele. 

 

Figura 1 - Mark I Chester, ks portraits with harddick & superman spandex #3 (1989). 

 

Seu corpo em primeiro plano projeta-se do cenário liso, onde uma sombra ao lado 

direito compõe ao seu lado. Quando exibe sua pele marcada, Chesley mantém o 

pênis ereto, que é visível por uma abertura em sua indumentária de látex. A 
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sexualidade do corpo, assim como o símbolo do personagem Superman que 

estampa sua fantasia, contrasta com a aparente fragilidade e resignação da sua 

condição enferma.  

O caso de Chesley não foi isolado e inscreve-se em uma epidemia de larga escala. 

A aids se constitui na história mundial recente como um evento marcante do último 

quarto do século XX, sendo até hoje um elemento relevante nos campos da saúde e 

da cultura. Segundo a filósofa Susan Sontag (2007), a aids surge em um contexto 

temporal e social que, de forma semelhante ao que ocorre com a poluição industrial 

e o sistema de mercados financeiros, não pode ser compreendido em pequena 

escala. 

A crise da AIDS aponta para o fato de que vivemos num mundo em 
que nada de importante é regional, local, limitado; em que tudo que 
pode circular acaba circulando, e todo problema é ou está fadado a 
tornar-se mundial. (Sontag, 2007, p.149) 

 

Assim, para além da hipótese do surgimento da doença em determinado local ou do 

questionamento de por quais meios e trajetos ela se espalhou pelo mundo, devemos 

entender a epidemia como um evento global, tendo em vista, entretanto, que a 

doença não se propagou e nem foi tratada de forma homogênea ao redor do mundo. 

A aids obteve o status de doença crônica na atualidade devido ao tratamento 

paliativo com medicamentos antirretrovirais, que concedeu aos portadores do HIV 

relativa qualidade de vida e longevidade. Entretanto, ao longo da década de oitenta 

e até meados da década seguinte, o panorama não era tão favorável: a aids surgiu 

sem aviso prévio, ceifando a vida de diversas pessoas em um curto espaço de 

tempo, sem que fosse possível vislumbrar em um futuro próximo alguma 

possibilidade de cura ou tratamento. 

A compreensão do impacto da aids exige que seja problematizado todo o corpo de 

metáforas e preconceitos a que estavam expostos os contaminados pela moléstia. 

Sontag (2007) aponta que os grupos onde a doença se disseminou primeiramente – 

os homossexuais masculinos e usuários de drogas – foram alvo de uma visão 

moralista, a qual defendia a hipótese de que estes indivíduos desviantes da norma 
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estariam sendo castigados pelo seu comportamento condenável. Esta é apenas uma 

das ideias que, segundo a autora, contribuiriam para a estigmatização dos 

infectados pelo HIV. Os indivíduos enfermos lidavam com os sintomas físicos da 

doença e com a falta de informações sobre ela ao mesmo tempo em que eram alvo 

da estigmatização social. 

As práticas culturais dos anos oitenta e noventa foram permeadas por este 

panorama de desespero e pela busca por soluções para a crise da aids. A relação 

entre as artes visuais e a doença é desenvolvida por Douglas Crimp (2011), 

historiador da arte que problematiza a aids a partir do seguinte pensamento: “AIDS 

does not exist apart from the pratices that conceptualize it, represent it, and respond 

to it. We only know aids only in and throught those practices” (Crimp, 2011, p.141). 

Através da sua perspectiva, todo aparato cultural relativo à enfermidade é intrínseco 

a ela, sendo de fundamental importância seu estudo para que se entenda o que é 

esta síndrome. Fora das práticas criadas pela sociedade a respeito da aids, ela não 

existe. 

Seu pensamento dialoga com as considerações de Michel Foucault (1996) sobre o 

discurso. Mesmo que Crimp (2011) não tenha utilizado este termo, podemos 

compreender que a sua abordagem discorre sobre a análise dos discursos relativos 

à aids para entende-la, já que a mesma não existiria fora destes conceitos. Foucault 

(1996, p.9) diz que: 

(...) em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 
temível materialidade. 

 

O autor afirma que em nossa sociedade boa parte dos procedimentos do discurso 

são de exclusão, evidenciando a interdição como um dos principais. Além disso, 

aponta para o fato de que a sexualidade e a política são “regiões onde a grade é 

mais cerrada, onde os buracos negros se multiplicam” (Foucault, 1996, p. 9). O 

entendimento de Crimp (2011) estaria inserido não só numa perspectiva relacional 

para a abordagem da aids, como também seu objeto de estudo problematizaria 
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zonas de complexa relação discursiva. Mesmo que a doença possuísse outras 

formas de contágio, é evidente a importância do ato sexual na propagação do HIV e 

também a relação da enfermidade com a política, principalmente no que diz respeito 

à criação e manutenção de políticas públicas para o tratamento dos doentes e 

campanhas educativas de conscientização. 

Pode-se pensar no portador do HIV como um indivíduo interditado através de 

diferentes processos que resultavam na negação e ocultação da sua situação e dos 

seus direitos. A prática discursiva da exibição do corpo enfermo para tratar da 

doença foi realizada por diversos artistas com o intuito de promover a visibilidade 

dessa população. Este texto pretende discorrer sobre possibilidades para abordar a 

imagem do corpo enfermo tocado pela aids nas obras de alguns artistas, 

inscrevendo tal abordagem na contextualização de Crimp (2011). Mark I Chester, 

Nan Goldin, Willian Yang e Therese Frare compartilham a prática da poética 

fotográfica e a partir dela, a produção da imagem de um outro tocado pela aids. Tal 

procedimento é fator importante para esta proposta de abordagem, pois inscreve os 

trabalhos aqui apresentados em uma tendência observada por Hal Foster (2001), 

que consiste na aproximação da produção artística ao fazer etnográfico. A 

etnografia, uma das principais metodologias da antropologia cultural para a coleta de 

dados em campo, serve de inspiração e referência para parte dos procedimentos 

artísticos desenvolvidos na cena contemporânea. 

A prática etnográfica consiste na observação de um grupo social pelo etnógrafo e na 

análise e sistematização dos dados referentes à cultura destes indivíduos. Assim, o 

etnógrafo é um outro que adentra determinado grupo para então observar a sua 

cultura. Foster (2001) identifica na contemporaneidade que um segmento de artistas 

está interessado nesta relação de alteridade para a produção artística. O autor 

discute a posição do artista como sujeito da obra na sua relação com este outro, e 

parte de um texto de Walter Benjamin (1987) para embasar sua tese. Ao evocar O 

artista como produtor (1934), Foster (2001) estabelece similaridades entre o modelo 

proposto por Benjamin - a relação do artista com o proletariado - e a relação do 

artista com o outro cultural. 
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Quando aproxima as duas concepções, evidencia as similaridades entre ambos os 

paradigmas e ressalta que o distanciamento entre os sujeitos - seja o artista com o 

proletariado ou o artista com o outro cultural - poderia resultar em um problema, o 

qual chama de mecenato ideológico. Benjamin aponta para a necessidade de 

identificação entre ambas as partes, para que se evitem fissuras nessa relação, o 

que comprometeria sua legitimidade. Acredito que no caso da aids, a identificação 

desempenha um papel fundamental: esta proximidade é um dos traços mais fortes 

que une os artistas e seus modelos enfermos. Mesmo que os artistas não tenham 

contraído o vírus, e logo não fizessem parte deste grupo, é inegável que os mesmos 

estavam imersos na paranóia da aids junto destes que estavam morrendo, de modo 

que a iminência do contágio espreitava tanto o indivíduo quanto as pessoas com 

quem ele convivia. 

É fato que Foster (2001) cita os trabalhos relativos à epidemia como exemplo em 

diversos momentos do texto, justapondo-os à perspectiva feminista, multicultural e 

de gênero. Para o autor, essas são as principais vozes ouvidas pelo artista 

etnógrafo. Diferente do etnógrafo clássico, que deveria ir até uma tribo distante para 

realizar seu trabalho, este novo personagem desloca sua atenção para um grupo 

identitário que pode estar próximo geograficamente. Além disso, percebo que em 

todos os exemplos que trato neste trabalho, que o artista possuía uma relação 

afetuosa com seu modelo. São amigos que evanescem aos olhos dos amigos, um 

outro que lhe é caro e pelo qual nutrem afeto. 

A série de fotos que o fotógrafo australiano de ascendência chinesa William Yang 

realiza de seu amigo Allan inscreve-se, assim como o trabalho de Chester, no 

registro do estado de alguém próximo que está morrendo devido ao contágio com a 

aids. Se nas suas fotos Chester realizou um ensaio para apresentar o corpo cheio de 

marcas de Chesley, Yang opta por outra perspectiva, constituindo uma narrativa 

cotidiana do estado de saúde do amigo. Ao longo da série de 18 fotografias, Yang 

apresenta a luta de Allan diante da doença através de fotografias que possuem um 

escrito feito manualmente pelo artista como legenda. Nestes pequenos textos existe 

um aprofundamento do contexto em que tal foto foi tirada: uma ida ao hospital, 

alguma melhora repentina ou qualquer outro aspecto da rotina de Allan. Na décima 
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sétima foto Allan 17 (1990) (fig. 2), encontra-se o registro mais próximo do momento 

da morte: o estado de coma em que Allan adentrou em seu último dia de vida. 

 

Figura 2 - Willian Yang, Allan 17 (1990). 

A linearidade da série é interrompida na décima oitava e última foto. Ao fim da 

narrativa, Yang busca uma foto do rosto do amigo ainda sadio, com um sorriso no 

rosto, fechando a sequencia com um momento anacrônico que visa dissipar, ao 

menos ao fim da série, a tenebrosa aura que acompanhou seus retratos permeados 

pela degradação física de Allan.  

A alteridade, ideia de conceber-se a partir da noção de um outro, está 

intrinsecamente ligada ao fazer antropológico, berço da etnografia. Esta 

característica é apontada por Foster como uma das motivações que teria criado uma 

“inveja” por parte do artista da figura do etnógrafo. Acredito que este termo não seria 

adequado para explicar a motivação do artista em expandir seu fazer para outro 

campo. Yang não sentia inveja do etnógrafo, mas vivia em um momento histórico em 

que o fazer artístico estava aberto para receber em seus braços os frágeis corpos 

que estavam se evanescendo pelo contato com a aids. Tais processos artísticos 

desencadeados principalmente pelos movimentos de arte dos anos 60 e 70 

redefiniram os paradigmas do campo e dos seus sujeitos em uma conceituação 

ampliada, que abrange a cultura, objeto de estudo do antropólogo. “El arte, pues, 

pasó al campo ampliado de la cultura del que da antropologia se pensaba que había 
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de ocuparse” (Foster, 2001, p.189). Assim, a arte contextual aproximar-se-ia ao 

processo etnográfico, que se caracteriza como contextual e também interdisciplinar, 

outra aspiração do fazer artístico, segundo o autor. 

Nestor Garcia Canclini (2011) define essa prática pelo termo pós-autônomo. A 

mudança no estatuto da arte, que passa a contaminar-se mais intrinsecamente com 

outros campos, confere a ela um caráter transgressivo ao não se prender aos limites 

das estruturas impostas. O trabalho da fotógrafa Nan Goldin, conhecida pelas 

fotografias espontâneas de seus amigos nos mais variados momentos é um exemplo 

de obra produzida em um contexto específico: o círculo de relacionamentos 

cotidianos da artista. Goldin retrata os momentos das pessoas com quem convive, 

com inclinação a perceber a delicadeza e potência de momentos efêmeros e 

comuns. Suas fotos devem ser interpretadas a partir da sua atividade obstinada de 

retratar os outros - e em alguns casos a si mesma – de forma freqüente. Quando 

observamos o panorama de suas fotos, podemos identificar alguns personagens 

recorrentes e acompanhar trechos da vida destes indivíduos. 

Este é o caso da trajetória de Gilles e Gotscho. As fotos do casal compartilhando 

afetos em momentos cotidianos foram cristalizados por Goldin em algumas 

fotografias. A chegada da aids gera a transformação da imagem de Gilles, que pode 

ser visualizada em Gotscho kissing Gilles (1993) (fig.3). Aqui o corpo do enfermo jaz 

sobre uma cama de hospital, visivelmente fragilizado, enquanto seu companheiro 

beija seu rosto. 
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Figura 3 - Nan Goldin, Gotscho kissing Gilles (1993),  

 

 

É evidente que nestes trabalhos houve anuência por parte daqueles que foram 

registrados. Por alguma razão, eles aceitaram que fosse realizado o registro da sua 

imagem, ainda que melancólica e sôfrega. Entretanto a imagem do corpo tocado 

pela aids desliza entre a exibição e a reclusão. Foram recorrentes os casos de 

celebridades que decidiram esconder a sua imagem debilitada, como o caso de 

Freddy Mercury, vocalista do grupo musical inglês Queen e Renato Russo, vocalista 

da banda brasileira Legião Urbana. O estigma visual da morte estampado nos ossos 

salientes e nos rostos emagrecidos era um tabu tanto para as celebridades quanto 

para os indivíduos comuns que em muitos casos não almejavam serem vistos em 

uma condição tão delicada por seus pares. Sontag (2007) fala de como a aids opera 

uma ação estigmatizadora através do rosto. Ela afirma que a doença cardíaca, por 

exemplo, não traz nenhuma modificação na face daquele que a possui, 

diferentemente da aids que traz junto à face as evidências de sua presença, razão 

pela qual até mesmo o vislumbre do semblante de alguém poderia servir de 

diagnóstico. 
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Mas além das imagens oriundas das artes visuais, podemos evidenciar a presença 

da imagem do corpo enfermo em outros espaços. A publicidade foi responsável por 

umas das mais conhecidas imagens da agonia pela aids. A foto de Therese Frare 

(fig.4), apropriada pelo publicitário Oliviero Toscani para a campanha da grife 

Benneton, que apresenta o ativista David Kirby falecendo diante da família foi muito 

comentada e criticada. Associar um momento de dor e pesar com uma marca de 

roupas não foi bem visto. Entretanto, o jornalista Furio Colombo (1993) aponta em 

outra direção, argumentando que a utilização desta imagem por Toscani constitui 

uma ação subversiva, evidenciando um corpo que constantemente foi alvo da 

repulsa e do ocultamento por parte da sociedade. 

 

 Figura 4 - Therese Frare, Final Moments (1990). 

 

Ocupar espaços visuais com a imagem do corpo enfermo constitui-se um ato 

político, fazendo-se evidenciar a existência da doença e os indivíduos que a 

possuem. O coletivo nova-iorquino ACT UP embasou muitas de suas ações na 

busca da visibilidade daqueles que estavam sendo negligenciados pelos discursos 

hegemônicos. Cartazes do grupo provocavam políticos questionando sobre o 

desenvolvimento e execução de políticas públicas para deter o avanço ou tratar dos 

doentes, acusando-os das mortes causadas pela aids através de sua negligência. O 

moralismo que permeava o discurso da sociedade branca, heterossexual e cristã e 
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que não via espaço para a manifestação de socorro e auxílio aos enfermos 

confrontava-se com o movimento ativista. Todas estas imagens contribuem para a 

visibilidade deste corpo, e inscrevem-se na luta a favor de melhores condições e 

direitos para os tocados pelo HIV. 

O corpo como um espaço de ativismo e luta é convocado pela artista Barbara Kruger 

em seu cartaz Your body is a battleground (1989). A estética adaptada de revistas 

femininas que a artista se apropria traz a importância do signo corporal para as 

discussões de gênero, problematizando-o como elemento de debates ideológicos. 

Nas obras apresentadas, a cumplicidade entre o enfermo e o artista abriga esse 

ativismo, oriundo de ambas as partes. Foster (2001) aponta a temática da 

localização da arte contemporânea, afirmando que o grande corpo de artistas que 

trata do desejo ou da enfermidade em sua prática artística 

(...) trabajan horizontalmente en un movimento sincrônico de tema en 
tema político, de debate e en debate político, más que verticalmente, 
em uma activación diacrónica de las formas disciplinarias de um 
género o medio dado (Foster, 2001, p. 203). 

 

Ao referenciar a arte pop como o momento em que a arte foi colocada dentro da 

continuidade da cultura, estabelecendo essa noção horizontal que se opunha à 

verticalidade de um pensamento voltado para o próprio campo, o autor evidencia 

como o espaço da arte foi modificando-se, deixando para trás a 

autorreferencialidade. Porém, tal deslizamento exerce efeitos sobre a prática do 

artista e sobre o sistema de teorização e crítica desta produção. 

O artista agora deveria se dedicar a esta nova perspectiva, entendendo e 

conhecendo o seu outro, e considerando inclusive a revisão da verticalidade 

temporal, revisitado padrões de outros momentos históricos. Foster (2001) insere a 

possibilidade anacrônica, que permite o trânsito temporal nas escolhas do artista. A 

opção por um tema clássico como o retrato, que traduzido nos anos oitenta e 

noventa abrangeu as representações do corpo enfermo pela aids, demonstra a 

possibilidade de apropriação de formas já consagradas em temáticas 
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contemporâneas. O autor ainda fala sobre a demanda dos artistas e críticos em 

dominarem o campo ampliado e cita como exemplo o caso da aids: 

Este modo horizontal de trabajar demanda que artistas y críticos 

conozcan no solo la estructura de cada cultura lo bastante bien como 

para mapearla, sino también su historia para narrarla. Así, si uno 

desea trabajar sobre el sida, debe entender no solo el aliento 

discursivo, sino también La profundidad histórica de las 

representaciones del SIDA. (Foster, 2001, p.206) 

 

Quando o teórico aponta que as novas conexões discursivas entre diferentes 

saberes podem superar as limitações disciplinarias, estende esse espectro sobre a 

prática artística e também sobre a crítica. Ambos devem transitar em outros espaços 

para poderem constituir seus discursos de forma embasada e coerente. Assim, 

acredito que uma abordagem satisfatória do objeto de estudo que proponho neste 

artigo deva abranger outros campos e discursos que se encontram cruzados na 

imagem do corpo enfermo pela aids, como a política, a saúde e a comunicação 

social. 

Observar em que outros espaços visuais houve a presença da imagem do corpo 

enfermo; compreender o caráter ativista dessa representação em relação aos 

movimentos sociais e a organização da sociedade; problematizar os sujeitos 

participantes do processo artístico bem como a sua relação e compreender essa 

imagem dentro de uma tendência de produção visual contemporânea são pontos 

que foram apresentados ao longo do texto e os quais indicam possibilidades para a 

abordagem destas imagens. Acredito que da mesma forma que Sontag (2007) 

afirma que a aids é um assunto que deva ser concebido em proporção global, não 

ficando restrito ao local, penso que a compreensão das imagens apresentadas neste 

trabalho não devem ser restritas somente aos discursos hegemônicos oriundos da 

história da arte. O cruzamento de diversos conhecimentos que permeiam as 

imagens dos corpos enfermos pela aids nas artes visuais só pode ser concebido 

através de uma perspectiva que amplia as definições da disciplina, entendendo a 

potência dessas relações. 
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