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RESUMO  
A presente pesquisa teórico-prática aborda a questão do retrato na produção 
contemporânea com o uso da fotografia em um trabalho desenvolvido com revelação 
fotográfica em anthotype. Para isso, trazemos exemplos da produção de artistas como 
Helga Stein, Joachim Schmid e Arman e o respaldo teórico acerca da fotografia de 
Annateresa Fabris, Arlindo Machado, Roland Barthes e Susan Sontag. O trabalho trata do 
processo de criação das obras “Márcia” e “Eris” que consistem em retratos revelados 
diretamente em folhas de girassol pelo processo do anthotype. 
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ABSTRACT 
This research addresses the issue of the portrait in contemporary production with the use of 
photography in a work with photographic processes as anthotype. For this, we bring 
examples of the production of artists like Helga Stein, Joachim Schmid and Arman and 
theoretical support about photography with Annateresa Fabris, Arlindo Machado, Roland 
Barthes and Susan Sontag. The text shows the creative process of the works "Marcia" and 
"Eris" consisting of pictures revealed directly in sunflower leaves by the anthotype process. 
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O retrato é um gênero artístico que foi facilmente incorporado pela fotografia. Com o 

argumento da exatidão passou a concorrer com os retratos feitos com a pintura. Se 

antes ter um retrato de si era algo restrito à apenas algumas camadas da sociedade, 

a fotografia vem para alcançar outras camadas e amplificar a difusão do retrato. Em 

meio ao ritmo industrial, a fotografia se torna a imagem que traz consigo aquilo que 

o momento pede: “exatidão, rapidez de execução, baixo custo, reprodutibilidade” 

(FABRIS, 1998, p. 12). Ainda de acordo com Fabris (2004, p. 29), 

Os altos preços do daguerreotipo e das produções de fotógrafos 
como Nadar, Carjat, Le Gray colocam o retrato num âmbito social 
restrito, permitindo-lhe atestar apenas a ascensão da alta burguesia. 
É para além desse círculo restrito que irá apontar a descoberta de 
Disderi, que pretende estender o direito de imagem não só à 
pequena burguesia, mas ao próprio proletariado.  

Ao longo do tempo sabemos que podemos compreender o retrato não somente 

como representação, mas também como construção subjetiva, política, social, de 

acordo com as convenções de cada época. Embora a fotografia traga consigo a 

noção de espelhamento do real, o retrato pode ser percebido como uma forma 

simbólica (BURKE, 2004), visto que o fotografado muitas vezes figura com objetos 

que remetem a papéis sociais específicos. O retrato na história da fotografia pode 

apontar para a construção dessas ilusões sociais ou mesmo indicar para uma 

iconografia das composições de retratos de família, em que há certas regras, onde 

cada membro deveria ficar baseado na tradição: por exemplo, os homens numa 

determinada pose, as mulheres e crianças em outras etc. É difícil pensar no retrato 

como mera forma de registro fisionômico, tendo em vista a trama complexa que se 

estabelece na construção desse tipo de imagem. A construção das poses, os 

objetos que figuravam nas fotografias, os fundos, as vestimentas como modo de 

diferenciação, o tipo de iluminação e enquadramento eram instrumentos retóricos 

para a elaboração desses personagens (BURKE, 2004).  

Na contemporaneidade percebemos o retrato livre dessas regras. Sabemos que há 

um campo de atuação de estúdios que fotografam pessoas e famílias, mas 

interessa-nos aqui refletir sobre uma produção que visa ampliar as possibilidades 

desse tipo de representação. O trabalho de Helga Stein, por exemplo, traz o 

autorretrato elaborado a partir da manipulação digital da imagem para se transformar 

numa representação baseada em um ideal de beleza proposto pelas imagens da 
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cultura de massa. Aqui, o caráter indicial da fotografia se perde. As feições da autora 

são alteradas e transformadas num momento em que há ampla discussão sobre a 

veiculação desse tipo de imagem pela publicidade e os seus efeitos na sociedade.  

 
Fig. 1 – Helga Stein 
Andro Hertz, 2006  

 

Já Joachim Schmid, em “Belo Horizonte, Praça Rui Barbosa 2002” parte da coleta 

de fotografias 3x4 descartadas por fotógrafos lambe-lambe de praças. Para esta 

obra o autor recolheu essas imagens em 1992 e apresenta-as reunidas no espaço 

expositivo penduradas à altura do rosto do espectador. O modo de apresentação 

nos faz pensar imediatamente na noção de espelhamento: poderia ser um de nós 

ali. O traço distintivo do indivíduo aqui pouco importa, já que estas fotografias se 

prestam a serem utilizadas em documentos. A relação do fotografado com o 

fotógrafo aqui é meramente utilitária. Tanto que as fotografias apresentadas foram 

recolhidas do chão de uma praça. São os restos rejeitados pelos fotógrafos. Neste 

trabalho compreendemos que o autor nos apresenta uma coleção dos tipos 

humanos que frequentam aquela praça. A fotografia como arquétipo.  
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Fig. 2 – Joachim Schmid 

Belo Horizonte, Praça Rui Barbosa 2002, 2002 
Instalação (240 retratos, 24 x 18 cm cada) 

 

Fabris (2004, p. 173), a respeito do retrato na contemporaneidade, afirma:  

[...] a que remete o retrato atual? Ao corpo como espaço físico e 
como território para o qual convergem as pressões políticas e 
culturais, sociais e econômicas. As versões radicalmente diferentes 
do indivíduo, que pode ser representado por sucedâneos e imitações 
do homem. A arquétipos sociais e não tanto a indivíduos concretos 

Desse modo, compreendemos que o retrato pode se dar de diversas maneiras em 

sua relação com a arte contemporânea, independente do dispositivo técnico ou 

mesmo entendendo o artista como organizador, colecionador, acumulador de 

retratos que não tenham sido capturados por ele. Podemos ainda trazer como 

exemplo o trabalho de Arman, que a partir da década de 1960 desenvolve os seus 

retratos-robôs. Neste trabalho, o artista retrata as pessoas não por sua fisionomia, 

mas por traços de sua personalidade. O procedimento adotado é a coleta de objetos 

da pessoa a ser retratada que são agrupados e fotografados. O retratado é 

representado aqui de outra maneira. Há um aspecto poético desta obra que se 

aproxima do meu modo de trabalhar que é a escolha das pessoas fotografadas: o 

artista só retrata pessoas que ele tenha alguma intimidade (FABRIS, 2004). 
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Fig. 3 – Arman 

Primeiro retrato robô de Yves Klein, 1960 
Fotografia, 76 x 50 cm 

 

Interessa-me nos últimos anos refletir acerca da relação da fotografia e do retrato 

com a morte. Barthes (1998, p. 113) anuncia: “dizem que o luto, por seu trabalho 

progressivo, apaga lentamente a dor; eu não podia, não posso acreditar nisso; pois, 

para mim, o Tempo elimina a emoção da perda (não choro), isso é tudo”. Nas obras 

“Eris” e “Márcia”, trato da relação da perda de pessoas próximas, dois amigos e 

artistas que faleceram em 2015 e 2012, respectivamente. Eris Maximiano, foi ator, 

diretor, cenógrafo e iluminador alagoano, atuou na Funarte, no Rio de Janeiro, entre 

2007 e 2015. Desenvolveu projetos na área de espetáculos cênicos desde 1995. 

Márcia Danielli Rodrigues de Sousa (Shoo), foi jornalista e atriz nascida em Sobral, 

no Ceará, e criada desde os dois anos de idade em Maceió (AL). 

Depois da morte de Márcia, em 2012, dei início ao trabalho. Márcia faleceu devido a 

um acidente de trânsito. Enquanto participava de uma trilha com um grupo de 

ciclistas, na AL-101 Norte, ela foi atropelada por um caminhão. Já Eris foi 

encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro em maio de 2015. Ambos 

exerceram grande influência no meu percurso artístico. Em 2004, quando trabalhava 

em uma empresa em Maceió, conheci Márcia e a partir dela vários outros amigos 

ligados às artes cênicas. Foi a partir destes contatos que comecei a realizar 
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trabalhos autorais, como Pormenores de uma carroça (2004), em que a própria 

Márcia participou. Desde então comecei a pensar proposições artísticas 

relacionadas à fotografia. Esse trabalho foi exposto na Saudável Casa Subversiva, 

espaço na cidade de Maceió (AL) que reunia artistas de diversas linguagens, seja 

para expor os trabalhos ou para momentos de convivência.  

 
Fig. 4 – Márcia Danielli e Flávio Rabelo em "Pormenores de uma carroça",  

cromo revelado pelo processo C-41 – cross process, 20 x 30 cm, 2004 
 

Em 2004 conduzi um estúdio fotográfico em Maceió realizando um trabalho voltado 

para a publicidade, desenvolvendo fotografias de produto, gastronomia, arquitetura, 

moda e retratos tanto para clientes diretos como para agências de propaganda. 

Inicialmente o trabalho era realizado de forma autônoma, depois se consolidando 

como empresa, chamada Urucum Estúdio, que funcionou entre 2005 e 2011. Por ser 

um espaço fixo, esse lugar passou a ser um ponto de encontro de diversos amigos 

artistas e, sempre que possível, eu realizava retratos deles em suas visitas.  

Hoje percebo nessas fotografias o retrato de um momento e sinto vontade de 

retomar essa prática, mas há um fator limitador tendo em vista que muitas dessas 

pessoas residem atualmente em estados diferentes do país. Daí também o 

preciosismo que tenho com essas imagens, por marcar um período em que todos 

estavam geograficamente mais próximos. Conforme Machado (2015, p. 107), “[...] 

quando vemos uma foto não é simplesmente a figura que nos é dada a olhar, mas 

uma figura olhada por outro olho que não o nosso”. Aqui essas pessoas são 

apresentadas pelo modo como as vejo. 
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Fig. 5 – Alguns dos retratos realizados em estúdio entre 2004 e 2006:  

Flávio Rabelo, Isaac Vale, Eris Maximiano, Gustavo Roque. 
 

Me interesso pelo retrato em sua dimensão afetiva na relação com o fotografado. 

Não me desperta interesse em sair para fotografar pessoas desconhecidas na rua. A 

busca por esses personagens e o próprio processo de procurar envolvimento com 

essas pessoas é algo que não me interessa como artista. Gosto de fotografar 

pessoas que já conheço e que tenho algum envolvimento. Talvez por que goste de 

perceber essa relação no resultado. Entendo, entretanto que todo retrato é 

construção, pois como propõe Barthes (1998, p. 27), “diante da objetiva, sou ao 

mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, 

aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte”. 

Quando fotografava pessoas para publicidade era necessário construir uma 

representação do público-médio daquilo que se esperava, o retrato nesse caso não 

funciona como portador dos traços distintivos de uma pessoa, mas sim como uma 

representação de um tipo-médio pela aparência de um modelo fotográfico 

(ÉGUIZABAL, 2001). Conforme Fabris (2004, p. 15), “a fotografia constrói uma 

identidade social, uma identidade padronizada, que desafia, não raro, o conceito de 

individualidade, permitindo forjar as mais variadas tipologias”. Neste uso do retrato, 

não se trata de uma pessoa particular, mas de um personagem. 

Em 2012, após a morte de Márcia, estava desenvolvendo uma pesquisa com 

anthotype, técnica que permite a revelação de fotografias diretamente em folhas de 

plantas ou a partir da extração do seu sumo e aplicação em um papel como uma 

emulsão. Até este ponto, eu havia testado a impressão de imagens em folhas de 
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couve e de outras plantas que encontrava e também a partir da extração do sumo de 

pétalas e da beterraba. Trata-se de um processo bastante instável, tendo as cópias 

a partir do sumo se apagado poucos meses depois e as que foram realizadas 

diretamente em folhas duram até o momento atual, apresentando apenas sutis 

diferenças de tom. Por esse motivo, optei por revelar o retrato da Márcia em folhas 

de girassol, pois foi esta flor que René Guerra, um amigo que não pôde ir ao velório, 

pediu para que levássemos para ela. Uma flor que procura a luz. Ser luz. Ser vida. A 

morte representada num pedaço de vida, nos lembrando da nossa própria finitude.  

O processo do anthotype consiste na extração do sumo de folhas, frutas e flores 

frescas, na sua aplicação em um suporte – que pode ser um tecido ou papel, por 

exemplo – e na sua consecutiva exposição à luz com positivos de imagens 

fotográficas ou com a disposição de objetos por contato. O que acontece é que a 

área que está protegida da luz não irá mudar de cor e a área que está exposta à luz 

tenderá a clarear, sendo necessário, portanto a utilização de positivos e não de 

negativos para obtenção da imagem. Há ainda a característica de que pode haver 

alterações cromáticas neste processo e também há a possibilidade do uso de álcool 

para misturar ao sumo e aplicar no suporte (JAMES, 2015). O tempo de exposição à 

luz pode variar, podendo ser necessário algumas horas ou mesmo alguns dias, a 

depender do sumo usado, do papel, da intensidade da luz ou mesmo da época do 

ano. Quanto mais frescos forem os vegetais utilizados na preparação do papel, 

melhor será a cor da imagem. 

Pelo mesmo princípio de clareamento das áreas não protegidas funciona também a 

técnica que alguns chamam de photosynhesis e outros também incluem como uma 

categoria do anthotype, que consiste na impressão feita diretamente em folhas de 

plantas. Este tipo de procedimento, assim como o que utiliza o sumo de vegetais, 

não utiliza substâncias químicas para a revelação, não tendo, consequentemente, a 

possibilidade de fixação destas imagens, podendo estas sofrerem desbotamento ao 

longo do tempo. Por este motivo esta técnica foi deixada de lado no século XIX 

dando lugar a processos mais seguros com outros materiais químicos. É necessário 

para o prolongamento da aparência deste tipo de imagem a sua reprodução por 

meios fotográficos mais duradouros, como fotografias em película ou digital ou 

mesmo por meio da digitalização através de scanner. Compreendo para a obra aqui 
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em questão que o apagamento potencializa as relações entre morte e vida. A 

imagem de pessoas que se foram permanecem de maneira efêmera nesta suporte-

vida que é a folha de girassol. Entendo a utilização das técnicas fotográficas como 

textualidade e materialidade da obra.  

Para a revelação do presente trabalho, imprimi em transparência a jato de tinta e em 

tons de cinza o retrato na dimensão das folhas de girassol, em seguida coloquei a 

folha sem necessidade de nenhum reagente químico e esse positivo entre dois 

vidros para ser exposto ao sol. Por ser um processo artesanal que implica em 

tentativas e erros até a obtenção do êxito técnico, realizei algumas cópias da mesma 

imagem, visto que manchas da folha e o tempo de exposição alteram o resultado. 

Para essa imagem foram 5 dias de exposição ao sol numa varanda que era atingida 

indiretamente pela luz do sol pela manhã e diretamente pela tarde. Essa quantidade 

de tempo pode variar conforme a época do ano e intensidade da luminosidade. A 

espera pela passagem do tempo aqui é elemento chave para obter resultados. Por 

depender da luz do sol é preciso saber esperar para que a imagem se fixe. Deste 

modo, o próprio processo de obtenção da imagem trata da espera, da passagem do 

tempo. 
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Fig. 6 – Márcia, 2012 

Anthotype em folha de girassol (registro da época em que foi revelada) 
 

Como forma de apresentação colei com adesivo reversível a folha em um papel de 

alta gramatura em dimensão de 32 x 24cm, de maneira centralizada. Penso nessa 

grande área ao redor da imagem como uma maneira de traduzir a ideia de sermos 

pequenos diante da imensidão. Da nossa impotência diante de certos aspectos da 

vida. Realizei esse trabalho em 2012, no entanto, nunca havia exposto, apenas 

mostrado para um grupo pequeno de amigos que tenho em comum com Márcia. 

Apenas em 2015 apresentei publicamente esse trabalho como forma de 

homenagem dentro da exposição “Passagem”, realizada em Maceió (AL). 
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Fig. 7 – Márcia, 2015 

Anthotype em folha de girassol, 32 x 24 cm (registro da imagem em 2015) 
 

Em 2015, após a morte do Eris, resolvi retomar este trabalho e também fazer o seu 

retrato revelado em uma folha de girassol. Considero ter sido muito mais difícil 

realizar essa cópia, talvez por nos últimos anos ter tido a presença dele em meu 

cotidiano de maneira mais intensa. Ao longo dos anos desenvolvi muitos projetos 

gráficos para espetáculos que ele, de algum modo, trabalhava, seja como diretor 

artístico ou na encenação, ou mesmo ao compartilhar os meus trabalhos em 

fotografia, as ideias de exposição, sempre em diálogo sobre a conceituação ou 

sobre questões mais práticas ligadas à iluminação ou execução de projetos. Por ter 

grande afinidade artística desenvolvemos a habilidade, ao longo do tempo, de 

expressar conceitualmente o que queríamos, de modo que o outro fosse capaz de 

realizar o trabalho com precisão. Assim, para mim o retrato do Eris se transformou 

em presença do Eris, sendo muito difícil realizar a impressão dos positivos em 

transparências para realizar o processo de revelação. A fotografia como magia. 

Percebi aí a potência do que é ser “retrato”. Há vida e presença em um retrato. 



 

1932 MORTE E VIDA ATRAVÉS DO RETRATO: UMA EXPERIÊNCIA EM ANTHOTYPE 
Renata Voss Chagas / UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

Apenas alguns meses depois da morte do Eris foi que consegui começar algumas 

tentativas. Por ter realizado a revelação numa época do ano muito úmida, as 

primeiras duas tentativas de revelação não funcionaram, tendo mofado as folhas 

com poucos dias. Revelei então essas imagens em Maceió (AL), em uma casa, por 

ter a possibilidade de colocar os vidros expostos ao sol ao longo de todo o dia. Esse 

processo demorou também 5 dias sendo os resultados utilizados para exposição e 

finalização do trabalho. Tentei também realizar a revelação nas pétalas do girassol, 

mas não obtive sucesso.  

 
Fig. 8 – Registro do processo: positivo em contato com a folha, 2015 

 

 
Fig. 9 – Registro do processo: positivo em contato com as pétalas, 2015 
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Fig. 10 – Eris, 2015 

Anthotype em folha de girassol, 32 x 24 cm 
 

Acredito neste trabalho como uma potência para tratar não só da morte, mas também 

da vida que segue. Da brevidade de nossa passagem: memento mori (lembra-te que 

irás morrer). Como pontua Sontag (1981, p. 15), “toda fotografia é um memento mori. 

Tomar uma fotografia é como participar da mortalidade, vulnerabilidade e mutabilidade 

de uma pessoa (ou objeto)”. A fotografia traz em si a lembrança da nossa finitude e das 

coisas do mundo. O anthotype amplifica essa finitude, visto que não é uma imagem que 



 

1934 MORTE E VIDA ATRAVÉS DO RETRATO: UMA EXPERIÊNCIA EM ANTHOTYPE 
Renata Voss Chagas / UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

tenhamos como fixar ao contrário de outras técnicas fotográficas. Não se sabe 

exatamente quanto tempo ela pode durar, tendendo também ao apagamento. Desse 

modo, a imagem que fiz de Márcia em 2012 já não é mais a mesma. Barthes (1998, p. 

138) nos lembra de uma “imagem que produz a Morte ao querer conservar a vida”. 

Transformação: o retrato de alguns anos anteriores vira outra imagem ao ganhar a folha 

de girassol como suporte. E a folha ao longo do tempo segue se transformando. A vida 

em movimento que pulsa, “a Fotografia não fala (forçosamente) daquilo que não é mais, 

mas apenas e com certeza daquilo que foi” (BARTHES, 1998, p. 127). Assim como a 

vida é movimento, considero ver essas imagens como uma espécie de movimento que 

se dá dentro de nós. 
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