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Resumo. Apresenta-se, neste texto, processos de reinscrições de sentidos 
para os corpos femininos, a partir de dois gestos analíticos: a) o da cicatriz 
como inscrição de um corpo mutilado no arquivo, elaborado a partir de um 
trecho da série The Handmaid’s tale; b) o do jogo entre o visível e o invisível 
operando na constituição do arquivo, em relação à violência e à tortura, a 
partir de considerações sobre a Iconografia de Salpêtrière estudada por 
Didi-Huberman e da análise do ensaio fotográfico Hasta que cambies, de 
Paola Paredes. A partir da Análise do Discurso, intenta-se abordar as 
relações entre memória e esquecimento no/do arquivo médico, tecido pelo 
viés das resistências que enlaçam o poético e o político na produção artística 
audiovisual e fotográfica. 
Palavras-chave: arquivo médico; corpo feminino; violência; silenciamento, 
práticas de resistência. 
 
Abstract. This paper presents processes of reinscribing meanings for female 
bodies, based on two analytical gestures: a) that of scars as inscriptions of a 
mutilated body in the archive, elaborated from an excerpt from the series The 
Handmaid's tale; b) that of the game between the visible and invisible 
operating in the constitution of the archive, in relation to violence and torture, 
based on considerations about the Iconography of the Salpêtrière studied by 
Didi-Huberman and the analysis of the photo-essay Hasta que cambies by 
Paola Paredes.  Based on Discourse Analysis, we attempt to address the 
relations between memory and forgetfulness in the medical archive, woven by 
the bias of resistances that entwine the poetic and political in audiovisual and 
photographic artistic production. 
Keywords: medical archive; female body; violence; silencing, resistance 
practices. 

 
 

 
1 Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade de Franca 
(UNIFRAN). Doutora em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 
Campinas (IEL/UNICAMP) e mestra em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo (USP). 
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Neste artigo2, apresento uma reflexão sobre a (in)visibilidade feminina nos arquivos, a partir 
de duas análises que operam sobre recortes de materiais audiovisuais e fotográficos, 
interpretando-os como gestos estético-políticos que permitem reinventar, redizer, reescrever 
uma memória ideologicamente legitimada acerca do corpo feminino, constitutiva sobretudo 
dos arquivos que compõe a história da medicina. Na trilha desta história e considerando que 
“regularização e desregularização são processos que sustentam a discursividade social”, 
conforme Indursky (2011, p. 88), defendo a ideia de que os sentidos sobre o corpo e o sexo 
da fêmea cumprem um caminho forjado por repetições e deslocamentos de elementos do 
passado, sejam históricos, médicos ou míticos – ou da mistura de todos eles –, a partir dos 
quais a repetibilidade, determinada ideologicamente, garante aquilo que permanece enquanto 
memória social, obliterando os restos que necessariamente a acompanham. 
 
Assegurados pela ideia da anatomia como destino, os arquivos médicos se imprimem a partir 
do repetível, o qual sustenta um processo de regularização dos sentidos. Marcados pela 
ausência de lugares de autoria feminina, são arquivos nos quais a posição masculina sustenta 
um olhar e um dizer sobre a mulher e seu corpo. Ao analisar os arquivos históricos ligados à 
tradição historiográfica, Michele Perrot (2005) explicita que a invisibilidade feminina nesses 
arquivos decorre de clivagens entre atividades masculinas e femininas, que dividem 
sociedades hierarquizadas, nas quais a gestão da memória social decorre de relações desiguais 
entre os gêneros. Nos arquivos médicos, essa (in)visibilidade se coloca diferentemente: não 
há um mero apagamento da mulher e seu corpo, que são constantemente colocados em cena 
na história da medicina, embora definidos a partir do corpo masculino, que é tomado como 
regra. Esse processo ideológico de (in)visibilidade funciona, então, como interdição de 
determinados sentidos e posições de fala sobre o corpo feminino, que é significado nesses 
arquivos a partir de um dizer exterior, masculino, a instalar um regime de repetição sobre a 
mulher. 
 
Entretanto, esse processo de regularização sustentado pelo funcionamento da repetição não é 
capaz de cristalizações, pois encontra-se constantemente ameaçado pela possibilidade de 
deslizamentos dos sentidos em circulação social, atribuindo à memória um caráter lacunar. 
Assim, embora consinta na estabilização de sentidos, o arquivo abriga também faltas, furos e 
restos ignorados e esquecidos de memória. O modo discursivo de apreensão do arquivo 
impõe, então, considerar a falta como constitutiva do próprio arquivo, de sua materialidade; 
embora funcione na evidência da completude, ele comporta também ruínas, lacunas, silêncios 
e silenciamentos, tangenciando o que Derrida (2001, p. 22) nomeou funcionamento 
hipominésico: “o arquivo tem lugar em lugar da falta originária e estrutural da chamada 
memória”. 
 
É, então, nesse lugar de falta, na relação que o impulso arquivístico tece com sentidos 
interditados, que situo dois gestos analíticos que compõem este ensaio: a) o da cicatriz 
como inscrição de um corpo mutilado no arquivo, corpo significado por um excesso (de 
sexualidade) e por uma falta (a mutilação), elaborado a partir de um trecho da série The 
Handmaid’s tale; b) o do jogo entre o visível e o invisível operando na constituição do 
arquivo, em relação à violência e à tortura, a partir de considerações sobre a Iconografia 
de Salpêtrière estudada por Didi-Huberman e da análise do ensaio fotográfico Hasta que 
cambies, da fotógrafa equatoriana Paola Paredes. Esse material, recortado e mobilizado 

 
2 Uma primeira versão desta reflexão foi apresentada na mesa “Violência(s): o corpo da mulher em 
questão”, realizada no SELLL - Seminário de Estudos Literários, Letras e Linguística do Instituto de 
Estudos da Linguagem da Unicamp em novembro de 2017. 
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como uma série, constitui um corpus que me permite uma reflexão sobre as relações entre 
memória e esquecimento no/do arquivo, tecido pelo viés das revoltas e resistências que 
enlaçam o poético e o político na produção artística audiovisual e fotográfica. 
 
Abordo, portanto, uma questão específica que diz respeito ao jogo entre visível e invisível 
a perfazer a constituição de sentidos para os corpos femininos nos arquivos da história da 
medicina, enfatizando os movimentos de resistência que as produções audiovisual e 
fotográfica possibilitam. Trata-se de uma reflexão que se situa no atravessamento dos 
discursos médicos, históricos e artísticos. Elejo, assim, o funcionamento das lutas pelo 
reconhecimento e das práticas de resistência às diversas formas de dominação de gênero 
no interior do processo de interpelação ideológica como ponto nodal desta reflexão. 
Tendo em vista “lugares de enunciação”3 (ZOPPI-FONTANA, 2017) afetados por 
processos históricos de silenciamento (ORLANDI, 1995), observo modos de dizer a 
violência que resignificam a “condição feminina”, questionando particularmente as 
formas com que os processos históricos de opressão e violência de gênero se inscrevem 
no arquivo médico, por meio do apagamento e silenciamento de determinados lugares de 
dizer e posições-sujeito femininas não-normativas, produzindo esquecimentos acerca 
dessas posições. 
 
Tais embates ideológicos de gênero entalham marcas no corpo feminino, transformando-o 
em um arquivo lisível de equívocos constitutivos das relações de gênero: se, consoante 
Ferreira (2013), o corpo é o lugar de simbolização onde se marcam os sintomas sociais e 
culturais dos equívocos na língua e na ideologia, invocar o corpo feminino marcado pela 
mutilação, pela tortura e pela violência permite interrogar a constituição de sentidos e sujeitos 
femininos na relação com as discursividades, sujeitos e corpos presentes-ausentes na 
organização e instituição dos arquivos, à beira de uma história patriarcal, situados nas 
fronteiras de sentidos heteronormativos. Assim, a partir da posição teórica e política da 
Análise de Discurso, inscrevo gestos analíticos que permitem apreender outras versões para 
o corpo e a sexualidade femininos, evocar restos esquecidos de memória a ressoar sentidos 
na produção artística como modos de narrativizar, denunciar e resistir à opressão, à violência 
e à tortura. 
 
 
O ARQUIVO E SEUS RESTOS: TRAÇOS SILENCIADOS DA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
 
Em seu Mal de arquivo, Derrida (2001) situa a impressão do arquivo na relação com o 
registro de uma falta, dizendo-o hipominésico. Para ele, o arquivo jamais deve ser 
atribuído a um funcionamento da “memória nem da anamnese em sua experiência 
espontânea, viva e interior. Bem ao contrário: o arquivo tem lugar em lugar da falta 
originária e estrutural da chamada memória” (2001, p. 22). Situando o impulso 
arquivístico na relação com o esquecimento, Derrida possibilita uma compreensão outra 

 
3 Zoppi-Fontana (2017) conceitua os “lugares de enunciação” na relação com o movimento dos processos 
identitários e de subjetivação que, por meio do Estado com suas instituições e das relações materializadas pela 
formação social que lhe corresponde, individualiza a forma sujeito histórica, produzindo o que Orlandi (2001) 
designa como “individualização do sujeito na produção de sentidos”. Para Zoppi-Fontana (2017, p. 3), os 
“lugares de enunciação, por presença ou ausência, configuram um modo de dizer (sua circulação, sua 
legitimidade, sua organização enunciativa) e são diretamente afetados pelos processos históricos de 
silenciamento”. 
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do arquivo, não mais apreendido em sua suposta fixidez ou estabilização de significações, 
como desejo de eternização de um passado, mas como impressão de um processo de 
apagamento necessário: “Descrever o arquivo em sua totalidade, em sua completude, nos 
é impossível, pois suas probabilidades de descrição e de consignação envolvem também, 
e inevitavelmente, o controle e o encontro com o impossível, ou seja, com o real, conceito 
lacaniano capaz de definir o que sempre escapa” (ROMÃO; GALLI; PATTI, 2010, p. 
126). 
 
Derrida designa, então, “mal de arquivo” a contradição constitutiva entre desejo de 
memória e desejo de destruição, de exclusão e de suspensão de um (outro) porvir. Sua 
tese afirma que, tal qual o funcionamento da pulsão de morte, a repetição é fundamental 
ao arquivo, necessária a sua acumulação e à capitalização da memória, embora seja 
também o lugar de seu enclauzuramento como “violência arquival” (DERRIDA, 2001, p. 
17), a qual se dá por meio de fixações e naturalizações. Isso leva a considerar, em uma 
visada discursiva, que a existência do arquivo se conjuga a movimentos de aparecimento 
e apagamento, num funcionamento contraditório entre memória e acontecimento, 
repetição e deslocamentos. Há uma dimensão política do arquivo, sua direção 
interpretativa imposta ideologicamente, e há, também, “um não-acabamento, a 
impossibilidade de completar, de totalizar, de saturar, de acabar qualquer coisa que seria 
da ordem da edificação [...]” (DERRIDA, 2001, p. 11-12). 
 
Em outras palavras, “jamais se poderá objetivá-lo sem um resto” (DERRIDA, 2001, p. 88), 
pois o arquivo não comporta tudo. Considerando-o, com Pêcheux, enquanto campo 
discursivo lacunar, não-todo e datado historicamente, há fortes razões para se pensar que 
seus conflitos explícitos e constitutivos “remetem em surdina a clivagens subterrâneas entre 
maneiras diferentes, ou mesmo contraditórias, de ler o arquivo” (PÊCHEUX, 1982 [2010] 
p. 57). Arrisco, então, uma interpretação: embora interpretado socialmente em sua 
homogeneidade aparente, o arquivo é, em realidade, um campo heterogêneo e incompleto 
de documentos que se desdobra em possibilidades plurais de leitura. 
 
Situo, então, minha análise para além da leitura literal, nas margens desautorizadas dos 
sentidos em suas errâncias, lugares litorais às instâncias oficiais de arquivos, em um para 
além da ordem do repetível. Inscrevo o gesto de análise no “trabalho do pensamento em 
combate com sua própria memória, que caracteriza a leitura-escritura do arquivo, sob suas 
diferentes modalidades ideológicas e culturais, contra tudo o que tende hoje a apagar este 
trabalho” (PÊCHEUX, 1982 [2010], p. 64). Leitura interpretativa que já é, pois, reescritura 
situada naquilo o que a história machista e patriarcal rasurou, nos restos de uma memória 
negada, nos trapos de silêncio a surgirem como ruínas de enunciados pronunciados e 
escritos por posições sujeito masculinas, as quais interditam, oprimem e violentam o sexo 
e a sexualidade femininos. 
 
 
IMPRESSÕES ARQUIVISTAS: CORPOS MUTILADOS, 
SEXUALIDADES SILENCIADAS 
 
Em sua abordagem do arquivo, Derrida utiliza o termo “impressão” em sua errância de 
sentidos para descrever modos de funcionamento das práticas arquivistas, elencando três 
efeitos possíveis: a) a impressão como inscrição, vestígio deixado pelo ato de imprimir, a 
qual se grava sobre uma superfície e que permite sua reprodução ou repetição; b) impressão 
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como imprecisão, indefinição de opinião; c) impressão como marca da cultura, como um 
“rastro de uma incisão diretamente na pele” (DERRIDA, 2001, p. 33), efeito causado no 
corpo por um agente exterior. Embora considere todas as três acepções no gesto analítico 
empreendido neste texto, há também uma outra significação possível para impressão que 
me parece fundamental face à especificidade do material analisado: trata-se da impressão 
como comoção, choque, emoção ou perturbação. A impressão, assim compreendida, 
emerge como efeito da cena selecionada para compor a primeira análise, recortada da série 
The Handmaid’s tale. 
 
Produzida como adaptação do romance O conto da Aia, de Margaret Atwood, The 
Handmaid’s tale narra a realidade de submissão, opressão e violência contra as mulheres 
em uma sociedade distópica chefiada por homens, instaurada como regime de poder 
teocrático que extingue o modelo democrático americano. Nessa nova configuração 
política, as mulheres são categorizadas por suas funções reprodutivas, em conformidade 
com a tradição religiosa e com a família nuclear: enquanto as Esposas dos Comandantes 
de Estado, embora estéreis, mantêm sua posição social por meio do casamento, as Aias, 
mulheres com funções reprodutivas preservadas, são aliciadas e obrigadas a tornarem-se 
matrizes parideiras, gerando filhos para os casais infrutíferos “em nome da Nação”. Nessa 
rígida hierarquia social, as relações de gênero e sexualidade são definidas segundo 
critérios estritamente biológicos e religiosos. Os homossexuais, lésbicas e demais 
“traidores do gênero”, como são chamados, são considerados inimigos da Nação: em sua 
maioria, são presos, enforcados e expostos no “muro”, num espetáculo sádico e brutal, 
projetado cuidadosamente para atemorizar e conter possíveis revoltas. 
 
Na cena recortada para esta análise, a Aia e sua ex-companheira, uma Martha4, são 
acusadas de “traição do gênero”, levadas à corte, julgadas e condenadas. A Martha 
número 6715301 é condenada à morte por enforcamento; já a Aia 8967, cuja “existência 
é uma abominação”, conforme os dizeres do juiz, é poupada em virtude de sua fertilidade. 
“Sua sentença é a redenção”, conclama o magistrado. Como parte de um ritual perverso 
realizado em nome de Deus, sua alma será torturada e seu corpo mutilado; seu clitóris, 
órgão de prazer também conhecido como “amor veneris”5, circuncidado. Forma de 
coerção radical de sua sexualidade, a mutilação surge como castigo lancinante e é 
infringida ao corpo para o controle dos prazeres. A homossexualidade, interpretada como 
perversão, é “tratada” pela via da mutilação, numa pedagogização do sexo que visa, 
sobretudo, a adequação do corpo feminino às condutas de procriação. 
 
Retomando as elaborações de Derrida, a partir desse recorte da série The Handmaid’s tale, 
pode-se considerar que a impressão arquivista perturba e comove. Inscrita como marca da 
cultura, a impressão crava o significante como um “rastro de uma incisão diretamente na 
pele” (2001, p. 33), pela mutilação a registrar nela uma cicatriz mortificadora. A cicatriz 
comparece, então, como marca de um acontecimento de violência que interdita o prazer à 
mulher, mutilando seu sexo como forma de controlar sua libido supostamente irrefreável. 
Ela simboliza a inscrição da violência de gênero nos corpos femininos, introduz na carne a 

 
4 Em O conto da aia, as Marthas são mulheres que ocupam posições inferiores na hierarquia social da 
República de Gilead, trabalhando geralmente como domésticas ou serviçais. 
5 “O clitóris, descoberto em 1559, por Readolus Colombus, como ‘a sede do deleite das mulheres’, era 
chamado nos textos do século XVI de mentula muliebris (pênis feminino), nympha (termo de Galeno), 
columnella (coluna), crista (de galo), dulcedo amoris ou oestrum veneris; era visto como o pênis feminino, 
como aliás, aparece no guia da parteira de Jane Sharp, de 1671. Ainda não passaria pela cabeça de alguém 
a ideia de que o clitóris grande significasse lesbianismo” (RAGO, 2002, p. 185). 
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condição anatômica como destino funesto, amparada pela heteronormatividade 
naturalizada. Deste modo, a cicatriz proveniente da mutilação não se configura apenas 
como algo da ordem do individual, mas como corte dilacerante imposto a uma coletividade: 
conta a história que, mesmo no Ocidente, a circuncisão feminina foi utilizada como 
processo terapêutico até meados dos anos 50. Médicos ingleses e americanos praticavam a 
clitoridectomia e a castração feminina (retirada dos ovários) com o objetivo de curar 
melancolia e ninfomania. Até o século XIX, acreditava-se que essas práticas curavam 
histeria, masturbação, lesbianismo e epilepsia. 
 
Como um resto esquecido da história ocidental, as ablações femininas foram praticadas, 
embora suscitassem polêmicas e ressalvas. Segundo a historiadora Ana Paula Vosne 
Martins (2004), em 1870 o médico inglês Dr. Charles West alertava seus alunos acerca 
do uso da clitoridectomia como forma de combater a masturbação feminina. Ele relata 
em um de seus cursos a história de uma senhora de 53 anos que sofria de uma fístula 
rectovaginal que muito sofrimento lhe causava. Ao procurar um cirurgião, foi submetida 
à excisão de seu clitóris, tomando conhecimento do ocorrido apenas após o período de 
convalescência. “Ao indagar o cirurgião para saber por que procedera daquela forma, 
ouviu do mesmo que tomara tal decisão porque supôs que a mulher era dada à prática de 
um ‘vício’ do qual ela não conhecia nem o nome, nem a natureza” (MARTINS, 2004, p. 
108). O episódio, descrito em livros e manuais médicos, indica que o sexo da mulher era 
interpretado por anatomistas e fisiologistas como “fonte de problemas, de inquietações e, 
portanto, passível de regulação” (p. 109). A mulher onanista, aquela que não 
compartilhava de seu corpo na comunhão sexual reprodutiva, era tida como improdutiva 
e sua sexualidade considerada anomalia. 
 
Assim, a partir de uma visão funcional da sexualidade, o corpo feminino tornava-se 
símbolo de decadência e degeneração: ele necessitava ser tratado. Essa é a posição 
hegemônica que se difundiu largamente no período, como observado nos escritos do Dr. 
Pouillet, autor de um tratado sobre masturbação feminina que se tornou referência 
obrigatória, o qual recomendava um tratamento preventivo realizado a partir de 
“prescrições higienistas quanto aos cuidados com a alimentação, o vestuário, a educação 
e a vigilância do comportamento das crianças”. Ele também recomendava “a vigilância 
extrema ou o uso de certos medicamentos com propriedades sedativas. Se estas medidas 
não fossem eficazes, era necessário passar para uma terapêutica mais drástica, como o 
uso de aparelhos ou vestimentas que impedissem a manipulação”, ou, então, em casos 
mais extremos, a clitoridectomia, realizada tanto em mulheres casadas como em jovens e 
meninas (MARTINS, 2004, p. 117). 
 

Pouillet afirma que recorria a esta operação para remediar a grande 
lubricidade das mulheres, considerando o procedimento absolutamente 
correto, pois, segundo sua interpretação, a clitoridectomia não significava 
perda da sensibilidade erótica, tendo em vista os relatos da masturbação 
vaginal e uterina apresentados por ele [...]. Pouillet vinha também 
desenvolvendo um tratamento químico para crianças e jovens mulheres: 
a cauterização com nitrato de prata sobre a superfície da vulva e do 
clitóris. Segundo o autor, o procedimento era eficaz porque produzia dor 
cada vez que a mulher se tocasse. (MARTINS, 2004, p. 117, grifo nosso) 

 
Não é difícil perceber como os antionanistas do século XIX se utilizavam de métodos 
sofisticados, violentos e cruéis, submetendo mulheres e crianças à terapias de contenção 
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corporal, substâncias químicas e eletroterapia. Dada à luxúria, acreditava-se que a mulher 
possuía uma sexualidade exagerada, lascívia; seu corpo, situado no limiar entre 
normalidade e patologia, fora hiperssexualizado, num processo o qual Foucault (1998) 
denominou histerização do corpo feminino: 
 

tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado (...) Como 
corpo integralmente saturado de sexualidade; pelo qual este corpo foi 
integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, no 
campo das práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em 
comunicação orgânica com o corpo social (cuja fecundidade regulada 
deve assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser elemento 
substancial e funcional) e com a vida das crianças (que produz e deve 
garantir, através de uma responsabilidade biológico-moral que dura 
todo o período da educação): a Mãe, com sua imagem em negativo que 
é a ‘mulher nervosa’, constitui a forma mais visível da histerização. 
(FOUCAULT, 1998, p. 99) 

 
Para o filósofo, o século XIX ocupou-se em interpretar toda e qualquer doença feminina a 
partir da etiologia sexual: “a definição de feminilidade estava intrinsecamente associada à 
patologia e requeria intervenção médica” (MARTINS, 2004, p. 113) e o desejo sexual 
feminino transformado em desvio, não apenas patológico, mas, ainda, moral. 
 
Contudo, se a história do Ocidente registra a mutilação feminina entre as práticas de 
contenção sexual efetivamente realizadas, tal registro permanece às margens da 
historiografia oficial, subsumido entre os cacos de uma memória lacunar. Esquecida em 
meio a registros documentais rasurados pelas políticas de arquivo, a cicatriz decorrente da 
mutilação permanece silenciada, sigilosa, condenada à invisibilidade da intimidade 
feminina, como um trauma vivido em segredo, posto que simbolizava mácula e desonra. 
Entretanto, ao ser narrada pela ficção, a cicatriz da ablação põe em circulação os restos de 
memórias afrontadas, manchas do passado insistentemente esquecidas, obscurecidas pelo 
olhar do historiador, que retornam “desejosas de serem respeitadas e, sobretudo, de serem 
narradas, reconhecidas” (ROBIN, 2016, p. 79). 
 
Quando discursivizadas, essas cicatrizes esquecidas pela história tornam-se as marcas visíveis 
de dores não contadas, que todavia encontram uma forma de narração possível por meio da 
ficção. No paradoxo tecido entre o visível e o invisível, a cicatriz re-presentifica uma memória 
de violência e sexismo denegada, recusada por uma história escrita majoritariamente por 
homens, ou melhor, registrada a partir de posições-sujeito masculinas. São nesses 
atravessamentos que se depreende o que compreendemos como memória discursiva, 
conforme Pêcheux (2007), nos sentidos entrecruzados entre a memória construída do 
historiador – que não pode ser pensada a despeito das políticas de memória-esquecimento e 
do gesto institucional do historiador/arquivista –, a memória mítica em funcionamento nas 
narrativas e a memória social inscrita em práticas – presentificada, neste caso, pela mutilação 
como prática corporal de violência e opressão de gênero. 
 
A potência transgressora da série ficcional The Handmaid’s tale, adaptada do romance de 
Margaret Atwood, reside, então, nos modos como a narração da violência constitui uma 
memória, pois permite narrativizar uma prática de tortura: a incisão no sexo feminino. Ela 
instaura lugares de identificação possíveis a partir de uma narrativa que, embora se constitua 
pela via da ficção, dá visibilidade e concretude a um acontecimento, uma vez que permite 
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interpretar a cicatriz como inscrição de um corpo feminino mutilado no arquivo, corpo 
significado por um excesso (de sexualidade) e por uma falta (a mutilação). A narrativa 
ficcional mantém, então, um funcionamento discursivo contraditório: embora estruturada 
pela fantasia, transmite, entretanto, que algo da ordem do real possa advir. 
 
 
A FOTOGRAFIA-DOCUMENTO E A VIOLÊNCIA SILENCIADA NOS 
ARQUIVOS DE SALPÊTRIÈRE 
 
Salpêtrière: a meca dos grandes encarceramentos. Localidade conhecida como “pequeno 
Arsenal”. E o maior asilo da França. Com seu “pátio dos massacres”. Suas “mulheres 
devassas”, convulsionárias de São Medardo, os “anormais constitucionais” e outras 
“criminosas natas”, todas encerradas ali: outra Bastilha. Foi o hospital geral das mulheres, 
ou, melhor, de todo o rebotalho feminino. “Até os médicos do Hôtel-Dieu eram proibidos 
de recolhê-las e lhes prestar cuidados”: é que somente na Salpêtrière “acolhiam-se” 
portadoras de doenças venéreas, entre outras mulheres. Elas eram açoitadas logo na 
admissão, recebiam a “Certidão de Castigo” preenchida e eram internadas. O maior asilo 
da França, um asilo de mulheres. Cabe-nos imaginar, ou tentar imaginar, que a 
Salpêtrière, bem dentro de Paris, foi esse lugar inimaginável da feminilidade – digo, uma 
cidade de mulheres, a cidade das mulheres incuráveis (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 33, 
grifos do autor). 
 
Em Invenção da histeria. Charcot e a iconografia fotográfica da Salpêtrière, Didi-
Huberman (2015) analisa os arquivos de imagens do famoso hospital parisiense, 
fotografias documentais que compõem esse acervo particular, instituído a partir do 
“espetáculo da dor” feminina: “eu só poderia dar o nome de dor a esse acontecimento, a 
histeria” (p. 21), reitera seu (re)criador, Charcot. Em face dessa dor inventada como 
espetáculo e como imagem, a histeria inscreveu-se enquanto um evento significante: foi 
criada, fabricada e imaginada. Neste arquivo fundado pela pregnância de imagens que 
materializam corpos-significantes entregues a seus sintomas, Charcot produz a histeria ao 
torná-la visível. Ele dizia: “Essa dor, eu os farei, por assim dizer, pôr o dedo nela, dentro 
de um instante; farei com que os senhores reconheçam todas as suas características” 
(CHARCOT, 1886-1893 apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 27). E fazia entrar as 
histéricas, ostentadas ao olhar de médicos e outros curiosos, em uma pretensa experiência 
científica com corpos expostos a uma violência do ver, corpos tornados imagens, 
imaginários. 
 
A histeria fora inventada, então, no acontecimento de sua visibilidade espetacular: torná-
la visível foi o primeiro passo de sua redescoberta por Charcot que, mergulhado em meio 
a “essas mulheres infernais, que mostravam os seios pendurados e os vestidos abertos, 
contorciam-se e, como uma grande manada de vítimas oferecidas, arrastavam atrás dele 
um longo mugido” (p. 37), tornou-as seu museu patológico vivo. Instrumentalizando seus 
corpos em nome do saber médico, no desejo de constituí-los em “casos” científicos dignos 
de atenção, Charcot afiançou a fantasia de uma linguagem-quadro que supostamente 
poderia agregar sintomas e classificá-los, nomeando assim a “doença”. 
 
Se, no caso das histéricas de Salpêtrière, a fotografia fora interpretada como um modo de 
acesso à origem secreta da “enfermidade”, é porque seu valor de indício ou prova judicial, 
conforme apontou Benjamin, permaneceu preservado. “A chapa fotográfica é a verdadeira 
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retina do cientista” (LONDE, 1896, apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 59). Além de 
complementar a observação e encerrar informações acerca do enfermo, seu valor torna-se 
indiscutível quando as manifestações da doença se traduzem por deformações corporais; a 
fotografia torna-se prova que fala aos olhos e diz mais do que uma descrição completa. Foi 
pensando assim que Charcot deu às imagens lugar de destaque, por acreditar que elas falam 
mais vivamente do que as palavras. Publicou, junto com Paul Richer, Os disformes e as 
doenças na arte e a Nova Iconografia da Salpêtrière, num impulso iconográfico que não 
tardou a se alastrar por outros ramos da medicina. 
 
Conjugada a essa inflexão histórica do ver, de tal sorte que “não se pode ter a pretensão de 
haver realmente visto alguma coisa antes de havê-la fotografado”, conforme Sontag (1983, 
p. 53), o gesto fotográfico passa a constituir a emergência de um modo de ver e deixar ver o 
corpo feminino, materializando no registro imagético o confronto do simbólico com o 
político. A fotografia, enquanto forma material, ao ser consignada em arquivo a partir de um 
gesto institucional que inclui e exclui cenas e enquadramentos específicos, serviria à 
memória, ou melhor, “a uma fantasia de memória [...] uma memória que seria absoluta, pura 
e simplesmente: no instante em que é tirada, a fotografia é absolutamente imediata, ‘exata e 
sincera’”, completa Didi-Huberman (2015, p. 71-74). Ela passa a funcionar, portanto, como 
“registro documental incontestável, duradouro e transmissível”, principal via de acesso à 
memória dos corpos das histéricas, mantendo um lugar privilegiado nos arquivos de 
Salpêtrière. Tratava-se, segundo Londe (apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 60), “de 
preservar o registro duradouro de todas as manifestações patológicas” capazes de modificar 
e imprimir um caráter peculiar à forma externa do enfermo, uma fáceis especial. “Esses 
documentos imparciais e rapidamente colhidos dão às observações médicas um valor 
considerável, no sentido de porem diante dos olhos de todos a imagem fiel do sujeito 
estudado” (LONDE apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 60). 
 
Entretanto, essa evidência da imagem fotográfica como prova da doença e registro de sua 
veracidade dissimula o invisível que nela habita: a fotografia guarda a ilusão de uma 
distância neutra, de um olhar que não toca: “A Iconografia de Salpêtrière não mostrava 
nada da maneira como eram tocadas as histéricas. Apenas mostrava, isto é, tentava provar 
que não se tocava nele, no prodigioso corpo da histérica, e que ‘aquilo’ acontecia sozinho” 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 249, grifo do autor). Entretanto, como desconsiderar que 
tocar a histérica foi, desde sempre, um meio de obter dela uma resposta? Para Didi-
Huberman, Charcot reatou com a tradição de Galeno, Ambroise Paré e mesmo Briquet, 
que utilizara métodos polêmicos para conter os sintomas histéricos, tais como 
“compressão do útero, toda sorte de esfregaduras nas áreas genitais, masturbações – 
sejamos francos, até não poder mais (a histérica extenuada, inteiramente suada, acalmava-
se) – e até receitas de práticas do coito” (p. 250). Embora reprovasse a histerectomia, 
amplamente praticada durante todo o século XIX, Charcot não hesitava em “mergulhar o 
punho na virilha das histéricas, em instrumentalizar uma chamada ‘compressão ovariana’, 
em receitar, em alguns casos, a cauterização do colo uterino”. Tato convertido em 
tormento, speculum – bisturi, cautério. 
 
A palpação dos “corpos incuráveis” a convertê-los em objetos experimentais foi 
severamente negada na Iconografia, dissimulada por Bourneville e Regnard, fotógrafos 
responsáveis pelos registros do asilo: “Por muitos detalhes, sentimos que havia a intenção 
de apagar os toques, as carícias coniventes ou as brutalidades” (DIDI-HUBERMAN, 2015, 
p. 251). O braço do enfermeiro segurando firmemente a histérica fora “corrigido” e a 
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gravura obtida omitiu o toque: em 1887, anos após ter deixado Salpêtrière, Regnard 
publicou uma série de gravuras inéditas extraídas das lâminas da Iconografia fotográfica 
e que teriam sido excluídas do acervo legítimo. Nela, uma particularidade: “o corpo do 
próprio médico!”, como, por exemplo, na gravura “Anestesia histérica”, baseada em uma 
fotografia de Regnard extraída de Les Maladies épidémiques de l’esprit, na qual o médico 
transpassa o braço anestesiado da histérica com uma agulha. O corpo do médico, seu 
toque. E o sorriso de consentimento da moça, dominada por ele: corpo autômato entregue 
à transferência. A gravura não enfatiza sua dor, mas, antes, seu alheamento e sua 
condescendência. Corpo “convocado por carícias, até apalpações, eletrochoques, 
penetrações” (p. 258). 
 
 
HASTA QUE CAMBIES: TORTURA E ESTUPRO NAS “CLÍNICAS DE 
CRISTO” 
 

Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser 
contada uma história. (Hannah Arendt) 

 
“Fotos fornecem um testemunho. Algo que ouvimos falar mas de que duvidamos parece 
comprovado quando nos mostram uma fotografia”, afirma Sontag (1983, p. 9). E completa: 
“uma foto equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu”. 
Registro indelével da realidade, a fotografia geralmente mantém um funcionamento 
discursivo situado na evidência da referencialidade, a qual resguarda a presunção de 
veracidade e lhe impõe autoridade, atributos que conferem potência e legitimidade aos 
arquivos fotográficos. Entretanto, conforme compreendemos com Didi-Huberman, tais 
arquivos não são meros recortes da realidade histórica, mas cuidadosamente construídos 
por práticas políticas de memória e esquecimentos, as quais se realizam no gesto 
institucional do arquivista que recorta, seleciona, amplia e, sobretudo, silencia cenas na 
composição de seu acervo. Do passado, só são transmitidos os episódios julgados 
exemplares ou edificantes. “O resto da ‘história’ – arrisquemos a imagem – conduz à vala” 
(YERUSHALMI, 2017, p. 22). 
 
Situado no movimento contraditório que oscila entre funcionamento documental e 
discursivização da realidade por meio da recriação de cenas as quais protagoniza encontra-
se o trabalho da artista equatoriana Paola Paredes. Preocupada em capturar a realidade 
invisibilizada dos homossexuais, particularmente de mulheres lésbicas e transexuais, a 
fotógrafa inscreve em seu ensaio Hasta que cambies6 um “lugar de enunciação” sustentado 
numa posição política e subjetiva, assediada por um imperativo ético. Seu gesto fotográfico 
pode ser considerado, assim, uma prática de resistência tecida entre testemunho e imagem, 
como vislumbramos no texto que antecede o ensaio, recortado do site da artista. 
 

En Ecuador hay cerca de 200 establecimientos entre legales y 
clandestinos,  donde se tratan adicciones a drogas y alcohol. Entre los 
pacientes, hay también hombres y mujeres homosexuales y transexuales, 
a quienes se les intenta "curar de su desviación". Encarcelados en contra 
de su voluntad, los internos están sujetos a tortura emocional y física 

 
6 O ensaio fotográfico pode ser visualizado no site da fotógrafa, junto com outros trabalhos por ela realizados. 
Disponível em https://www.paolaparedes.com/copy-of-until-you-change. Acesso em 29 março 2019. 



DOI: http://dx.doi.org/10.20337/ISSN2179-3514revistaENTREMEIOSvol19pagina79a94 

 
89 

Entremeios: Revista de Estudos do Discurso, ISSN 2179-3514, v. 19, jul. - dez./2019 
Disponível em <http://www.entremeios.inf.br> 

disfrazada de terapia, a través de alimentación forzosa, violencia física y 
violación correctiva, entre otros. 

 
Durante seis meses entrevisté a una de las víctimas, una mujer que había 
estado reclusa en una de estas clínicas, con el tiempo, reuní testimonios 
eventuales de otras mujeres. La imposibilidad de grabar dentro de estos 
centros debido a su alto hermetismo, hizo que contar esta historia con 
prácticas de documentación tradicionales fuera descartado. 
 
Pensé que si mi familia no me hubiera aceptado cuando les revelé mi 
homosexualidad, podría haber sido una más de las jóvenes enviadas a 
estas instituciones en espera de una cura. Influenciada por esta noción, 
elegí recrear los testimonios siendo protagonista de las imágenes. 
Incorporé mis propias emociones y experiencias con métodos teatrales 
para explorar el abuso al que fueron sometidas estas mujeres. 
  
Estas imágenes permiten ver lo que no se suponía ser visto. La perversión 
en forma de píldoras y libros de rezos; el régimen de “feminidad forzada” 
con maquillaje exagerado, faldas cortas y tacones altos; tortura con 
cuerdas o guantes de goma; la soledad del encierro; y la violación 
«correctiva». 
  
La legislación ecuatoriana prohíbe el tratamiento a homosexuales, aún 
así, la mayoría de estas prácticas continúan sucediendo. Ni las leyes ni el 
activismo han cambiado las actitudes en mi país. Hasta que no se 
reconozca el derecho humano a la orientación sexual o la identidad de 
género, sólo queda esta “enfermedad que tratarán de curar”. 

 
Compreendido como acontecimento, posto que abre brechas sociais e discursivas para o 
deslocamento de sentidos e a emergência de novas modalidades de subjetivação, o ensaio 
ousa visibilizar, invadir e interferir na realidade de horror das chamadas “Clínicas de 
Cristo”. O acontecimento se dá, justamente, no ponto de encontro entre memória e 
atualidade: “é o acontecimento discursivo que nos ensina que há sempre (outros) sentidos 
possíveis, ou, dito em outras palavras, que um acontecimento não para de produzir 
sentidos” (ORLANDI, 2014, p. 3). 
 
A “impossibilidade de gravar dentro dos centros”, segundo a fotógrafa, impede o uso de 
“práticas de documentação tradicionais” para contar essas histórias, exigindo um outro tipo 
de prática de linguagem capaz de “documentar” a realidade, mesmo que por outra via. 
Explorando as possibilidades do autorretrato, Paola passa, então, a “recriar testemunhos 
sendo a protagonista nas imagens”, encenando depoimentos, coletados por ela, de mulheres 
encarceradas em estabelecimentos legais e clandestinos no Equador, onde foram submetidas 
a práticas violentas que supostamente poderiam “curar” a homossexualidade. Assumindo-se 
lésbica, Paola inscreve uma posição-sujeito articulada a demandas políticas por 
reconhecimento da violência e da homofobia, materializando em sua produção artística 
práticas de resistência. Para tanto, a artista mobiliza seu corpo, sua voz e seu olhar na 
construção de um “lugar de fala” que funciona como porta-voz de subjetividades e 
experiências negligenciadas e silenciadas, gerando um saber e um modo de falar do outro e 
de sua experiência que passa, inevitavelmente, por um falar de si. O ensaio se apresenta, 
portanto, como eticamente e politicamente legítimo na luta contra as identificações 
hegemônicas de gênero. 
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Diferente do fotógrafo que testemunha o horror e, para registrá-lo, deve fazer uma escolha 
ética entre o clique e a vida, em Hasta que cambies fotografar é um ato de intervenção, 
que interfere no real do arquivo na medida em que registra o trauma em imagens: 
enquanto gesto de interpretação de testemunhos de mulheres “tratadas” nas clínicas da 
abominação, o gesto de fotografar não é interpretado como uma simples transposição de 
falas e experiências em imagens, posto que exibe uma versão outra dessas falas. 
Identificada à dor daquelas que tiveram corpos e dignidades dilacerados em nome da 
heteronormatividade compulsória, a fotógrafa encena as experiências lancinantes 
relatadas, interpretando a dor, a vergonha e o medo em imagens reinventadas dessas 
experiências. 
 
 

 
Fig. 1: Recorte do ensaio fotográfico Hasta que Cambies. Disponível em 

https://www.paolaparedes.com/copy-of-until-you-change. Acesso em 29/03/2019. 
 
 
Trata-se de um registro, uma inscrição simbólica que articula a ordem do documental e 
da ficção, pois fotografa cenas (re)vividas, nas quais Paola (re)formula em imagens 
experiências testemunhais de violência vivenciadas, denunciando-as. Nos dizeres que 
acompanham as fotografias, essas histórias de horror são narradas: “uma das mulheres 
permaneceu amarrada durante toda a noite. Seus pais a haviam sedado e sequestrado para 
levá-la ao centro contra sua vontade”. No modo com que imagem e legenda se formulam, 
o corpo de “uma das mulheres” coincide com o corpo de Paola, identifica-se com ele em 
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sua dor. O corpo da artista serve, aqui, aos propósitos de uma arte militante, 
transformando-o em um instrumento ético de luta para a produção de um efeito de 
denúncia que se articula ao um outro efeito: retomando Derrida, a impressão arquivista 
pode ser também compreendida como comoção, perturbação, choque. Entretanto, o que 
determina a possibilidade de sermos moralmente afetado por fotografias, conforme 
Sontag, é “a existência de uma consciência política apropriada. Sem uma visão política, 
as fotos dos matadouros da história serão, muito provavelmente, experimentadas apenas 
como irreais ou como um choque emocional desorientador” (p. 29). 
 
 

 
Fig. 2: Recorte do ensaio fotográfico Hasta que Cambies. Disponível em 

https://www.paolaparedes.com/copy-of-until-you-change. Acesso em 29/03/2019. 
 
 
Ao materializar testemunhos privados e colocá-los em circulação como públicos, o ensaio 
fotográfico faz ecoar uma memória silenciada como os restos esquecidos das histórias das 
histéricas de Salpêtrière, por exemplo, e toda a sorte de “tratamentos” violentos a que 
aquelas mulheres estavam expostas, entre eles o estupro e os chamados crimes sob 
hipnose, tão bem descritos por Didi-Huberman. Hasta que cambies funciona, então, a 
partir do jogo entre o visível e o invisível operando na constituição dos arquivos, em 
relação à violência e à tortura, constituindo um trabalho da memória, contra o 
esquecimento. 
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Conforme Foucault explicitou em sua história da sexualidade, a pedagogização do sexo 
feminino a partir do séc. XIX visando sua adequação às condutas de procriação foi 
acompanhada da psiquiatrização do prazer perverso, considerado anomalia: “atribui-se 
um papel de normalização e patologização de todas as condutas; enfim, procurou-se uma 
tecnologia corretiva para tais anomalias” (FOUCAULT, 1998, p. 100). Lembremos o 
lugar do estupro no interior do que o filosofo designou “tecnologias corretivas”, 
amplamente utilizado para “curar” mulheres homossexuais durante a Segunda Guerra e a 
ocupação nazista, segundo Beth Fuks: 
 

enquanto a realidade da violência sobre homens homossexuais se fez 
implacável, os nazistas, muitas vezes, pouparam as mulheres de serem 
confinadas nos campos da morte. Eles acreditavam ser mais fácil 
reeducar uma mulher a assumir papéis como esposas e mães. A 
violência contra a mulher, nesse período negro da história, fez-se por 
meio da obrigação de procriar traumaticamente, fora dos registros do 
desejo. Sob situações de estupros reais e simbólicos, a mulher tornou-
se alvo da violência e da crueldade assassina nazista. Nota-se que o 
dispositivo de repúdio ao feminino – denegação da castração – apareceu 
como uma tentativa de transformar as lésbicas em verdadeiras vacas de 
reprodução da ‘raça pura’. (FUKS, 2013, p. 81) 

 
Uma suposta função terapêutica do estupro marca, portanto, em diversos momentos da 
história da (des)humanidade, a tentativa de repúdio ao feminino, conforme lemos em 
Fuks. Ao convocar seu próprio corpo para narrar histórias rasuradas, Paola se inscreve 
como porta-voz das mulheres violentadas nas clínicas as quais pesquisou, permitindo aos 
testemunhos que ouviu um modo de circulação de sentidos na sociedade, fazendo-os 
ressoar em gestos artísticos-políticos constitutivos de sua poética visual. Nesse processo 
discursivo, a artista inscreve um gesto de apropriação dessas histórias que visa torná-las 
públicas, publicizá-las, retirá-las do anonimato para torná-las visíveis, reconhecíveis e, 
portanto, passíveis de crítica, em gestos de denúncia e resistência. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como nos ensina Eni Orlandi, faz parte da reflexão proposta pela Análise do Discurso 
pensar o invisível em linguagem, ou seja, aquilo que, na demanda de interpretação, 
apresenta-se como invisível. Amparados nas elaborações e especificidades desse campo 
teórico, procuramos, neste texto, problematizar o que nomeamos como (in)visibilidade 
das mulheres nos arquivos médicos, sustentando que esse movimento de sentidos se 
articula à produção de silenciamentos de posições femininas na história e na sociedade 
como tal. Postas à margem, são posições inscritas a partir de um funcionamento 
paradoxal, entre saturação e apagamento de sentidos, constituindo sujeitos femininos 
como restos da história. 
 
Tendo em vista esse funcionamento próprio aos arquivos médicos, os discursos 
audiovisual e fotográfico analisados insurgem, então, enquanto gestos artísticos-políticos 
capazes de desestabilizar sentidos arquivados, reinscrevendo posições possíveis para o 
feminino, através da denúncia da violência, facultando um tipo de formulação e 
circulação social que, todavia, não se dá como mera repetição, mas como deslizamento, 
permitindo a reinvenção de sentidos e sujeitos. O artista, obstinado diante da ausência, 
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narra qualquer coisa do secreto e, no entanto, de estranhamente familiar, projetando uma 
memória fabulosa de lembranças anônimas arquivadas e esquecidas, obliteradas. Em seu 
gesto poético-político, o artista resvala seu olhar e sua escuta para as brechas do arquivo, 
suas lacunas, contra o desaparecimento de violências não biografáveis, não 
documentáveis, produzindo um des-domínio: “a tessitura de uma outra memória” 
(ROBIN, 2016, p. 211). 
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