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(T)Races of Louis Agassiz: Photography, body and Science yesterday and today / Rastros e raças de Louis 

Agassiz: Fotografia, corpo e ciência, ontem e hoje 

 

 

Resumo: Resenha do livro (T)Races of Louis Agassiz: Photography, body and Science yesterday 

and today / Rastros e raças de Louis Agassiz: fotografia, corpo e ciência, ontem e hoje. Publicado 

por: Maria Helena P. T. Machado & Sasha Huber (Eds.) Capacete & 29ª Bienal de São Paulo, 

2010. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 

2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do 

Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de 

intermediária editorial para os grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos 

e Pontões de Cultura. 
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A obra fotográfica de um cientista suíço do século XIX, influente nos EUA do pós-abolição, é 

analisada por um grupo de historiadores, artistas e críticos de arte com raízes no Brasil, Suíça, 

Haiti, EUA, Finlândia e Macedônia. Só isso já dá uma ideia da natureza interdisciplinar e 

internacional do projeto que resultou em 2010 neste livro e numa exposição itinerante 

homônima. Sob diferentes perspectivas, esta obra, em edição bilíngue, aborda as fotografias 

produzidas no Brasil pelo naturalista Louis Agassiz durante uma expedição científica nos anos 

1865-6, com as quais ele pretendia categorizar tipos raciais e comprovar cientificamente a 

inferioridade das raças negras e a degeneração supostamente causada pela mestiçagem. A 

primeira parte do livro aborda historicamente os contextos de produção e preservação dessas 
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fotografias, mostrando como elas codificaram relações raciais assimétricas e um cabo-de-força 

tenso entre as concepções do cientista e de seus retratados. A segunda parte aborda a 

persistência do imaginário racista na memória social e na cultura visual contemporânea a partir 

das iniciativas artísticas de Sasha Huber, que reinterpretou criticamente as fotografias de 

Agassiz e, em conjunto com o ativista Hans Fässler, promoveu campanhas contra a celebração 

de seu nome em monumentos públicos. O movimento interdisciplinar aparece aqui como forma 

eficaz de intervenção sobre um discurso que transcende as fronteiras entre ciência e estética, 

como é o caso do racismo. 

 

 

 


