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Resumo 
 

A dissertação que se segue foi realizada no âmbito do Mestrado em Arte 

Multimédia pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, na especialidade 

de Fotografia. Esta dissertação de cariz teórico-prático tem como tema o memento mori 

e o unheimlich no corpo humano fotografado. 

A componente teórica é composta por uma primeira parte, onde é realizada uma 

análise de dois conceitos: memento mori e unheimlich, feita a partir de ensaios de 

Sigmund Freud, e seguida de uma aplicação destes conceitos ao campo da Fotografia, 

corroborada por teóricos como Laura Mulvey, Rolling Krauss, Hal Foster, Susan 

Sontag, Roland Barthes, entre outros. A segunda parte da pesquisa diz respeito às 

referências artísticas, onde são analisados os trabalhos de Jorge Molder, Hans Bellmer e 

Tony Oursler. 

A componente prática constitui-se por uma descrição das várias experiências que 

levaram à produção do objeto final, assim como uma descrição e análise desse objecto, 

que consiste numa série fotográfica de seis retratos onde estão representados rostos de 

mulheres, sobre os quais foram projetados faces de bonecas. 
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Abstract 
 

The following dissertation was produced for the Masters in Multimedia Art, by 

the College of Fine Arts of the University of Lisbon, in the specialty of Photography. 

The theme of this paper is the memento mori and the unheimlich in the photographed 

human body. 

The theoretical side of this dissertation is composed by a first part, where it is 

made an analysis of two concepts, memento mori and unheimlich, based on articles 

written by Sigmund Freud, followed by an application of those concepts on the field of 

photography, with the works of Laura Mulvey, Rosalind Krauss, Hal Foster, Susan 

Sontag, Roland Barthes, and others, as fundament for this application. The second part 

concerns the artistic references, complied by the works of Jorge Molder, Hans Bellmer 

and Tony Oursler. 

The practical component of this dissertation presents and a description of all the 

experiments that have led to the final object, as well as a description and analysis of said 

object, comprised of a photographic series of six portraits of faces resulting from the 

projection of a doll onto to a woman's face. 
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Introdução 
 

 
 Não é possível chegar a uma essência da fotografia 
porque afinal o que esta nos revela é algo da ordem 
do recalcado, daquilo que não é possível verbalizar 
porque demasiado obsceno. A única coisa que é 
possível (e interessante) é compreender os efeitos 
comportamentais que a Fotografia provoca, nesse 
esforço de denegação de uma «inquietante 
estranheza». 

Margarida Medeiros, Fotografia e Verdade. 
 

 

 Da mesma forma que Margarida Medeiros, na sua obra Fotografia e Verdade: 

Uma História de Fantasmas, nos revela que se encontra movida por um interesse de 

“compreender os efeitos comportamentais que a Fotografia provoca”, também a 

realização deste projeto possui semelhantes motivações, consubstanciadas no propósito 

de estudar reações causadas por fotografias onde o corpo humano é fotografado. 

 Ao rever a minha primeira série de retratos, realizados ainda em 2012, onde o 

meu pai surgia metamorfoseado na figura feminina que foi projetada sobre o seu rosto, 

fui invadida por um desconforto e estranheza que me intrigaram. Que sensações seriam 

essas? O que é que aquele rosto estranho representava para ser tão desconcertante, não 

só para mim como para qualquer observador? Porque é que o corpo humano quando era 

fotografado se tornava, simultaneamente, fascinante e aterrorizador? 

 A dissertação de carácter teórico-prático que se segue, desenvolvida no decorrer 

do Mestrado em Arte Multimédia na vertente de Fotografia, pretende responder a estas 

questões, centrando-se em dois conceitos –  memento mori e unheimlich –, assim como 

a sua aplicação ao campo da fotografia, especificamente, nos casos em que o corpo 

humano é fotografado.  

Para isso será adoptada uma estrutura composta por três capítulos principais: o 

primeiro capítulo, denominado Memento Mori, Unheimlich e Fotografia, integra uma 

definição e análise dos dois conceitos sendo que, para cada um deles, se recorre a 

Sigmund Freud. Como tal, para uma consideração do memento mori, relativamente, à 

fotografia, será analisado o ensaio “Jenseits des Lustprinzip”, enquanto que, para o 

estudo do unheimlich, será analisado o artigo do mesmo nome, “Das Unheimlich”; 

Ainda neste capítulo, cada conceito será relacionado com a fotografia, demonstrando-se 
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como a imagem fotográfica consegue ser uma recordação da morte e uma fonte de 

estranheza, através de trabalhos de autores como Roland Barthes, André Bazin, Susan 

Sontag, Laura Mulvey e Hal Foster.  

O segundo capítulo, “Figuras de Desvio”, engloba duas figuras que se 

consideram relacionadas com os conceitos memento mori, e unheimlich: o duplo e o 

corpo simbiótico. Para uma melhor compreensão destas figuras serão estudadas as 

fotografias de Jorge Molder, as bonecas de Hans Bellmer e as projeções de Tony 

Oursler. 

O último capítulo diz respeito à série fotográfica criada no decorrer do mestrado; 

começa-se por referir as versões e experimentações que definiram aquilo que virá a ser 

o objecto final, seguindo-se uma descrição do processo de realização dos sete retratos 

que compõem a série fotográfica final (assim como os problemas da sua realização) e 

terminando com uma análise crítica dos retratos, no contexto da componente teórica da 

dissertação. 

O desenvolvimento textual e teórico desta dissertação foi realizado ao mesmo 

tempo que a parte prática, dado que, apesar do tema e das questões terem sido colocadas 

pelas primeiras imagens (criadas ainda no último ano da licenciatura), houve a 

necessidade de fazer evoluir a parte prática a partir das conclusões obtidas após a 

pesquisa documental. Do mesmo modo, a inclusão ou exclusão de conceitos, autores e 

artistas foram motivadas pelas diversas experimentações práticas, realizadas no decorrer 

destes dois anos e meio.  

Por último, todas as citações são traduções da autora deste texto, com a única 

finalidade de serem utilizadas nesta tese. O presente texto obedece ao novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. 
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1. Memento Mori e Unheimlich 
1.1. Memento Mori e Fotografia 

1.1.1. O Memento Mori 

 

A expressão memento mori é tida como originária do Latim e possui inúmeras 

traduções, todas elas ligeiramente diferentes, apesar de, no fundo, pretenderem 

transmitir o mesmo aviso: “Lembra-te que irás morrer!”. Por outras palavras, esta 

expressão tenciona recordar ao Homem a sua mortalidade, aludindo, assim, ao aspecto 

mais importante da condição humana, consubstanciado no seu retorno inexorável ao 

inanimado.  

No entanto, para se compreender porque é que o retorno ao inanimado é um 

aspecto tão fundamental do nosso inconsciente e de que modo este influencia o nosso 

quotidiano, torna-se indispensável que, antes de mais, se definam os conceitos que na 

opinião de Sigmund Freud,  estruturam a personalidade humana. Estes conceitos são o 

Id, o Ego e o Superego.  

A primeira instância da personalidade a ser criada é o Id, que está presente desde 

o nascimento. Na verdade, o Id nada mais é do que o inconsciente, composto pelos 

instintos primitivos que são apreendidos geneticamente, fruto da nossa memória 

coletiva como espécie. O Id é a parte da nossa personalidade que é controlada pelo 

instinto denominado princípio de prazer, um instinto cujo objectivo é procurar o prazer 

e evitar a dor, tudo com o objetivo de cumprir as necessidades biológicas ou 

psicológicas do inconsciente (fome, sede, sono, etc.).  

A segunda instância a ser desenvolvida é o Ego, sendo esta a mais complexa e 

mais abrangente instância da personalidade. Criada a partir do Id, serve o propósito de 

controlar os impulsos e os desejos do inconsciente, procurando concretizá-los de modo 

racional, ou então fazê-los divergir para um ato que proporcione uma sensação de 

concretização semelhante. Freud estabelece uma lógica para este processo, 

denominando os desejos impulsionados no Id pelo princípio de prazer como sendo os 

processos primários, enquanto os controlos do Ego se constituem como os processos 

secundários, sendo a função dos secundários filtrar os primários.  

Por outras palavras, o Ego é a instância da personalidade que procura o 

equilíbrio entre os desejos do Id e as exigências da terceira e última instância da 

personalidade, o Superego, sendo este elemento a parte da nossa personalidade mais 
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moldável, visto ser composta pelos ideais e princípios morais que são transmitidos por 

via do núcleo familiar e da sociedade e fazendo, através deles, a distinção entre o que é, 

ou não, moralmente aceitável, e guiando assim o Ego na sua intenção de gratificar o Id.  

A definição destes três elementos vem permitir compreender onde é que poderá 

surgir a ligação que se procura analisar entre o inconsciente e o retorno ao inanimado. 

No entanto, voltemos agora ao ponto central deste texto: o memento mori.     

Em 1920, Sigmund Freud publicou um ensaio, que intitulou “Jenseits des 

Lustprinzip“ (traduzido para português como “Para além do Princípio de Prazer”), e no 

qual procurou por algo que pudesse justificar a não-omnipotência do princípio de prazer 

sobre a personalidade humana, concluindo pela existência de uma força tão forte como 

este princípio: a compulsão de repetição. 

 
Devemos ser capazes de reclamar a existência de um principio de compulsão de 

repetição no inconsciente, com base na atividade instintiva e provavelmente até na 
própria natureza dos instintos – um principio poderoso o suficiente para se sobrepor ao 
principio de prazer, dando assim um carácter demoníaco a certos aspectos da mente (…) 
Tendo tudo isto em consideração, a informação anterior prepara-nos para a descoberta 
de que seja o que for que nos lembre desta compulsão de repetição interior é visto como 
estranho. (Freud, 1920: 11 – 12)1. 

 
A premissa de Freud diz-nos que é impossível que a mente do ser humano seja, 

unicamente, governada pelo princípio de prazer visto que, se assim fosse, seria 

impossível controlar os impulsos e os desejos que nos assolam. É, então, lógico afirmar 

que existe, também, outro princípio a controlar o lado inconsciente da nossa 

personalidade, o qual, muitas vezes, se concretiza por via da compulsão de repetição. 

Esta compulsão, por sua vez, caracteriza-se pela necessidade consciente de repetir uma 

ação a fim de obter a sensação de gratificação almejada pelo princípio de prazer. Isto 

acontece maioritariamente em casos onde a sensação inicial é dolorosa e foi obtida por 

meio de uma situação de tal modo sofrida que, como consequência, originou algum tipo 

de trauma. Face a tal trauma, o nosso consciente procura repetir, incessantemente, uma 

outra situação onde o trauma se repita mas que, ao contrário do cenário original, seja 

seguida por uma outra ação que resulte numa sensação de prazer. Isto tudo para que o 

inconsciente possa lidar com o trauma e consiga associar uma sensação de prazer a algo 

                                                
1 “It must be explained that we are able to postulate the principle of a repetition- compulsion in the 
unconscious mind, based upon instinctual activity and probably inherent in the very nature of the 
instincts—a principle powerful enough to overrule the pleasure-principle, lending to certain aspects of the 
mind their daemonic character (…) Taken in all, the foregoing prepares us for the discovery that whatever 
reminds us of this inner repetition-compulsion is perceived as uncanny.” 
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que previamente era associado a dor.  

A presença desta compulsão é comum a todos os seres humanos, sendo utilizada 

como processo de gratificação física e psicológica, quer de um modo mais óbvio como 

no caso de graves traumas psicológicos, ou, quer apenas, num ato simples e comum que 

traz ao inconsciente uma sensação de alívio e segurança. Este facto é fundamental para 

que Freud perceba que, como a compulsão de repetição, ao ser um aspecto comum a 

toda a espécie humana, só pode ter origem em algo tão profundo e primitivo como o 

princípio de prazer, o que significa que, no seu inconsciente, o ser humano sente uma 

necessidade de repetir, de voltar a fazer, de retornar... Porém, esta observação 

conclusiva exige-nos a resposta a uma outra questão: Mas retornar a quê?  

Que estado poderá ser comum a todos os seres humanos? Primitivo o suficiente 

para ser instintivo? Poderoso o suficiente para influenciar o inconsciente e as ações do 

ego sem perturbar os princípios do superego? Algo que nos seja tão natural que somos 

incapazes de lutar contra isso e que nos perturba de tal maneira que só se torna, 

verdadeiramente, visível em casos de trauma e que se torna perturbante quando nos 

apercebemos da sua influência? Ponderando todos estes fatores torna-se claro que só um 

estado pode cumprir todos estes requisitos: o estado inanimado ou, por outras palavras, 

a morte. 

 No entanto, não podemos descurar que o ser humano também possui instintos 

que procuram evitar a morte, reconhecidos como instintos de autopreservação. Ora, 

mediante esta constatação como é que se pode, então, afirmar que o objetivo da vida se 

encontra num retorno à morte quando na nossa mente existe algo tão poderoso como os 

instintos de sobrevivência? 

Afinal, Freud conclui no seu ensaio ser incapaz de provar se o princípio de 

prazer e a compulsão de repetição são opostas ou complementares porque, na verdade, 

os instintos de sobrevivência não são nada mais que os instintos sexuais, cuja função se 

concentra em assegurar a sobrevivência da espécie, através, não da preservação do 

organismo, mas sim da criação de novos organismos. Por outras palavras, isto significa 

que os instintos sexuais procuram, apenas, garantir a imortalidade da espécie por via da 

perpetuação genética sem, na realidade, travarem o inevitável avanço do indivíduo para 

a morte.  

Freud escolhe então definir estes dois tipos de instintos que compõem e regem 

os nossos processos primários, e denomina-os instintos de vida e instintos de morte. 

Mais especificamente, Freud define os instintos do ego como sendo aqueles que levam 
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o ser até à necessidade de retornar ao estado inanimado (logo, ‘instintos de morte’) e os 

instintos sexuais como aqueles que protegem a vida e a continuidade do organismo 

(logo, ‘instintos de vida’). 

Hal Foster explica igualmente esta conclusão no seu livro Compulsive Beauty, 

introduzindo uma nomenclatura que se encontrava pouco clara no texto original de 

Freud, as pulsões (ou, em inglês, drives):  

  
Compelido por este princípio, Freud rescreveu a sua teoria das pulsões. Freud 

defendia agora que uma pulsão era “um impulso inerente à vida orgânica, de regressar a 
um estado anterior” e, sendo que o inorgânico precede o orgânico, “o objetivo de toda a 
vida” concluí ele numa frase bastante famosa, “é a morte”. Neste modelo a essência da 
pulsão é a sua natureza conservadora, o seu objetivo homeostático; a morte torna-se 
imanente à vida, a vida um “desvio” até à morte. Surge uma nova oposição: não são 
mais pulsões de autopreservação (ego) contra pulsões sexuais, mas sim a pulsão de vida 
(que agora engloba as outras duas) contra a pulsão de morte, Eros contra Thanatos. 
(Foster, 2000: 10)2.  

  
Ora, tal conclusão parece indicar que o princípio de prazer tem como único 

objectivo estimular a procura de gratificação como modo de lutar contra a pulsão de 

morte, de regredir a esse estado primordial previamente atingido. Mais importante 

ainda, Freud conclui que, enquanto os instintos de vida atuam de modo sensível ao 

produzirem necessidades, as quais, quando concretizadas, resultam num alívio sentido 

como prazer, os instintos de morte agem a um nível subconsciente, procurando instigar 

o ser na direção de um retorno à morte. No entanto, apesar desses instintos atuarem a 

um nível subconsciente, continuam a ser tão ou mais poderosos que os instintos de vida, 

o que leva a que o ser humano consiga facilmente remeter algo que observa, para o 

campo do inanimado, ou seja, da morte. 

Como tal, relembrar a morte torna-se algo comum e regular no nosso quotidiano. 

Contudo existem determinados objetos que, não só estabelecem uma relação imediata 

com a passagem do tempo e com a morte, como parecem tornar-se eles mesmos 

símbolos de memento mori. Este é o caso da fotografia. 

 

 

                                                
2 “Compeled by this principle Freud rewrote his theory of the drives. A drive, Freud now held, is “an urge 
inherent in organic life to restore an earlier state of things,” and as the inorganic precedes the organic, 
“the aim of all life,” he concluded in a famous phrase, “is death.” In this model the essence of te drive is 
its conservative nature, its homeostatic goal; death becomes immanent to life, and life a “detour” to death. 
A new opposition emerges: no longer self-preservative (ego) drives versus sexual drives, but the life drive 
(which now subsumes the other two) versus the death drive, Eros versus Thanatos.” 
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1.1.2. O Memento Mori na Fotografia 

 
Todas as fotografias são memento mori. 

Fotografar é participar na mortalidade, 
vulnerabilidade e mutabilidade de uma outra pessoa 
ou objecto. Ao selecionar e fixar um determinado 
momento, cada fotografia testemunha a inexorável 
passagem do tempo.  

Susan Sontag, Ensaios sobre Fotografia. 
 

 

 Como Susan Sontag afirma nos seus Ensaios sobre Fotografia, a fotografia é 

memento mori. Mas porque é que esta ligação se revela sobretudo quando o elemento 

fotografado é o corpo humano? Com o objectivo de explorar a ligação entre fotografia e 

morte, assim como responder a esta questão, serão considerados os contributos de 

quatro teóricos: Roland Barthes, Rosalind Krauss, André Bazin e Laura Mulvey. 

 Em La Chambre claire (1970), Barthes procurou estabelecer uma característica 

definitiva da fotografia, concluindo que a distinção entre fotografia e outros meios de 

expressão e comunicação se encontrava na característica comprovativa desta. Por outras 

palavras,  a fotografia é o único processo técnico ou artístico (considerando aqui o 

cinema como uma sequência de fotografias), onde, para que algo seja representado, esse 

algo tem obrigatoriamente de ter existido, não podendo de outro modo ter sido 

capturado pela superfície fotossensível da câmara fotográfica. 

 Mas Roland Barthes vai mais além desta conclusão quando observa a fotografia 

da sua mãe porque, a partir da imagem que considera ser a sua mãe, Barthes conclui que 

o aspecto mais poderoso e avassalador da fotografia é, de facto, a sua ligação com a 

morte e a passagem inevitável do tempo. O seu noema ‘isto foi’3 permite-nos então 

perceber que a fotografia cria uma ponte entre o passado e o presente ao provar a 

existência passada de algo ou alguém, tal como Rosalind Krauss confirma ao referir-se à 

obra de Barthes: 

  
A fotografia não está aqui a ser simplesmente descrita como testamento (o 

médium que consegue impor a crença de que o seu referente realmente existiu); pelo 
contrário, a fotografia está agora a ser orientada na direção da morte. A segunda história 
de Barthes diz respeito a uma conexão inevitável entre a factualidade (passado) do 
referente fotográfico e um futuro no qual este referente já não existirá, de modo que à 

                                                
3	  Roland Barthes apresenta o noema ‘isto foi’ no seu livro A Câmara Clara, a fim de explicar que, apesar 
de a fotografia comprovar a existência de algo ou alguém no momento em que foi tirada, esse momento 
nunca pode ser mais nada do que o passado. Isto significa que a fotografia demonstra não só que algo 
existe, mas mais especificamente, algo que existiu no passado (e pode já não existir).	  
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calma afirmação “isto foi” deve ser acrescentado um novo relatório, mais dilacerante, 
que afirma “isto vai morrer”.  (Krauss, 1997: 192)4. 

  
 Esta consciência da eminência da morte é mais forte em fotografias onde o 

corpo humano está representado porque estas relembram, não só a temporalidade da 

vida em geral, mas também a efemeridade da vida humana em particular. Isto porque, 

enquanto que a morte de qualquer ser vivo é suficiente para despertar uma recordação 

da fragilidade da vida, a verdade é que o que desperta o memento mori não é tanto o 

confronto com a morte em si, mas uma espécie de acareação com um corpo depois de 

morto . 

 Simultaneamente, o retrato deste corpo após a morte era também algo precioso, 

como André Bazin explica no seu ensaio “Ontologie de L’Image Photographique”, no 

qual faz referência à necessidade artística e social de lutar contra a morte através da 

criação de representações do corpo humano.  

O hábito de retratar os mortos com os restantes elementos das suas famílias 

surgiu com a criação da fotografia porque a sua rapidez de execução permitia retratar o 

corpo com o aspecto exato que este tinha na altura da sua morte. Como consequência 

disso, a fotografia ganhou uma ligação intrínseca com a morte, muito para além do seu 

testemunho da passagem inexorável do tempo, o que levou a que a conotação entre a 

fotografia e a morte criasse uma sensação, maioritariamente inconsciente, de estranheza 

com a imagem fotográfica, mesmo que seja de alguém ainda vivo. Laura Mulvey 

explica esta ligação entre Fotografia e morte no seu livro Death 24x a Second: Stillness 

and the Moving Image, do qual se faz referência à seguinte passagem: 
 
  Existe a dificuldade de conceptualizar completamente a natureza inumana da 
máquina câmara e a sua capacidade de segurar o tempo, mas há também uma 
ressonância de morte que a cultura e a imaginação humana associaram com as imagens 
fotográficas. (Mulvey, 2006: 58)5. 

  
Isto justifica o poder das fotografias do corpo humano se transformarem em 

memento mori visto que, quando o corpo do morto se alia à característica comprovativa 

da fotografia, transforma-se em símbolo da morte, adquirindo um poder que nada mais 
                                                
4 “Photography is not simply being described here as testimony (the one medium that can compel belief 
in the fact that its referent really existed); rather, photography is now being reoriented toward death. 
Barthe’s second story concerns an ineluctable connection between the (past) facticity of photography’s 
referent and a future in which this referent will no longer exist, so that to the calm statement “this has 
been” must be added another, more lacerating report, reading, “this is going to die.””  
5	  “There is the difficulty of conceptualizing fully the inhuman nature of the camera machine and its 
ability to hold time, but there is also the resonance of death that culture and the human imagination have 
associated with photographic images.”	  
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possui: o poder do significante se sobrepor ao concreto. Por outras palavras, tornou-se 

impossível para a nossa mente ver o corpo sem o ligar ao simbolismo da morte, o que 

justifica porque é que a fotografia de um ser humano consegue transportar o seu 

observador para o memento mori  com mais sucesso do que qualquer outra. 

 Ao desejo de recordar as pessoas após a sua morte, junta-se, também, um prazer 

que vem de olhar o corpo inanimado, visto que, como Freud afirmou, o desejo de toda a 

vida é o regresso à morte, fazendo sentido que haja um desejo inconsciente de observar 

o corpo depois de morto. Nos seus Ensaios Sobre Fotografia, Susan Sontag estabelece 

esta relação de desejo do inatingível quando observa que:   

  
Uma fotografia é simultaneamente uma pseudopresença e um signo de ausência. 

(...) A sensação do inatingível que as fotografias conseguem evocar alimenta os 
sentimentos eróticos daqueles para quem o desejo é estimulado pela distância. (...) todos 
esses usos talismânicos da fotografia exprimem uma sensibilidade emotiva e 
implicitamente mágica: são tentativas de alcançar ou possuir outra realidade. (Sontag, 
2012: 24 – 25). 
  
Sontag faz, ainda, referência a um segundo motivo para que o olhar sobre o 

corpo seja uma fonte de prazer: o de permitir satisfazer o desejo voyeurista despertado 

pelo interesse sexual. Para que a referência ao desejo sexual não pareça descabida no 

contexto em que nos encontramos será, apenas, necessário relembrar a ligação entre os 

instintos de morte e os instintos de vida, apresentada no capítulo anterior, tendo em 

consideração que a influência dos instintos sexuais, levada a cabo por via da líbido, é 

realizada sobre o Ego, objetificando-o. 

Por todas as razões referidas neste subcapítulo, a imagem fotográfica consegue 

ser veículo para uma sensação de desconforto, de estranheza, de inquietação. Laura 

Mulvey refere, também, a existência dessa estranheza, que Freud denominou 

unheimlich e que será o tema dos próximos subcapítulos: 

  
 A suspensão do tempo pela fotografia, a sua fusão da vida e da morte, do animado e do 
inanimado, suscita não tanto superstição como uma sensação de inquietação que é 
agravada em vez de atenuada, pela calma natureza mecânica, química e indiferente da 
fotografia. (Mulvey, 2006: 60 – 61)6.   

 

 

 

                                                
6	  “The photograph’s suspension of time, its conflation of life and death, the animate and the inanimate, 
raises not superstition so much as a sense of disquiet that is aggravated rather than calmed by the 
photograph’s mechanical, chemical and indiferente nature.” 
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1.2. Unheimlich e Fotografia 

1.2.1. O Unheimlich 

 

 Para uma compreensão da pulsão de morte, no primeiro capítulo foram 

exploradas e apresentadas as três instâncias da personalidade – o Id, o Ego e o Superego 

–, assim como a interação verificada entre os três. A fim de avançar para um novo 

conceito, teremos de regressar mais uma vez à natureza dessas interações e à sua 

influência sobre o consciente, mais especificamente, sobre como o Superego controla e 

diminui o poder das pulsões do Id. 

 O que sucede é que o Superego, na sua procura de impedir a manifestação das 

pulsões, faz uso de um processo denominado recalcamento. Este processo consiste 

numa filtragem dos instintos e dos impulsos, relegando o seu lado mais agressivo e 

incontrolável para o inconsciente, permitindo, desse modo, que realizemos ações 

voluntárias e racionais, de acordo com os princípios impostos pela sociedade.  

 No entanto, o ponto de interesse para este subcapítulo encontra-se nos efeitos 

que o recalcamento causa no dia-a-dia. Isto porque, como Freud veio a descobrir 

posteriormente, o recalcamento não é um processo “estanque”, o que significa que todos 

nós sentimos, a um nível consciente, que os nossos instintos são muito mais poderosos e 

violentos visto que, mesmo depois de recalcados, conseguem estabelecer relações com 

aquilo que nos rodeia. Ora, uma consequência deste processo é a distorção das relações 

que estabelecemos entre aquilo que vemos e aquilo que sentimos, tornando um objeto 

ou uma ação que anteriormente era desejado e considerado veículo de prazer pelo Id, 

numa fonte de desconforto e estranheza.  

Esta estranheza peculiar tem sido tema de vários ensaios na área da Psicanálise, 

e associada, muitas vezes, ao campo da Arte. No entanto, o conceito de unheimlich 

como denominação para esta estranheza, foi inicialmente introduzido e estudado pelo 

psiquiatra alemão Ernst Jentsch, no seu ensaio “Zur Psychologie des Unheimlichen” 

(“On the Psychology of the Uncanny”), publicado em 1906. Neste ensaio, Jentsch 

apresentava um novo conceito, denominado unheimlich, que considerava como tendo 

origem numa incerteza intelectual que, consequentemente, provocaria no indivíduo uma 

sensação de desconforto e estranheza. 
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 Em 1919, Sigmund Freud aborda o tema do unheimlich com um artigo, 

intitulado “Das Unheimlich” (mais conhecido pelo seu título inglês, “The Uncanny”7). 

Neste ensaio, Freud faz referência ao trabalho de Jentsch, discordando, no entanto, da 

incerteza intelectual como sendo a fonte do unheimlich e defendendo uma outra, dentro 

do campo do inconsciente que se especificava nos medos primitivos e infantis que 

foram reprimidos e que ao ressurgirem, provocavam a sensação de unheimlich. 

  
Este é agora o lugar para avançar duas considerações que, penso eu, contêm o 

aspecto fundamental deste pequeno estudo. Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica 
está correta em manter que quaisquer impressões emocionais, independentemente da 
sua qualidade, são transformadas pela repressão em ansiedade mórbida, então entre tais 
casos de ansiedade deve existir uma classe na qual a ansiedade pode ser demonstrada 
como tendo origem em algo reprimido que é recorrente. Esta classe de ansiedade 
mórbida não poderá então ser outra que não aquela que é estranha. (Freud, 1919:13)8. 
  

 Considerando a citação, torna-se óbvio o ponto de discórdia entre Freud e 

Jentsch, sendo que, a partir do significado destes dois conceitos, Freud remete 

automaticamente para o campo da Psicologia e da mente, capaz de sentir e reconhecer 

aquilo que é ou não familiar, afastando-se assim da incerteza de origem exclusivamente 

intelectual de Jentsch. 

 Como tal, o ensaio de Freud será o texto de referência central a esta abordagem 

ao unheimlich, e as conclusões apresentadas por Freud serão as consideradas para o 

desenvolvimento desta dissertação, assim como a palavra alemã unheimlich será a única 

utilizada como nomeclatura do conceito, em detrimento de quaisquer outras traduções, 

devido ao facto de nenhuma delas englobar todas as leituras deste conceito, de forma 

tão completa, como poderemos observar. 

  
Em geral somos recordados que a palavra heimlich não é inequívoca, mas 

pertence sim a dois conjuntos de ideias, que sem serem contraditórias, são no entanto 
muito diferentes: por um lado, significa aquilo que é familiar e agradável, e por outro 
lado, aquilo que é escondido e mantido fora de vista. (Freud, 1919: 4)9. 
  

                                                
7	  Este estudo vem derivar do seu outro ensaio, “Jenseits des Lustprinzips“ (em português, “Para Além do 
Principio de Prazer”). Ensaio este que, apesar de ter sido concluído um ano após a publicação de Das 
Unheimlich, foi a fonte de inspiração que deu origem ao conceito de unheimlich.  
8	  “This is the place now to put foward two considerations which, I think, contain the gist of this short 
study. In the first place, if psychoanalytic theory is correct in maintaining that every emotional affect, 
whatever it's quality, is tranformed by repression into morbid anxiety, then among such cases of anxiety 
there must be a class in which the anxiety can be shown to come from something repressed which recurrs.  
This class of morbid anxiety would then be no other than what is uncanny.” 
9	  “In general we are reminded that the word heimlich is not unambiguous, but belongs to two sets of 
ideas, which without being contraditory are yet very different: on one hand, it means that which is 
familiar and congenial, and on the other, that which is concealed and kept out of sight.”	  



 12 

No seu ensaio, Freud começa por explicitar o significado do oposto de 

unheimlich: o heimlich, que se poderá traduzir por “familiar”. Como podemos observar, 

através da citação, a palavra heimlich contém na sua própria definição o seu oposto – o 

que é familiar e o que não é familiar. O que, para Sigmund Freud significava que a 

definição de unheimlich partia do seu oposto, heimlich. Isto porque, apesar de o 

conceito pertencer ao campo da estranheza e do desconforto, trata, no entanto, de uma 

estranheza e de um desconforto específicos, encontrados no que outrora foi familiar. Daí 

que ele considere que o unheimlich – o 'não-familiar' – seja na verdade uma 

consequência do heimlich – o 'familiar'. 

 Isto demonstra que não é, apenas, o facto de algo não nos ser familiar que se 

consegue tornar unheimlich, é preciso que esse algo tenha uma ligação a um aspecto 

que nos seja conhecido, que nos seja familiar. Esta ligação entre familiar e não-familiar 

é, na verdade, o lado consciente do processo de recalcamento, do controlo mental sobre 

o poder destrutivo dos instintos inconscientes, mais especificamente, da pulsão de 

morte. Daí a palavra unheimlich ser tão reveladora do processo, visto tratar do familiar 

tornado estranho por via do recalcamento. Freud apresenta, então, duas possíveis 

leituras do conceito, já considerando a sua ambiguidade: a primeira, que o unheimlich é 

tudo o que se apresenta, simultaneamente, como sendo familiar e desconhecido e, a 

segunda, é tudo aquilo que se deveria manter oculto e é posto a descoberto. 

 No entanto, é o segundo significado de unheimlich – aquilo que deveria manter-

se oculto e é posto a descoberto –, que vai restringir, no conjunto de tudo o que causa 

impressão e desconforto, as causas que levam à estranheza específica que é o 

unheimlich, porque aquilo que resulta nesta sensação é algo que também está escondido, 

que foi reprimido, que foi recalcado pelo Superego. 

 Freud refere especificamente dois tipos de traumas que foram reprimidos, os 

complexos infantis e os medos primitivos. Os complexos ou traumas de infância que 

melhor se concretizam no unheimlich são aqueles relacionados com o principio de 

prazer e com o desejo sexual, isto recorrente do facto de que o processo de repressão 

transforma o objeto de prazer num objeto de ansiedade, medo e vergonha. Em 

consequência, o objeto ganha um duplo significado, simultaneamente familiar e não-

familiar, de onde surge o unheimlich. Por outro lado, as crenças e os medos primitivos, 

que existem no campo do inconsciente e da memória genética, ressurgem quando se dá 

um confronto, por parte do consciente, com algo inexplicável. Estes medos são 

maioritariamente instintivos e mais poderosos quando relacionados com algo 
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desconhecido e, como tal, aterrorizador (por exemplo, a morte). Em ambos os casos 

uma ligação com o retorno ao inanimado, tanto por parte da pulsão de morte que 

irrompe no princípio de prazer a um nível inconsciente, como pelo facto de os medos 

primitivos, que eram protegidos pelos instintos de sobrevivência, serem também uma 

ferramenta contra a morte. 

 Hal Foster, no seu livro Compulsive Beauty, observa que a tese freudiana não 

descreve o unheimlich como ligado especificamente à morte, mas sim à nossa repressão 

de todos os medos e complexos relacionados com uma sensação de perda. Segundo este 

autor, em Freud “as evocações destes dois estados reprimidos, a castração e a morte, 

resumem o estranho” (Foster, 1995: 9)10. 

 Foster faz aqui uma afirmação fundamental para a ligação entre o corpo humano 

e o unheimlich ao resumir os complexos infantis e os medos primitivos em duas 

palavras: castração e morte. Estes dois estados são simbióticos porque, enquanto que o 

medo da morte é algo comum a todos os seres vivos, o medo da castração é algo 

específico ao homem porque as ansiedades relacionadas com a castração são 

desenvolvidas ao longo da sua vida e centrando-se na presença ou ausência do pénis. 

Isto demonstra à criança que há certos aspectos do seu corpo que a definem e que esta 

não consegue controlar e, paralelamente, relembram-lhe que este é finito e que tem de 

se submeter às condições da sua existência, definindo-se como sujeito não-omnipotente. 

Ou seja, o complexo da castração, ao relembrar os limites da condição humana, remete, 

consequentemente, para a morte e a sua inevitabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10	  “For Freud, the evocations of these two repressed states, castration and death, epitomizes the 
uncanny.” 
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1.2.2. O Unheimlich na Fotografia 

 
Como é bem conhecido, para Freud a 

estranheza envolve o retorno de um fenómeno 
familiar (imagem ou objeto, pessoa ou evento) 
tornado estranho pela repressão. Este retorno do 
reprimido deixa o sujeito ansioso e o fenómeno 
ambíguo, e esta ansiedade ambígua produz os 
efeitos primários da estranheza: (1) uma indistinção 
entre o real e o imaginado (...); (2) uma confusão 
entre o animado e o inanimado, como exemplificado 
em figuras de cera, bonecas, manequins, e 
autómatos (...); (3) uma usurpação do referente pelo 
signo ou da realidade física pela realidade 
psicológica...  

Hal Foster, Compulsive Beauty11. 
 

 

Esta citação será o ponto estrutural deste capítulo, visto nela serem enumerados 

os três aspectos responsáveis pela sensação de ansiedade relativa ao unheimlich, 

aspectos esses que serão então relacionados com a fotografia. Assim sendo, em primeiro 

lugar, temos uma degradação da diferença entre o real e o imaginado. 

No seu livro Fotografia e Sociedade, Gisèle Freund apresenta e analisa a 

maneira como a fotografia influenciou a sociedade e vice-versa, demonstrando então o 

seu poder de causar reações e transmitir sensações: 

  
O seu poder de reproduzir exactamente a realidade exterior – poder inerente à 

sua técnica – empresta-lhe um carácter documental e fá-la aparecer como o processo de 
reprodução mais fiel, o mais imparcial, da vida social. (...) Pois a fotografia, embora 
estritamente ligada à natureza, tem apenas uma objectividade factícia. A objectiva, esse 
olho pretensamente imparcial, permite todas as deformações possíveis da realidade, já 
que o carácter da imagem é determinado, a cada vez, pelo modo de ver do operador e 
pelas exigências dos seus mandantes. (Freund, 1995: 20).  

    
Deste modo, a fotografia atingiu uma popularidade quase instantânea e a 

reputação de ser uma técnica capaz de conservar um pouco da realidade numa superfície 

bidimensional, sempre realista e incapaz de enganar.  

                                                
11 “As is well known, the uncanny for Freud envolves the return of a familiar phenomenon (image or 
object, person or event) made strange by repression. This return of the repressed renders the subject 
anxious and the phenomenon ambiguous, and this anxious ambiguity produces the primary effects of the 
uncanny: (1) an indistiction between the real and the imagined (...); (2) a confusion between the animate 
and the inanimate, as exemplified in waxfigures, dolls, mannequins, and automatons (...); and (3) a 
usurpation of the referent by the sign or of physical reality by phychic reality...” 
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No entanto, a fotografia não é totalmente fiel à realidade porque, apesar do 

processo científico de obtenção da imagem fotográfica, existe sempre um elemento de 

escolha e decisão humana. Nomeadamente, na escolha do enquadramento, do tempo de 

exposição e na pós-produção da própria imagem. Isto significa que a fotografia, apesar 

da sua veracidade, continua subjugada ao olhar do Homem, tanto do lado do criador que 

demonstra a sua ideia da realidade, como do observador que, influenciado pela visão do 

fotógrafo e pelo seu próprio olhar, percepciona a imagem de modo subjetivo.  

Esta relação entre o olhar e a fotografia é responsável pela sensação de 

ansiedade e voyeurismo que, muitas vezes, nos assalta quando somos confrontados com 

uma fotografia, especialmente a fotografia de retrato. E isto, porque as fotografias onde 

o objeto retratado é o ser humano parecem sempre transmitir uma vulnerabilidade por 

parte do sujeito fotografado, que se submete ao nosso olhar observador e avaliador, sem 

qualquer hipótese de se esconder. Esta relação íntima que se estabelece entre o 

observador e o sujeito fotografado apela à nossa curiosidade ‘voeyurista’ que se satisfaz 

com a noção de poder ver alguém num momento privado e, simultaneamente, permite 

colocarmo-nos no lugar desse sujeito e tomar as suas ansiedades como nossas, levando 

a um sentimento de culpa e de repulsa por olharmos aquela figura, que é igual a nós e, 

ao mesmo tempo, um estranho. Esta repulsa dá-se, porque ao reconhecermos a pessoa 

fotografada como semelhante, percebemos, também, que aquilo que esta figura 

demonstra apela aos instintos que, quando reprimidos, criam uma sensação de 

unheimlich.   

Em segundo lugar, o unheimlich surge na fotografia em resultado da confusão 

entre o vivo e o morto que esta transmite. Quando se abordou o memento mori no 

campo da fotografia, concluiu-se que este era um aspecto intrínseco da imagem 

fotográfica, podendo até considerar-se que a fotografia do corpo humano é memento 

mori. A estranheza de olhar a representação real de alguém que já não existe tem uma 

dimensão de tal modo avassaladora que se tornou o noema da fotografia em geral, 

ligando-a, eternamente, à inevitável passagem do tempo, tal como Laura Mulvey afirma 

quando explica que “não só existe dificuldade de conceptualizar por completo a maneira 

não-humana da máquina fotográfica de capturar o tempo, como também há a 
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ressonância de morte que a cultura e a imaginação humana associaram às imagens 

fotográficas”12. 

 Ora, por outro lado, a origem do unheimlich está no processo de recalcamento o 

que significa, consequentemente, que este alcança o seu maior potencial quando o 

recalcamento é relativo a medos e traumas relacionados com a morte e com a pulsão de 

retornar a esta. Logo, quando afirmamos que a fotografia é o avatar do memento mori 

porque esta é a prova do momento passado que já não volta (ou seja, do avanço 

inevitável do tempo e do retorno ao inanimado), estamos a afirmar que a fotografia é o 

campo perfeito para a proliferação do unheimlich, algo a que Margarida Medeiros faz 

referência no seu livro Fotografia e Verdade: Uma História de Fantasmas, e 

parcialmente citado na primeira epígrafe deste trabalho: 

  
Não é possível chegar a uma essência da fotografia porque afinal o que esta nos 

revela é algo na ordem do recalcado, daquilo que não é possível verbalizar porque 
demasiado obsceno. A única coisa que é possível (e interessante) é compreender os 
efeitos comportamentais que a Fotografia provoca, nesse esforço de denegação de uma 
«inquietante estranheza». Muito antes da voga do retorno a Freud e ao seu texto «Das 
Unheimliche», Barthes nomeou o sentimento repulsivo (e atractivo) que condiciona a 
relação do Homem contemporâneo com a imagem técnica e levantou a ponta do véu 
para a compreensão do interesse teórico-filosófico que a fotografia apresenta. 
(Medeiros, 2012: 34). 

  
 Hal Foster exemplifica o tipo de confusão entre o animado e o inanimado, dando 

como exemplos bonecos, manequins e autómatos, e fá-lo tendo em consideração que a 

duplicação da figura humana sempre esteve ligada à morte e à necessidade de 

perpetuação da imagem física do corpo. Isto significa que o duplo da figura humana, 

qualquer que seja o seu modo de concretização, é logo vítima da reação de recalcamento 

do medo da morte e da pulsão de retornar a esta, dando origem à sensação de 

unheimlich. A fotografia vem, então, potenciar todo este processo ao assumir-se como 

um meio de duplicação. 

  
Encontrando-se, como Rosalind Krauss a coloca, de modo estranho no 

cruzamento entre ciência e espiritualismo, a fotografia já tinha, imediatamente após a 
sua invenção, gerado associações com a vida depois da morte, enquanto fornecia, pela 
primeira vez na história da humanidade, uma impressão mecanizada da realidade. Este 
‘cruzamento’ também marca um ponto onde um signo indexical da teoria semiótica de 

                                                
12 “There is the difficulty of conceptualizing fully the inhuman nature if the câmera machine and its 
ability to hold time, but there is also the resonance of death that culture and the human imagination have 
associated with photographic images.”  
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Pierce se sobrepõe com uma estranheza da teoria psicanalítica de Freud (Mulvey, 2006: 
54)13. 

  
Por último, como Mulvey afirma no texto citado, temos uma substituição do 

referente pelo signo ou de uma realidade física por uma psicológica. Ou seja, por outras 

palavras, um caso onde o símbolo substitui o objeto em si. Sendo isto, particularmente, 

possível na fotografia devido ao seu processo mecânico de execução, que só regista 

aquilo que vê, o que quer dizer que a imagem fotográfica consegue englobar os três 

tipos de signos apresentados por Charles Peirce: o ícone, o índice e o símbolo14.  

Esta tríade sucede – num processo de simultaneidade –, porque sendo a imagem 

fotográfica uma representação, ela pode ser considerada um ícone; ou por ser 

comprovativa da existência daquilo que se fotografou, a fotografia pode também ser um 

índice; ou, por último, em consequência de ser um ícone e um índice, a fotografia pode 

ser considerada a nível social como simbólica daquilo que representa. Em conclusão, 

isto significa que a imagem fotográfica como objeto desaparece e passa a existir como 

signo daquilo que foi fotografado, o que a transforma num veículo do unheimlich 

quando se torna signo de algo que nos causa desconforto, principalmente em fotografias 

cujo tema se relacione com a morte ou com a castração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13	  “Standing, as Rosalind Krauss puts it, rather strangely at the crossroads of science and spiritualism, 
still photography had already, immediately after its invention, generated associations with life after death, 
while also supplying, for the first time in human history, a mechanized imprint of reality.” 
14 Segundo Charles Peirce, um signo é algo que possuí mais algum significado para além daquilo que ele 
é em concreto. Peirce divide os signos em três tipos: ícones, índices e símbolos. Os ícones são signos que 
se caracterizam por semelhanças visuais entre o signo objeto e o que ele significa (retratos, mapas); os 
índices são signos que indicam, indiciam algo, que apresentam uma relação quase como de causa-efeito 
com aquilo que significam (fumo pode indicar fogo, espirrar pode indicar constipação); por último, 
símbolos são signos que cujo significado foi estabelecido por uma lei ou convenção social (bandeiras, 
notas). 
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2. Figuras de Desvio 

2.1. O Duplo 

 

No texto, “Das Unheimliche”, e como foi referido, Sigmund Freud considera 

que o unheimlich pode ser causado pela manifestação de dois processos psicológicos: a 

ressurgência de complexos infantis que foram reprimidos ou quando as crenças e medos 

primitivos, que a nossa evolução categorizou como impossíveis, parecem, por 

momentos, ser reais. 

Na análise desses processos psicológicos, Freud referencia vários 

acontecimentos e aspectos do dia-a-dia que podem causar o unheimlich, tais como a 

repetição involuntária e sucessiva de elementos ou acontecimentos, a partilha 

coincidente de pensamentos ou ações, a capacidade de controlar e negar a morte, a 

abolição da distinção entre um ser vivo e um ser inanimado ou, entre outros, os 

comportamentos derivados de doenças psicológicas e cerebrais. Em todos estes casos 

sobressai uma constante: a repetição ou duplicação de um acontecimento ou ação15. 

Sobre o tema do duplo, Otto Ranks foi o autor de um dos estudos mais 

influentes, encontrando representações do mesmo em inúmeras situações, desde as mais 

diretas (reflexos, sombras, etc.), até às mais invisíveis, do foro do imaginário (espíritos, 

almas e mortos renascidos, entre outros). Ranks afirma que, inicialmente, o duplo era 

utilizado como meio de negação do poder da morte, ou seja, como certeza da 

sobrevivência da alma num outro corpo criado à semelhança do corpo físico original 

que desapareceria após a morte. 

Esta necessidade de preservação da alma advém daquilo que Freud denomina 

narcisismo primário e que se expressa através da noção de preservação e amor-próprio 

que opera tanto na mente da criança como do homem primitivo, abrangendo, assim, as 

duas fases mentais onde se originam tantos os medos como os complexos que são fonte 

de prazer e, que ao serem reprimidos, se tornam a causa do horror que dá origem ao 

unheimlich. 

                                                
15 Constantemente referenciada no texto de Freud e confirmada na obra de Rosalind Krauss (Formless: A 
User’s Guide. 1997, p. 194): "Indeed the whole of Freud's texts turns on examples of cases of doubling in 
which likeness is simulacral in that the relation between the copy and the original is that of a false 
resemblance, for while the two may seem alike to outward appearances, there is a fundamental 
dissimilarity at their core. (…) For the feeling of uncanniness, Freud argues, stems from the recognition 
that these doubles are at one and the same time the extreme opposite of oneself and yet the same as 
oneself, which is to say both alive and dead”. 
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Esta situação acontece também com o duplo que, quando deixa de ser associado 

em exclusivo ao retrato como recordação depois da morte, ou como proteção contra 

esta, para passar a simbolizar o oposto, a presença da própria morte (torna-se a 

representação emblemática de algo que outrora era vivo e já não o é). 

O escritor E.T.A. Hoffmann surge, neste ponto, como uma referência 

incontornável no campo do unheimlich. O seu conto “Der Sandmann” representa o 

duplo, de uma forma mais direta, através de Olympia, a rapariga solitária e introvertida 

pela qual o protagonista, Nathaniel, se apaixona e que, mais tarde se revela, na verdade, 

ser uma boneca, dando-nos esta passagem literária a metáfora de que o autómato será, 

provavelmente, o veículo mais eficaz e poderoso de criação do duplo, devido ao seu 

nível extremo de difusão da diferença entre a realidade física e a realidade psicológica, 

entre o ser animado e inanimado, entre o vivo e o morto. Por outro lado, o duplo que 

mais se repete no conto de Hoffmann não é o medo que Nathaniel tem do Sandmann e 

de que este lhe retire os olhos. Ou seja, todas as sensações de unheimlich que o 

protagonista sofre são fruto do seu medo, resultante de um outro medo reprimido da 

castração e da morte (que se revêm na sua fixação por olhos e pelo olhar), pelo que a 

figura do Sandmann, que Nathaniel encontra sob o disfarce de várias personagens, 

torna-se um duplo da sua própria morte. 

Tal como a obra de E. T. A. Hoffman, também o trabalho de Jorge Molder se 

situa no campo dos duplos e das metamorfoses. As suas séries fotográficas exploram 

vários tipo de duplicações, não só a um nível individual como de conjunto, e são essas 

duplicações que irão ser abordadas.  

O trabalho de Molder apresenta, desde já, uma duplicação do sujeito fotografado 

visto que a maioria das fotografias retratam o artista, o qual, no entanto, não considera 

aquilo que faz como sendo autorretratos.  

Na verdade não o são porque, apesar de cada fotografia apresentar um retrato de 

Molder, elas não apresentam o artista em si, mas personagens a quem Molder deu vida e 

que só existem na superfície fotográfica. Deste modo, o artista tira partido da Fotografia 

como ferramenta de congelamento do tempo a fim de revelar o oposto: a passagem do 

tempo. Isto significa que todas as suas personagens estão inevitavelmente condenadas à 

morte, visto que, como já foi explicado, a questão do duplo na Fotografia só remete para 

o retorno ao inanimado; e estas personagens retornam sempre ao inanimado porque, 

fora da fotografia, elas são absorvidas pelo artista e deixam de existir. Logo, as 

fotografias de Jorge Molder podem ser vistas como um processo de aniquilamento da 
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identidade do autor dentro da fotografia, que passa a ser um duplo de Molder, como 

desse mesmo duplo que, fora da fotografia, não existe. 

 

 Por outro lado, o uso do seu próprio corpo vai permitir a Molder criar também 

outro tipo de duplicação: aquele que vem do carácter serial das suas obras. Esta 

repetição permite-lhe construir uma continuidade e uma relação entre todas as suas 

personagens, associando-as, assim, ao artista e remetendo sempre para a lembrança de 

que estas só podem existir na fotografia. Este carácter serial vem, deste modo, remeter 

para o retorno do eu como um outro e, consequentemente, para a estranheza que este 

retorno produz. É neste ponto que se pode introduzir o unheimlich na obra de Jorge 

Molder: na estranheza da figura que, ao ser simultaneamente familiar e não-familiar, 

remete logo para o processo de recalcamento responsável por tornar o duplo algo 

desconhecido, que deseja ser igual ao original mas não consegue porque foi recalcado e 

agora não é mais do que um semelhante, mas com outra história. Do mesmo modo, 

parece que, apesar de Molder não procurar o autorretrato, há algo dele que fica 

inevitavelmente preso naquela personagem, algo recalcado que o observador não 

consegue identificar completamente com o artista.  

 Tal como Molder partilha o uso do unheimlich com os fotógrafos surrealistas, há 

um outro processo em comum presente nas suas obras: o processo de rotação, utilizado 

para criar a sensação de queda.  

Fig.1 – Jorge Molder, Point of No Return, 1995. 
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A rotação foi, especificamente, um processo de enquadramento fotográfico 

utilizado inúmeras vezes pelos fotógrafos inseridos no movimento surrealista como 

meio de obter o informe. Mais concretamente, este método consistia numa simples 

rotação do corpo humano que, em vez de ser fotografado na posição vertical que lhe é 

natural, era fotografado na horizontal e através de pontos de vista que resultassem numa 

figura animal mas não humana, sendo, então, os resultados representações onde, como 

Rosalind Krauss afirma, “Não se pode mais ver o corpo como humano, pois ele pecou 

para se tornar animal.” (2010, p.174).  

 

No entanto, como podemos observar na sua série Nox, Jorge Molder utiliza a 

“queda” de um modo ligeiramente diferente, recorrendo a esta não para representar o 

corpo humano como animal mas sim para expressar aquilo que designa por suspensão, 

que o artista acredita ser prolongada quando o corpo é fotografado a meio de um 

movimento que fica, assim, por completar. Como tal, Molder recorre quase sempre ao 

movimento para retratar a “queda”, o que significa que, ao contrário dos surrealistas que 

representavam o corpo após a queda – quando este já se transformou em outra coisa –, 

Molder apresenta-nos o corpo durante a “queda”, representando assim o processo de 

metamorfose e deixando em suspenso o seu resultado. Esta suspensão da metamorfose 

remete uma vez mais para a morte, porque ao não concluir a transformação daquela 

personagem, Molder nega-lhe qualquer futuro e deixa-a vulnerável à associação 

inconsciente com o campo do inanimado. 

 Mas, de todas as séries de Jorge Molder, nenhuma remete mais para a morte do 

que a série Pinocchio, onde o artista apresenta várias fotografias de um boneco feito à 

sua semelhança. Nestas fotografias a auto-representação e a duplicação ganham mais 

Fig.2 – Jorge Molder, Nox, 1999. 
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força mas, paralelamente, também a noção de uma nova personagem se torna mais 

presente visto o objeto fotografado ser um boneco e não o próprio artista. A presença de 

uma réplica de Molder (muitas vezes sem olhos), remete brutalmente para as máscaras 

mortuárias, tornando mais direta a relação entre o duplo e o morto ao confundir o 

animado com o inanimado. Aqui, torna-se claro que a simulação de vida que Molder faz 

nos seus trabalhos é, na verdade, o duplo mais poderoso presente nas suas fotografias. 

Isto porque esta simulação lhes dá um poder que, de outro modo, não teriam: o poder de 

criação de alguém que prende os observadores na sua vontade de tentar perceber que é 

aquela personagem que nos olha de dentro do corpo de Molder. 

 

 

 A série Pinocchio introduz também um elemento diferente. Um elemento que 

consegue concretizar uma grande simbiose entre animado e inanimado: o boneco. 

Este boneco apresenta-se, em relação aos trabalhos anteriores, não como uma 

personagem que só existe por via da presença do corpo do artista, mas como uma figura 

que sustenta a ilusão de vida por si só. Esta é uma característica que só se torna possível 

com um tipo de réplica da figura humana: o autómato. E será sobre este objeto de 

simbiose entre a estrutura inanimada e a ilusão de vida que tratará o próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – Jorge Molder, Pinocchio, 2006 - 2009. 
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2.2. O Corpo Simbiótico  

 
Em principio, a fotografia cumpre o 

mandato surrealista de adotar uma atitude 
imparcial e equitativa perante os temas que trata. 
(Tudo é «real».) Mas, de facto, demonstrou – tal 
como a corrente principal do próprio gosto 
surrealista – uma arreigada atração pelo imundo, 
por aquilo que é desagradável à vista, pelo refugo, 
pelas superfícies descascadas, pelas coisas bizarras, 
pelo kitsch. 

 Susan Sontag, Ensaios Sobre Fotografia. 
 

 Nos capítulos anteriores foram analisadas as reações que o corpo humano causa 

quando fotografado e, particularmente, quando fotografado de um modo anormal 

(fazendo aqui a definição de anormal como uma posição, perspectiva ou estado que não 

aquele que podemos observar normalmente durante o dia-a-dia). Após a explicação do 

efeito que o memento mori e o unheimlich têm na nossa percepção desse corpo, foi 

abordado o duplo como modo de transmissão dessas sensações criadas pelo memento 

mori e pelo unheimlich. No entanto, se o duplo refere algo que é criado pela 

representação do corpo –  de duplicação do corpo –, falta agora falar sobre esse corpo. 

 Para tal, há-que falar de Fotografia e da sua relação com o movimento 

surrealista. Inicialmente, os trabalhos produzidos pelos artistas que vieram a ser a 

considerados como fotógrafos surrealistas não foram aceites como parte do movimento. 

Aliás, André Breton recusava mesmo que o processo fotográfico fosse um veículo para 

o inconsciente automático pelo facto de a máquina fotográfica ser um objeto mecânico 

que obedecia às leis da física e, como tal, não permitia que houvesse um automatismo, 

um acaso, no trabalho dela resultante16.  

No entanto, num movimento surrealista paralelo ao de Breton, a Fotografia foi 

aceite exatamente pela sua criação mecânica e pelo realismo dos seus resultados. A 

duplicação do real e, consequentemente a sua ligação com o memento mori, permitiu à 

imagem fotográfica transformar-se em ataques delirantes de realidade que atingiam o 

inconsciente do observador, levando-o a confrontar-se com os seus medos, traumas e 

                                                
16	  Rosalind Krauss aborda este conflito entre a Fotografia e o Surrealismo (assim como o conflito entre 
André Breton e Georges Bataille) em dois ensaios: “Fotografia e Surrealismo” e “Corpus Delicti”. Ambos 
os ensaios encontram-se inseridos no seu livro O Fotográfico. No primeiro ensaio, “Fotografia e 
Surrealismo”, Krauss analisa a problemática de considerar a fotografia como um meio capaz de realizar o 
automatismo que Breton dizia definir o surrealismo. No segundo ensaio, “Corpus Delicti”, o tema 
abordado é o do informe, conforme foi definido por Georges Bataille, as diferente técnicas utilizadas 
pelos fotógrafos surrealistas para concretizar o informe e o que é que os corpos informes transmitem.	  	  
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complexos.  Deste modo, a Fotografia conseguia revelar os mesmos padrões e 

repetições automáticas que Breton procurava obter. 

Esta ligação entre a imagem fotográfica e o inconsciente automático foi também 

estabelecida por Georges Bataille, e aplicada à fotografia por meio de um conceito 

denominado informe. Conceito este apresentado por Bataille no seu “Dicionário 

Crítico”, publicado em vários artigos da revista Documents. Neste projeto, Bataille 

desclassifica as palavras  numa tentativa de anular a sua moralidade. O informe é então 

um conceito operativo que remete para uma perda da norma, contrariando assim o 

pressuposto de que tudo no campo da arte tenha obrigatoriamente uma forma.  

Seguindo a intenção de Bataille, os fotógrafos surrealistas tiraram proveito da 

máquina fotográfica e, através de técnicas fotográficas, como a rotação da máquina ou 

do corpo fotografado17, a múltipla exposição, a solarização, entre outras –, procuraram 

criar uma nova representação do corpo humano, fosse por meios de distorção ou, até, 

pela substituição do corpo por objetos com a sua forma, transformando-os em 

representações do informe18. 

Deste modo, este novo corpo perdia a sua forma original e sujeitava-se aos 

desejos do seu observador, passando a ser o que o seu criador quisesse. Ao perder a 

forma, o corpo era apresentado como metamorfose entre ele e aquilo que o rodeia, 

deixando-o aberto a interpretações, objetificações e fetichizações. Por outro lado, a falta 

de forma vem transformar estes corpos em duplos, não só pela repetição concreta da 

figura humana (maioritariamente feminina), em várias fotografias surrealistas, mas 

também porque, sem uma leitura concreta, estes corpos informes transformam-se em 

máscaras com as quais qualquer um se pode identificar.  

Como foi referido no capítulo anterior, este aspecto é comum ao trabalho de 

Jorge Molder (que possui referências surrealistas), tal como será agora repetida a 

referência à obra de E. T. A. Hoffman, Der Sandmann, por ser a fonte de inspiração a 

partir da qual o artista surrealista, Hans Bellmer veio criar as suas famosas Poupées 

(mais especificamente, baseou-se na boneca Olympia presente no conto de Hoffmann).  

                                                
17	  Esta rotação diz respeito à noção de queda como modo de transformar o homem em animal, tal como 
foi referido no subcapítulo anterior, relativamente à obra de Jorge Molder.	  
18	  Será de fazer aqui uma breve referência, a título de exemplo, a uma fotografia produzida por Man Ray 
em 1933 – Untitled (Hat) – que foi utilizada para ilustrar o ensaio publicado por Tristan Tzara na revista 
Minotaure. O ensaio abordava a produção inconsciente de imagens sexuais na cultura – neste caso, e 
como a fotografia o demonstra, de que modo é que um chapéu masculino se parece com uma vulva.	  
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Os surrealistas tinham um fascínio pela figura do autómato. No entanto, o 

fascínio de Bellmer com a personagem de Olympia não é só com o autómato em si, mas 

também com o facto de o artista ter tomado conhecimento desta personagem, não por 

meio do conto original de Hoffman, mas através de uma ópera adaptada desse conto. O 

cenário dramático da ópera e a performance dos atores aumentaram exponencialmente o 

misticismo de Olympia, que durante o decorrer da peça, era representada por duas 

atrizes e, só no final, por um manequim. Esta triplicação de Olympia que, ainda mais, 

passa de mulher para objeto, inspirou Bellmer a construir as suas bonecas, como modo 

de, não só lidar com as ansiedade provocada pelo medo da castração, mas também de 

sublimar na boneca o desejo que sentia pela sua sobrinha, na altura com 15 anos. 

A ópera, ao contrário do conto, termina com a destruição de Olympia que é 

desmembrada em palco, numa simbolização do medo da castração que, no conto, é 

representado pelos olhos que, ao saltarem da cabeça do autómato, rolam pelo chão. Esse 

desmembramento foi consecutivamente repetido por Bellmer, que muitas vezes 

fotografava apenas membros das suas poupées, ou os repetia múltiplas vezes, numa 

ilustração da compulsão de repetição como modo de abordar o complexo da castração e 

o efeito unheimlich que este causa, um tema comum a muitos outros fotógrafos 

surrealistas, de acordo com o que afirma Hal Foster: 

 
 Segundo Freud, esta ansiedade nos homens deriva de uma ameaça associada com as 
mulheres – com a castração que o corpo feminino se diz significar para o sujeito 
masculino. Como a mulher carece de um pénis, este macho hipotético imagina que pode 
também perder o seu, talvez de algum modo pela mão dela. Às vezes, segundo Freud, 
este medo da perda é registado como uma ansiedade sobre a cegueira, e inúmeros 
retratos de mulheres com olhos distorcidos (aumentados, cortados, e por aí adiante) 

Fig.4 –  Hans Bellmer, 'La Poupée', 1936. 
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sugerem que alguns surrealistas também fizeram esta associação metafórica. (Foster, 
2004: 226)19. 
 

 As fotografias das poupées eram construídas com recurso a enquadramentos e 

iluminações complexas, de modo que as imagens representavam narrativas de terror, 

violência e sofrimento, tal como é afirmado por Sue Taylor, “A natureza violenta das 

cenas é impressionante, mas exceto raras ocasiões, o atormentador da boneca está 

ausente; nós vemos apenas o resultado do abuso ou a sua antecipação.” (Taylor, 2000: 

76-77)20.  

 

 Um outro artista que, à semelhança de Hans Bellmer, trabalha a simbiose entre o 

animado e o inanimado é o norte-americano Tony Oursler. Oursler procurou, através 

das suas instalações, abordar as paixões e os desejos humanos, e o modo como as 

pessoas os concretizam, revendo-se no que assistem na televisão e noutros meios de 

comunicação, e identificando a sua realidade com a ficção visionada. 

 A sua abordagem sobre a relação entre o homem e a televisão foi inicialmente 

realizada por meio de vídeo, mas, fundamentalmente, o seu trabalho é definido por um 

percurso comum aos surrealistas: o da manipulação do rosto humano, concretizado por 

meio de vídeo-projeção sobre bonecos.  
                                                
19 “This doubling of the gaze might only increase the anxiety that many of the images appear to treat. 
According to Freud, this anxiety in men derives from a threat associated with women – with the 
castration that the female body is said to signify to the male subject. Since the woman lacks a pénis, this 
hypothetical male imagines that he may lose his too, perhaps somehow at her hand. Sometimes, 
according to Freud, this fear of loss is registered as an anxiety about blindness, and numerous portraits of 
women with distorted eyes (enlarged, split, and so on) suggest that some surrealists made this 
metaphorical association as well.” 
20	  “The violent nature of the scenes is striking, but with few exceptions, the doll’s tormentor is absent; we 
see only the aftermath of abuse or its anticipation.”	  

Fig.5 –  Hans Bellmer, 'La Poupée', 1936. 
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Oursler filmou atores enquanto estes faziam expressões de horror, nojo, prazer, 

que, de seguida, projetou em bonecas de trapos com cabeças brancas e esféricas, que 

depois eram colocadas em enormes construções de pano, debaixo de móveis ou 

penduradas em espaços abertos. Disformes e desproporcionadas, com expressões 

extremas e diálogos ofensivos21, estas bonecas cativavam a curiosidade dos seus 

observadores, provocando neles sensações semelhantes às que eram projetadas nos 

rostos das bonecas. 

 No entanto, de um modo similar aos fotógrafos surrealistas, também Oursler se 

foca no rosto ou, mais especificamente, no olho. Ao longo do seu percurso artístico os 

seus bonecos começam a perder os corpos de pano, reduzindo-se unicamente ao olho e à 

boca, que surgem muitas vezes multiplicados, chegando a definir a forma do objeto que, 

consequentemente, perde qualquer semelhança anatómica com o corpo humano. Como 

estas figuras já não retêm qualquer aparência humana, existem única e exclusivamente 

na voz e nos elementos do rosto. Mais uma vez surge a duplicação do olho, do olhar, 

como veículo do transtorno, do medo da castração, que parece apoderar-se de quem 

observa estas figuras. 

 

 

 
                                                
21	  Emília Tavares afirma sobre o trabalho de Tony Oursler que “Muitos dos seus textos foram 
arquitectados tendo por base testemunhos de pessoas que realizaram os testes de DMP, numa clara 
intenção de provocar respostas, de deixar ao espectador o preenchimento dos espaços em branco, ou a 
negro.” (Tavares, 2001: 20). O facto de Oursler recorrer a testemunhos de pessoas com transtornos de 
dupla ou múltiplas personalidades demonstra a relação mais direta entre o seu trabalho e o campo da 
Psicologia.  

Fig.6 –  Tony Oursler, 'Plaid Doll', 1992. 
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 Existe uma contradição nos bonecos de Oursler, entre a expressividade dos rosto 

e a imobilidade dos corpos. O rosto é animado, o corpo é inanimado e o boneco existe 

da simbiose entre os dois. Como Petra Halkes escreve, “Eles não são fantoches comuns 

a fazer de conta que são pessoas, mas o inverso, pessoas a fazer de fantoches” (Halkes, 

1998:16)22. Desta maneira Tony Oursler estabelece um paralelismo com a relação entre 

o homem e o avanço das tecnologias. A televisão, a internet, a música capturam a 

atenção do espectador e condicionam as suas respostas, e cada boneca representa o 

arquétipo das situações que mais regularmente são transmitidas nos meios de 

comunicação, como a mulher vítima de violência ou o alcoólico que nega a existência 

do seu vício. 

No contexto da exposição Le Corps Mutant, Nicolas Bourriaud e Pierre Restany 

escrevem sobre a objectividade do corpo e da sua consequente identificação e narrativa:  

  
O corpo é tanto o lugar da liberdade de expressão onde qualquer tipo de 

exibição é possível, mas também é a justificação de todas as formas de arte que o usam 
como matéria prima: utilizar o corpo como matéria prima é uma expressão criativa que 
está a produzir novos modos de pensar sobre a materialidade do nosso próprio corpo 
assim como sobre a qualidade do seu valor humanístico como meio de comunicação. 
(Restany, 2000: 20)23. 

 

                                                
22	  “They are not ordinary puppets pretending to be people, but rather, people trying to be puppets.”	  
23	  “The body is both the seat of free expression where any kind of exhibition is possible, but it is also the 
justification of all forms of art which use it as raw material: using the body as raw material is a creative 
expression which is producing new thinking on the materiality of our own body as well as on the quality 
of its humanistic value as a communication medium.”	  	  

Fig.7 –  Tony Oursler, 'Kceps', 2005. 
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Nicolas Bourriaud enumera as figuras que definem a visão atual do corpo 

humano: o monstro, o clone, o androide e o transsexual24. O monstro, pela simbiose 

entre o homem e o animal, o clone, entre o homem e a sua cópia, o androide, entre o 

homem e a máquina, e o transexual, entre o homem e a mulher. Estas figuras são 

simbióticas na relação entre um corpo e uma história. Deste modo, mais do limitadas a 

pertencer a uma história, as figuras ‘são’ a história. Mas como só podem apontar 

elementos dessa história, elas são, na realidade, signos que referenciam uma narrativa 

que é, depois, construída pela nossa imaginação.  

Esta categorização do corpo humano como signo veio permitir uma nova 

abordagem à noção de identidade, deslocando o ‘eu’ para fora do corpo do observador e 

para dentro da figura. Deste modo, as bonecas de Bellmer e de Oursler ganham a sua 

própria identidade e, consequentemente, um realismo que, de outro modo, não existiria. 

Em tom de conclusão há apenas que completar que é “o corpo mutante é a fina linha 

entre realidade e imaginação.” (Bourriaud, 2000: 22)25 na qual balança o unheimlich. 

 

 

 

 

 

                                                
24	  “There is a striking phenomenon the body that you can see over the past ten years and that can be 
illustrated by a number of figures: the monster, the clone, the android, and the transsexual. These are, in 
my view, four the key figures.” 	  
25	  “And the mutant body is the fine line between reality and imagination.”	  

Fig.8 –  Hans Bellmer, 'La Poupée', 1936. 
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3. O Corpo Provisório 

3.1. Antecedentes  

 

A pesquisa foi realizada com a finalidade de compreender e contextualizar um 

projeto prático que se tem vindo a desenvolver nos últimos três anos. Originalmente, o 

objectivo do processo fotográfico, e das séries com ele produzidas, era explorar um 

campo que se poderá dizer semelhante, senão mesmo paralelo: o do corpo feminino 

observado.  

O videoprojector, como ferramenta técnica, foi utilizado pela primeira vez numa 

fase inicial deste projeto, como acessório numa instalação interativa na qual a sua 

utilização iria permitir que as sombras dos espectadores que passassem entre a tela e o 

projetor se unissem à sombra da silhueta apresentada no vídeo que era projetado. 

Simultaneamente, o vídeo iria criar uma outra silhueta, dentro do corpo do espectador 

que passava à frente do projetor.  

 

O objectivo desta instalação era abordar as fantasmagorias impostas ao corpo 

feminino. Esta instalação tinha como principal referência  o trabalho de Cindy Sherman 

e o artigo que Laura Mulvey havia escrito sobre o trabalho de Sherman, intitulado “A 

Phantasmagoria of the Female Body”. Como tal, a instalação procurava inserir os 

observadores na peça através da união entre as suas sombras e a sombra da personagem 

feminina projetada pelo videoprojector, sujeitando-os, assim, a nunca conseguirem ver a 

personagem sem estarem, também, presentes na imagem resultante, tal como o corpo 

feminino nunca se consegue separar das suas fantasmagorias.  

Fig.9 – Maria Montoito, 'O Fantasma', 2011. 
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No entanto, a necessidade de explorar este processo através de uma série 

fotográfica, e não de uma instalação, levou a uma nova abordagem das fantasmagorias 

projetadas. Neste caso, por meio da união entre o corpo feminino e o masculino, 

considerando que a melhor maneira de confrontar o medo fetichista que a figura 

feminina convoca, seria provocando uma simbiose entre o corpo feminino e o corpo 

masculino. Para tal, foi projetada uma imagem bidimensional sobre um corpo 

tridimensional, por meio da utilização do videoprojector, tendo em consideração que, o 

trabalho com esta ferramenta tinha possibilitado uma associação entre o corpo e a 

imagem. Com recurso a este processo, realizou-se, então, uma série de sete fotografias, 

intituladas Fantasmagorias. Este trabalho encontrava-se dividido em três fases, sendo 

que a primeira consiste na projeção de uma única face feminina, num rosto masculino, 

tendo resultado na criação de uma cabeça claramente masculina que deixa transparecer 

traços femininos.  

 

Paralelamente, este projeto pretendeu, também, aprofundar o processo de 

simbiose, a fim de reforçar a percepção sobre aquilo que o observador está a visualizar 

como algo que é mais do que o embelezamento de um rosto masculino, 

consubstanciando a sua leitura na distorção inconsciente do corpo e na consequente 

criação de uma figura unheimlich. 

Com este fim, foram realizadas mais duas fases, resultantes da projeção, sobre o 

mesmo rosto, de duas e três figuras femininas, em vez de uma. No total, foram criadas 

três fotografias com projeção de dois rostos femininos e uma fotografia com a projeção 

de três rostos sobre o masculino. Estes últimos rostos tornam-se a concretização visual 

Fig.10 –  Maria Montoito, 'Fantasmagorias', 2012. 
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do unheimlich, exatamente por serem a revelação da estranheza inerente ao corpo 

humano quando este é transportado para fora do seu contexto e convertido em algo 

novo, mantendo, no entanto, ligações com a sua aparência habitual. Neste caso, a 

distorção dos principais aspectos do rosto (olhos e boca), parecem tornar o homem 

estranho, com uma cabeça claramente humana mas sem traços definidos. 

Um segundo momento deste projeto foi a exploração da projeção do corpo sobre 

o corpo. Neste contexto, o processo utilizado foi o mesmo, tendo sido projetadas 

fotografias de nus sobre um corpo também nu. Neste caso, o resultado consistiu não na 

união entre dois rostos, para criação de um novo rosto, mas no oposto, na fragmentação 

de um corpo, que é escondido e revelado consoante a imagem foi sobre ele projetada. 

Isto significou que, ao contrário do que acontecia com os rostos, o método de projeção 

tornaou-se evidente e demasiado distrativo, levando a que os corpos parecessem perder 

volume, tornando-se bidimensionais. Por outro lado, as fotografias ganharam uma 

estranheza mais óbvia, o que levou à questão de se seria vantajoso, ou não, abandonar a 

projeção sobre o corpo, integrando, então, outras partes deste na projeção sobre o rosto.  

 

 

 

A série seguinte vem, desta forma, tentar responder a esta questão, regressando à 

projeção de rosto sobre o rosto, mas com a adição de novos elementos tais como braços, 

mãos e tecidos que foram colocados entre a luz do projetor e o rosto da pessoa. A 

utilização destes elementos resultou na distorção do rosto projetado tornando, mais uma 

vez, o processo visível. Por um lado, isto permitiu a impressão de movimento sobre o 

rosto, parecendo assim que o braço e mão se moviam com a intenção de esconder o 

rosto e revelar a projeção, criando uma distinção entre os seus olhos e os olhos 

projetados. Por outro lado, dividiu o rosto, transformando-o em duas camadas, nas quais 

a projeção se comporta de modos diferentes.  

Fig.11 –  Maria Montoito, 'Sem Título', 2013. 
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No entanto, esta série levantou o problema de também não concretizar, 

totalmente, a simbiose entre os dois rostos, pelo facto de dividir as projeções em 

camadas diferentes, fazendo com que a estranheza do resultado se perdesse, ao tornar-se 

excessivamente óbvia.  

 

 

 

Por último, há que fazer referência a uma série paralela que, apesar de não 

recorrer ao método da projeção, teve resultados que vieram a influenciar a penúltima 

série, assim como, o próprio conteúdo conceptual deste projeto.  

Esta série, intitulada Loading, foi realizada com a finalidade exclusiva de ser um 

livro de artista. Como tal, é composta por 24 fotografias colocadas sequencialmente e 

dobradas em leque dentro de uma capa rija, fotografias essas que apresentam silhuetas e 

figuras humanas fragmentadas, através de erros de leitura de um programa de 

visualização de vídeos, que ocorriam quando se saltava vários segundos para a frente na 

sequência do vídeo. Estas figuras tornaram-se importantes para a definição e integração 

do memento mori neste projeto e foram, posteriormente, colocadas num rosto por via de 

um programa de pós-produção, o Photoshop.  

Fig.12 –  Maria Montoito, 'Sem Título', 2013. 
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As fotografias resultantes não se concretizaram tão bem como as fotografias 

originais da série Loading. Todavia, considero que, ao mostrarem o rosto já 

fragmentado, deram a perceber porque é que o processo de projeção, por si só, resulta 

melhor, visto o recurso similar à projeção sobre o rosto poder criar uma nova 

personagem, ao invés de a destruir, apesar de o processo possuir, em si, algo de 

desconstrução.  

Ficou, então, definido que estas novas personagens correspondem às 

apresentadas na série final deste projeto.  

 

 

 

3.2. Descrição 

 

Para o objeto final deste projeto foram, então, fotografados várias modelos 

femininos, com idades compreendidas entre os 14 e os 32 anos. Cada modelo sentou-se 

em frente do projetor e sobre o seu rosto foram projetados olhos e bocas de bonecas. 

Atrás da modelo foram colocados dois focos de luz a 45º, um de cada lado, e 

direcionados para o canto superior oposto, a fim de iluminar o fundo e esconder o resto 

da imagem projetada.  Ao contrário dos trabalhos anteriores, as luzes utilizadas na fase 

final foram brancas e não amarelas, o que deu ao rosto um maior destaque e tornou o 

fundo mais neutro e discreto.  

Metodologicamente, aplicou-se um novo método de trabalho, concretizando-se a 

projeção, apenas, de alguns elementos do rosto (os olhos e a boca), colocados no mesmo 

ficheiro Photoshop. No entanto, estes elementos, antes de serem projetados, foram 

Fig.13 –  Maria Montoito, 'Loading', 2014. 

 

Fig.14 –  Maria Montoito, 'Projected Loading', 2014. 
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recortados da fotografia original e colocados sobre um fundo cor de pele, o que veio 

permitir que os olhos e a boca fossem ajustados individualmente, sem que aparecesse 

qualquer outro elemento visual (queixo, nariz, cabelos), evitando-se, assim, a 

consequente inexistência de coincidência destes elementos com a modelo fotografada 

que, em utilização de outro processo, causariam erros denunciadores do processo de 

projeção utilizado. 

 

 

Durante a sessão fotográfica, os elementos do rosto foram sobrepostos, 

aproximadamente, aos olhos e boca da modelo (os olhos eram projetados sobre as 

pálpebras fechadas da modelo), sendo sempre necessário que a modelo inclinasse ou 

virasse a cabeça ligeiramente, de modo a que houvesse uma sobreposição perfeita da 

projeção no rosto. Tendo em conta que, na maioria das vezes, a modelo mexia a cara 

acidentalmente, eram sempre tiradas várias fotografias de seguida, para que as 

probabilidades de haver uma boa sobreposição fossem maiores. Outra razão para tirar 

mais do que uma fotografia, de cada vez, deveu-se às diferenças de cor nas imagens 

projetadas, isto decorrente do facto de a lâmpada do projetor parecer projetar as imagens 

com cores diferentes, o que significava que, em algumas fotografias, o rosto parecia 

ligeiramente esverdeado ou avermelhado. Assim sendo, o facto de serem feitas várias 

fotografias, de cada vez, permitiu que se obtivessem imagens projetadas sobre a modelo 

com a tonalidade correta. 

Fig.15 –  Ficheiros base em Photoshop prontos a serem projetados. 
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O uso do projetor, como ferramenta de sobreposição dos rostos, foi algo que se 

manteve ao longo do projeto devido, não só à suavidade das sobreposições mas, 

sobretudo, ao facto de o efeito de sobreposição poder assim ser criado previamente à 

fotografia. Deste modo, os olhos e a boca eram ajustados ao rosto do modelo e, só 

depois, este era fotografo, em vez de ser necessário recorrer a métodos de pós-produção.  

Igualmente, o uso da projeção permite moldar as imagens sobre a superfície 

tridimensional da face da modelo, em vez da superfície plana da fotografia, garantindo-

se assim o benefício de as sombras e luzes do próprio rosto acrescentarem 

tridimensionalidade à projeção, sem retirar a percepção da textura da pele por baixo. 

A decisão de projetar caras de bonecas na fase final deste projeto resultou da 

consideração de todas as fases anteriores, das suas vantagens e desvantagens, e das 

sensações que conseguiam produzir. De todas as fotografias realizadas, até este ponto, 

as que apelavam mais à estranheza de um novo corpo eram aquelas onde os traços 

fisionómicos da modelo ficavam mais estilizados e de aspeto mais artificial. No entanto, 

essa artificialidade não tinha a ver com casos onde se inseriam objetos ou onde não 

havia coincidência entre a projeção e a modelo mas, pelo contrário, nos casos onde o 

processo se escondia, não sendo assim este, tão óbvio. Consequentemente, a decisão de 

utilizar faces de bonecas como material para projetar foi feita com base nessa procura de 

estilizar os traços da modelo, o que se torna mais eficaz com a utilização de uma boneca 

ao invés de uma pessoa, porque não só é mais difícil isolar e projetar, apenas, os olhos 

humanos, como, os contornos demarcados dos elementos faciais das bonecas, mantêm 

mais definição quando projetadas. 

Fig.16 –  Exemplo de uma fotografia avermelhada, esverdeada, e com a tonalidade correta. 
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Por último, refere-se que foi sempre necessária pós-produção, nomeadamente 

para fins de ajuste de tonalidades, níveis e contrastes, assim como para correção de 

pequenas falhas na sobreposição dos rostos (cantos da boca e sobrancelhas). O fundo 

das imagens sofreu, também, alguma pós-produção para suavizar a sombra da modelo 

na parede. Após o tratamento das imagens, estas foram cortadas para o formato 

43x29cm. 

 

 

 

3.3. Análise Crítica  

 

 

A série fotográfica O Corpo Provisório é composta por 6 fotografias digitais 

com as dimensões de 43x29cm. Cada imagem mostra o retrato do rosto de uma mulher, 

sobre o qual foram projetados os olhos e a boca de uma boneca Barbie, de modo a que 

houvesse uma coincidência dos olhos e  da boca. 

Nestas fotografias coabitam três rostos: o primeiro – material, tridimensional – é 

o rosto da mulher; o segundo rosto – imaterial, visual –, é o da boneca projetada; o 

terceiro rosto – fictício, simulado –, surge da simbiose entre os dois primeiro.  

Para além da presença inerente do noema fotográfico “isto foi”, existem outros 

elementos que vêm conferir a estes retratos uma ideia de efemeridade, tais como a 

presença do elemento orgânico que é o corpo humano. Um indício de passagem do 

tempo é dado pela projeção, não de uma boneca qualquer, mas de uma boneca Barbie, 

que, sendo um brinquedo de criança, cria uma ligação com uma infância passada ao ser 

projetada em mulheres adultas. O noema da Fotografia, a efemeridade da pessoa 

Fig.17 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015 –  Pormenor de Fotografia 
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representada, e a boneca Barbie como símbolo da infância, transmitem assim o 

memento mori.  

Também a projeção, como transmissão de uma imagem por meio de uma fonte 

de luz, nos remete para o memento mori pelo seu carácter passageiro e imaterial. A 

imagem formada pelo projetor só existe enquanto o projetor estiver ligado, e se houver 

uma superfície onde esta se possa projetar. Mesmo assim, como imagem transmitida 

sob a forma de luz, ela é passageira, tornando-se permanente apenas no momento em 

que é fotografada, passando essa fotografia a ser única prova da sua existência.  

Simultaneamente, a estilização do rosto humano tem algo de memento mori, 

transmitindo uma sensação de perda do indivíduo, que fica privado da sua 

individualidade dentro do retrato e passa a ser lido no contexto da série, da repetição de 

projeções que se sucedem ao longo das sete fotografias. 

Este carácter serial converte os retratos em objetos de uma linha de montagem. 

Tal como a Barbie, que é produzida serialmente, também as figuras retratadas nas 

fotografias ganham uma natureza duplamente mecânica. Ou seja, as mulheres são 

objetificadas não só pela estilização dos seus traços, resultado da projeção do rosto da 

boneca sobre os seus rostos, mas também, através do processo de construção destas 

fotografias, que encerra a ideia de repetição. Os retratos sucedem-se um após outro, 

remetem para a compulsão de repetição, que, consequentemente, desperta uma sensação 

de unheimlich, como Freud, afirma: 

 
...este factor de repetição involuntária que rodeia com uma atmosfera inquietamente 
estranha aquilo que de outro modo seria bastante inocente, e força sobre nós a ideia de 
algo destinado e inescapável onde de outra maneira só se falaria de “acaso. (Freud, 
1919: 11)26. 
 
Aliada ao carácter serial das fotografias, há que considerar também a perspetiva 

frontal dos rostos que, à semelhança dos trabalhos de Diane Arbus, faz com que as 

figuras pareçam “...ainda mais estranhas, quase transtornadas.” (Sontag, 2012: 43). A 

frontalidade dos rostos, juntamente com a escolha de um enquadramento pelos ombros 

permite esconder os limites da imagem projetada e concentrar a atenção do observador 

nos olhos e boca projetados. Simultaneamente, o enquadramento pelos ombros remete 

também para a máscara mortuária, no seu vazio de presença, na ausência de quem 

                                                
26	  “...this factor of involuntary repetition which surrounds with an uncanny atmosphere what would 
otherwise be innocent enough, and forces upon us the idea of something fateful and unescapable where 
otherwise we should have spoken of “chance” only.”  
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retrata. Mas ausência de quem? O rosto que resulta da simbiose entre a mulher e a 

boneca é o rosto de alguém que, na verdade, não existe, visto que este rosto resulta do 

contacto entre a superfície real da face da mulher e a máscara virtual da projeção. É 

então a ausência do olhar da pessoa por detrás da projeção, que se sente, o que, 

consequentemente, leva a que a face adquira uma aparência inanimada. O unheimlich 

revela-se assim, em primeiro lugar, por via desta confusão entre o animado e o 

inanimado.  

Em segundo lugar, o unheimlich existe por estes retratos transmitirem, 

simultaneamente, uma carinhosa familiaridade e uma calma existência. São imagens 

cuja força não está num abrupto confronto com o observador, mas sim num pequeno 

despertar da curiosidade deste, que, ao observá-las, é tomado pela necessidade de 

compreender o que está a ver. Do mesmo modo, também os retratos não vivem do 

confronto imediato, mas sim da descoberta gradual de que existe um processo mecânico 

responsável pela presença daqueles olhos invulgares. O tratamento dos olhos joga com 

o segundo significado de unheimlich: aquilo que deveria manter-se oculto e é posto a 

descoberto. E aquilo que é descoberto é a modificação do rosto, que devido à máscara 

da projeção é transformado numa nova figura. 

  
... a anatomia já não é um destino mas sim uma matéria prima – matéria prima 

para moldar, para redefinir ...; portanto o corpo tornou-se uma página em branco, um 
nível base para a expressão onde qualquer tipo de montagens, intervenções, e exibições 
são possíveis... (Restany, 2000: 20)27. 
 

Como Pierre Restany afirma, o corpo converteu-se em matéria prima e, o que O 

Corpo Provisório demonstra é a modificação dessa matéria prima, afim de criar um 

novo corpo, uma nova figura que se poderá inserir dentro das quatro figuras de 

Bourriaud. Esta figura vem roubar a identidade à pessoa sobre a qual se projetou, 

criando a partir dela uma nova história. O terceiro rosto vive dentro desta narrativa 

individual, como diz Nicolas Bourriaud “o seu corpo torna-se uma história, e o seu 

corpo é o produto do inicio de uma narrativa” (Bourriaud, 2000: 20)28. De igual modo, 

também as figuras d’O Corpo Provisório iniciam uma narrativa, consequentemente, 

                                                
27	  “…the anatomy is no longer a destiny but raw material – raw material to mold, to redefine to be 
designed; so the body has become a blank page, a ground level for expression where all kinds of 
montages, intervetions, and exhibitions are possible…”	  
28	  “…their body becomes a story, and their body is the product of the start of a narrative.” 
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ganhando uma identidade, fruto da simbiose entre o rosto físico da mulher e o rosto 

virtual da boneca.  

Mas seria então de esperar que as figuras destes retratos, ao tornarem-se 

personagens com história, deixassem de causar estranheza, visto que, como Freud 

defendeu, quando uma personagem passa a existir unicamente num plano fictício, ela 

perde por completo a sua qualidade de unheimlich, algo que não acontece no caso desta 

série. Isto deve-se simplesmente ao uso da Fotografia como meio de representação 

destes rostos, lhes conferir uma veracidade que mantém estas figuras firmemente no 

campo da realidade.  
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Conclusão 
 

 Este projeto surgiu do interesse em explorar e compreender as sensações que 

certas imagens fotográficas causam no seu observador.  Este interesse foi originado por 

uma série de retratos da minha autoria onde a sobreposição de dois rostos, por meio de 

uma vídeo-projeção sobre um rosto tridimensional, resultaram em figuras que vieram 

remeter para os conceitos de memento mori e unheimlich. 

 Para desenvolver a componente de pesquisa teórica sobre estes dois conceitos, 

do modo como Sigmund Freud os apresentou, foi, inicialmente, fundamental 

compreender alguns princípios básicos da Psicanálise. Deste modo, o primeiro passo foi 

compreender que a nossa personalidade é composta por três instâncias – o Id, o Ego e o 

Superego –, que interagem entre si, de modo a que o Ego possa encontrar um equilíbrio 

entre os desejos do Id e as imposições do Superego. Como consequência, certas pulsões 

socialmente inaceitáveis são recalcadas, sendo que é nos resultados deste recalcamento 

que se concretizam o memento mori e o unheimlich.   

 O texto de Freud, “Jenseits des Lustprinzip”, permitiu definir, no propósito desta 

dissertação, que memento mori é, no fundo, uma concretização visual, daquilo que 

Freud determinou como sendo a causa da compulsão de repetição: o desejo de retornar 

ao inanimado. Isto demonstrou como o memento mori existe não só a um nível 

consciente, no ato de relembrar a nossa mortalidade, como também a um nível 

inconsciente, por via de uma necessidade instintiva de retornar ao inanimado, o que 

significa que a imagem não precisa de conter um símbolo visível de mortalidade para 

apelar ao memento mori. 

 No seu segundo ensaio “Das Unheimlich”, Freud analisou experiências de terror 

e apreensão específicas, denominando a sensação resultante dessas experiências de 

unheimlich. A escolha desta nomenclatura deveu-se à dualidade da própria palavra 

porque, sendo a sua tradução literal “não-familiar”, ela implica a existência prévia de 

algo que foi familiar (heimlich) e se tornou estranho. Esta estranheza advém do 

recalcamento de algo que era visto pelo Id como sendo fonte de prazer mas que o 

Superego recalcou por não ser moral e socialmente aceitável, transformando-o numa 

simultânea fonte de alivio e desconforto. São também duas as circunstâncias de 

recalcamento que Freud afirma causarem unheimlich: traumas de infância e medos 

primitivos. 
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 A partir destes dois conceitos, escolhi autores como Roland Barthes, Rosalind 

Krauss, Laura Mulvey, Hal Foster, cujos trabalhos convergem para o unheimlich e o 

memento mori, aplicando estes conceitos ao campo da fotografia. A partir dos seus 

textos, foi possível comprovar que a fotografia é memento mori pela sua ligação com a 

passagem do tempo e com a morte. A característica intrínseca da fotografia que se 

constitui por provar a existência daquilo que foi fotografado, no momento em que o foi, 

atesta à inexorável aproximação da morte. 

Simultaneamente, a fotografia como prova documental de algo, converte-se num 

signo, passando a ser considerada não só a fotografia do seu referente, mas o referente 

em si. A caracterização da fotografia como signo, e a confusão entre animado e 

inanimado e entre real e imaginário, que são consequências da fotografia como 

referente, justificam o porquê de uma imagem fotográfica conseguir causar uma 

sensação de unheimlich no observador. 

Jorge Molder, Hans Bellmer, e Tony Oursler foram artistas de referência pelo 

facto de as suas obras reverterem para o duplo e para o corpo simbiótico, ambos 

avatares do memento mori e do unheimlich. Todos estes artistas trabalharam o corpo 

como matéria prima, construído a partir deste, simbologias e narrativas que 

transformaram as figuras físicas em signos.  

 Paralelamente, a componente teórica guiou e foi guiada pela parte prática, sendo 

assim possível desenvolver uma série fotográfica de seis retratos onde estão 

representados seis rostos femininos, sobre os quais foram projetadas faces de bonecas, a 

fim de criar, por meio da simbiose entre esses dois rostos, um terceiro, que irá remeter 

para o memento mori e para o unheimlich. 

 De futuro, os conceitos introduzidos nesta dissertação deverão ser estudados de 

modo mais abrangente e aprofundado visto a sua compreensão ser, neste momento, 

ainda muito superficial. Para cumprir esse objetivo, será necessário estudar teorias mais 

recentes no campo da Psicologia, tendo em vista a exploração do modo como a mente 

acompanha a rápida evolução das tecnologias e a assimilação em massa de imagens. 

Esta abordagem permitirá compreender como a perda da factualidade da imagem 

fotográfica resulta numa alteração da percepção do memento mori e unheimlich no 

observador.   
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Fig.18 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015, Fotografia 1 de 6, impressão jacto de tinta, 35x23cm. 
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Fig.19 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015, Fotografia 2 de 6, impressão jacto de tinta, 35x23cm. 
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Fig.20 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015, Fotografia 3 de 6, impressão jacto de tinta, 35x23cm. 
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Fig.21 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015, Fotografia 4 de 6, impressão jacto de tinta, 35x23cm. 
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Fig.22 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015, Fotografia 5 de 6, impressão jacto de tinta, 35x23cm. 
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Fig.23 –  Maria Montoito, 'O Corpo Provisório', 2015, Fotografia 6 de 6, impressão jacto de tinta, 35x23cm. 
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