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RESUMO  

 

 

 

 

PARA ALÉM DA IMAGEM. Proposta de um matema para a fotografia é um texto 

elaborado como Dissertação para o Mestrado em Pintura da Faculdade de Belas-Artes, 

da Universidade de Lisboa, anos 2009/2011, tendo como orientador o Professor Dr. 

Tomás Maia. 

  Essa dissertação objectiva demonstrar uma equivalência entre a fotografia e a 

fantasia inconsciente, tendo por finalidade propor um matema próprio para a 

fotografia. Inicia-se com um relato dos estudos ópticos que antecederam o 

aparecimento da câmara fotográfica, seguindo com as histórias ou lendas das Santas 

Faces e do Sudário, para apontá-las como uma genealogia da ideia e da retórica da 

fotografia. Num segundo momento, faz uma explanação sobre a crença no Sudário e 

na fotografia para afirmá-los em sua denegação da morte e como base onde se 

sustenta o desejo de imortalidade, a partir do qual configura-se o pathos da fotografia. 

Por fim, apresenta uma abordagem psicanalítica apresentando os conceitos de pulsão 

de morte, pulsão de vida, gozo e objecto a, para estabelecer a equivalência estrutural 

da fotografia com a fantasia inconsciente e propor o matema.  

 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVES 

 

Fotografia ― imagem aquiropoiética ― morte  ―  pulsão de morte ― fantasia 

inconsciente  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

BEYOND IMAGE. Proposal of a mathematical equation (matema) for 

photography is a text elaborated as an Essay for the Master in Painting of the College 

of Arts at the Lisbon University, years 2009/2011, having Prof. Dr. Tomás Maia as 

supervisor.  

                The essay focus in demonstrate an equivalence between photography and 

an unconscious fantasy, having as a goal to propose a self mathematic equation for 

photography. Begins with a description of optical studies that preceded the 

photographic camera, followed by Holy Faces and the Shroud’s stories and tales, as a 

form of taking into consideration the archeological origin of the idea and the rhetoric of 

photography. In a second phase the work disserts on the religious belief in the Shroud 

and photography to confirm them as a deny of death and a support basis to the desire 

of immortality through the pathos of photography. At last it presents a psychoanalytical 

approach showing the concepts of death´s drive, life´s drive and object a, to establish 

the structural equivalence of photography with an unconscious fantasy and propose a 

mathematical equation (matema). 

 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVES 

 

Photography ― image acheiropoietic ― death ― death’s drive ― unconscious fantasy 
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INTRODUÇÃO 

 

Convivo com fotografias desde pequena. Esta frase parece expressar uma 

convivência banal, uma vez que, hoje, fotografias são usuais, fazem parte do 

quotidiano de todos, onde muitos registam tudo com máquinas digitais e onde a 

velocidade das informações imediatiza e actualiza os eventos através dos meios de 

comunicação. Há uma extrema banalização da fotografia. Mas nem sempre foi assim.  

Antes dos anos 50, fotografias eram raras em alguns lugares do Brasil, 

principalmente nas cidades e vilas do interior dos Estados. E foi numa vila do interior 

do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, em uma comunidade de imigrantes italianos, 

que passei minha infância. Como tenho fotografias desde muito pequena, acostumei-

me a elas. Adulta, porém, surgiu-me a questão: “como aquilo fora possível, 

considerando o local e a época?‖. Perguntei a meu pai que explicou-me ser ele mesmo 

a fazer aquelas fotografias usando uma caixa de sapatos fechada, com um pequeno 

furo, exposta ao sol do meio-dia. À época, aquilo pareceu-me um estranho mecanismo. 

Pesquisando sobre o assunto, vim a entender que se tratava do sistema pinhole. Mais 

tarde, meu pai comprou uma máquina fotográfica e, desde então, passou a registar 

todos os principais eventos de nossas vidas: visitas aos familiares distantes, 

aniversários, festas religiosas e todo tipo de comemoração, sendo ele a fazer as 

revelações. Este convívio precoce com a fotografia foi o ponto de partida para o meu 

interesse sobre a mesma e, posteriormente, para o desenvolvimento de um trabalho 

em pintura baseado nas mesmas fotografias familiares que assombraram a minha 

infância.  

Portanto, nada mais natural que, no momento em que frequento o Mestrado 

em Pintura, houvesse um interesse em desenvolver uma reflexão mais aprofundada 

sobre o tema. E é este aprofundamento que apresento no decorrer desta investigação. 

Além do interesse em discutir aspectos conceptuais da fotografia, objectivei discutir a 

origem da ideia e da retórica da fotografia, assim como desejei debater aspectos 

filosóficos e psicológicos que subjazem à ideia da fotografia. Pretendi também realizar 

uma interligação com conceitos psicanalíticos numa vinculação natural, uma vez que 

esse interesse dirige-se à minha área de formação profissional: a psicanálise. Durante 

doze anos, de 1990 a 2002, participei do Centro de Estudos Lacanianos, Instituição 

Psicanalítica, fazendo formação em Psicanálise, inscrita e aceita como membro-

analista, tendo participado das inúmeras publicações institucionais, no citado período.  
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Deste modo, esta dissertação tem como tema a fotografia. Não para descrever 

técnicas fotográficas, não para citar fotógrafos contemporâneos ou anteriores, nem 

para falar da maneira como os artistas fazem uso da fotografia em sua obra artística. 

Não objectiva tampouco relatar a história da fotografia, embora haja uma pequena 

referência a ela. Também não visa aprofundar as linhas de pensamento que existem 

em torno das teorias sobre a fotografia e sobre o acto de fotografar, feitas por autores 

tão diversos, como Roland Barthes, Susan Sontag, Margarida Medeiros, Annatereza 

Fabris, André Bazin, Rosalind Krauss, Boris Kossoy, Aaron Scharf, Maurice Blanchot, 

Philippe Dubois, Jacques Aumont, Gilles Deleuze, Walter Benjamin, entre tantos outros, 

que desenvolveram múltiplas leituras, seja do ponto de vista da filosofia ou da arte, 

seja do ponto de vista de questões como a passagem do tempo, a memória, a 

identidade, a documentação, embora alguns pensamentos destes autores sejam 

citados pontualmente no decorrer do trabalho.  

Essa investigação foi desenvolvida com a finalidade de criar um campo de 

pensamento que possibilite discutir a relação da fotografia com a morte, vinculando-a 

com conceitos psicanalíticos, nomeadamente com as pulsões e o embate entre a 

pulsão de vida e a pulsão de morte. A conclusão que extraio deste campo de 

pensamento é a de  que a fotografia possui uma lógica estrutural equivalente à lógica 

da fantasia inconsciente, podendo ambas serem escritas com o mesmo matema1 

(conforme se encontra desenvolvido no capítulo terceiro do presente trabalho).  

Também visa pesquisar a genealogia da ideia e retórica da fotografia, que, 

segundo Marie-José Mondzain, relacionam-se com os ícones da Santa Face e do 

Sudário. A retórica dos termos religiosos relativos às questões que envolvem o Sudário 

é a mesma usada, posteriormente, na fotografia: túmulo/ câmara escura, ressurreição/ 

revelação, negativo/positivo. Assim, esses ícones religiosos com as crenças a eles 

relacionados serviram de fio condutor para discutir a ancestralidade da ideia da 

fotografia e a influência que as crenças religiosas exercem no psiquismo humano e o 

posterior deslocamento desta crença para a imagem, remetendo para a ideia universal 

da imortalidade e da denegação da própria morte.  

Fernando Braune, em seu Surrealismo e a estética fotográfica, nos diz que 

―fotografia é a inserção imediata a um tempo póstumo‖2. Concordamos com essa 

                                            
 

1 Vide FANTASIA e MATEMA no Glossário de termos psicanalíticos, no final deste trabalho. 

 
2 BRAUNE, Fernando. Surrealismo e a estética fotográfica. Rio de Janeiro. Editora 7 letras. 2000. P.99 
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afirmação para acrescentar que a fotografia é uma travessia instantânea de um sujeito 

preso à sua temporalidade material e cronológica para um sujeito/objecto fotográfico, 

metamorfoseado em um objecto fixo, preso não mais ao tempo e espaço físico, mas 

preso agora ao referente, a apontar para uma atemporalidade configurada em 

imortalidade. A fotografia actua como uma crónica do vazio anunciado3, e talvez seja o 

factor determinante pelo qual as pessoas ainda sintam algum mal-estar ao saberem-se 

fotografadas. Temores que se desenvolveram também pelas crenças de que a 

fotografia roubaria a alma do fotografado. Porém, não se pode dizer que essas crenças 

sejam prerrogativas exclusivas das sociedades ditas ―primitivas‖. Seria antes o que há 

de mais primário, de mais essencial na fotografia. Isto porque a fotografia desencadeia 

um processo de transformar um corpo em um fantasma de si mesmo. E tal visão 

fantasmática produz espanto.  

Tomás Maia, em seu livro Assombra, ensaio sobre a origem da imagem, nos diz 

textualmente: ― Se esses corpos evocam o espanto (…) perante as primeiras imagens 

fotográficas, é porque, historicamente, a photographia tornou patente a essência da 

arte visual enquanto skiagraphia (enquanto escrita de sombra) fixando luminosamente 

o país da ultra-sombra. A fotografia fixou literalmente os mortos e deu-os à luz ― e o 

espanto ― o espanto primitivo ― é que estes fotogramas ficaram suspensos entre4 o 

positivo e o negativo revelando-nos, não cessando de nos revelar o segredo de 

formação das imagens.‖5 

Espanto sempre vigente porque o fantasma da morte ronda a fotografia. E a 

fotografia, ao fixar um corpo como fantasma de si mesmo, coloca o sujeito frente à 

fragilidade, à vulnerabilidade enquanto ser humano à espera de uma inevitável 

passagem. É deste grande enigma, deste vazio anunciado, que nos fala a fotografia. É 

como se ela, a cada momento, apontasse para nada, a lembrar que só a imagem 

fotográfica permanecerá. Deixar-se fotografar é permitir que seja realizado o ensaio da 

morte, é admitir que aquele momento compreende não um momento completo, uma 

perenidade, mas pelo contrário, possibilita compreender que aquele momento fugidio, 

                                                                                                                              
 

 
3 Alusão ao romance de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Bogotá. Editora Plaza y Janes.1981. 

 
4 Foi sublinhado com a finalidade de destacar um ―entre-lugar‖, o que num espaço entre, dois lugares, aspecto este 

que será desenvolvido no capítulo terceiro, ao falar para o lugar que a fotografia ocupa entre o sujeito barrado e o 
objecto causa de desejo, lugar esse equivalente à marca do corte, de falta, existente também na escrita da fantasia 
inconsciente.  

 
5 MAIA, Tomás. Assombra. Ensaio sobre a origem da imagem. Lisboa. Editora Assírio & Alvim. 2009. P.159 
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que foi registado em uma câmara fotográfica, impresso sobre um suporte, tornado 

material, torna-se um imediato passado, transformando o fotografado em um 

semelhante de si mesmo: em seu cadáver. Assim, a fotografia ao apontar 

inevitavelmente para uma ausência faz-nos ver o que há de mais implacável na vida: a 

morte. 

Não será por causa deste grande enigma que, na nossa sociedade, se faz um 

uso cada vez maior da imagem fotográfica? Não seria uma tentativa de fazer da vida 

algo mais do que uma simples passagem? A fotografia, na suposição de manter essa 

vida, aponta para uma ausência referida à morte e o sujeito, no afã de manter-se vivo, 

denegando a mortalidade, sujeita-se a uma imobilização imaginária na busca da 

perpetuação de si, embora obtenha apenas a fixidez de uma imagem.  

A perpetuação na imagem fotográfica não busca a eternidade absoluta, 

conquanto busque eternizar-se. Essa imagem não compreende o mesmo carácter de 

perenidade de outros suportes empregues pelas sociedades antigas, cuja finalidade de 

vida era a de se manterem perpetuadas através das sólidas construções dedicadas aos 

mortos, como as Pirâmides do Egipto, por exemplo, ou através dos embalsamamentos 

dos corpos, em suas concepções de eternidade material, supostos não se perderem no 

tempo. A fotografia busca uma outra perenidade, a que vem pela criação de um 

suporte material que mantém a perenidade do corpo sob a forma da imagem gravada, 

tal qual a ―mosca no âmbar‖6. 

A partir da adopção da fotografia como o paradigma daquilo que pode remeter 

para a memória, a ausência, algo perdido mas, ao mesmo tempo, por remeter para 

algo a ser preservado, isto é, para aquilo que tem relação com o desejo, a fotografia 

permite e mesmo favorece a criação de um lugar. Um lugar depositário para onde o 

desejo de imortalidade e as funções do objecto causa de desejo podem para ali serem 

deslocados, o que vai dotar a fotografia de uma lógica em tudo semelhante à lógica da 

fantasia inconsciente.  

Na verdade, a noção de pulsão de morte, conceituada por Freud em seu Além 

do princípio do prazer e ampliada por Lacan, a partir dos anos 60, com a introdução do 

conceito de gozo (jouissance) configurou-se num ponto importante desta investigação 

para poder afirmar a fotografia como alvo da pulsão de morte, não só em seu carácter 

de destruição, em seu carácter mortal, mas também no que ela comporta de 

                                            
 

6 Referência à mosca pré-histórica, preservada no âmbar, que viveu há cerca de 100 milhões de anos, cuja descoberta 

foi publicada em Cretaceous Research, da Universidade Estadual do Oregon, EEUU.  
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possibilidade de recomeçar a partir do nada, por fazer referência ao desejo. Temos de 

levá-la em consideração, principalmente porque a pulsão faz parte da equação que 

suporta a lógica da fantasia inconsciente e demonstrar a equivalência dela com a 

fotografia é o objectivo desta investigação.  

Uma vez exposto o fundo da minha investigação passo a enunciar a sua 

estrutura, dividida em três capítulos:  

– O Sudário como arqueologia matricial da fotografia é o capítulo primeiro, 

onde apresento um histórico dos estudos ópticos e experiências científicas que 

culminaram com o aparecimento da câmara fotográfica, seguido do relato da história 

ou lendas dos ícones da Santa Face e do Sudário. Deste modo, procuro apontar a 

ancestralidade conceptual e retórica da fotografia, baseando-me nos textos de Marie-

José Mondzain, assim como discutir o significado da crença nestes ícones e o posterior 

deslocamento desta crença para a fotografia. 

– A morte enquanto pathos da fotografia é o segundo capítulo onde tento dar 

conta dos vínculos da denegação da morte e do desejo de imortalidade, deslocados 

para a crença nos ícones aqui enfocados e para designar que a fotografia, por portar a 

morte, passa a ser o suporte material da perenidade do corpo. Estando ao serviço do 

irrepresentável, a fotografia aponta para algo que vem do Real (no sentido lacaniano 

do termo e não como sinónimo de realidade)7, e isso surpreende, aterroriza e fascina. 

É o unheimliche8 freudiano que dá à fotografia essa dimensão pulsional e fantasmática. 

Apresento alguns conceitos desenvolvidos por Roland Barthes, Susan Sontag e Tomás 

Maia para dizer que a fotografia também comporta a possibilidade da tarefa do luto. 

– Proposta de um matema para a fotografia amplia e finaliza o estudo iniciado no 

capítulo anterior. Conceitua a pulsão de morte, descreve a trajectória conceptual de 

Freud e Lacan, descreve os efeitos quotidianos da pulsão de morte, para definir a 

fotografia como uma de suas representantes. A pulsão instaura uma relação com o 

objecto causa de desejo, objecto a9, remetido ao das Ding freudiano, e este será 

sempre referido à falta. A busca constante de suturar essa falta vem por 

comportamentos que são da ordem da repetição, onde inclui-se a fotografia, cuja 

                                            
 

 
7 Vide ―REAL‖ no Glossário dos termos psicanalíticos. 
 
8 Segundo Freud, um estranhamento familiar, ou o que é estranho e familiar, ao mesmo tempo. O unheimlich conforme 
texto de Freud, Volume XVII, O estranho. 
 
9 Vide ―OBJECTO a‖  no item ―PULSÂO‖ no Glossário dos termos psicanalíticos. 



 

 
15 

 

consequência aponta para a mesma ferida, corte, punção que está presente no campo 

da fantasia inconsciente, revelando estruturas semelhantes o que me permite afirmá-

las como equivalentes.    

Desta dissertação, também consta em Anexo, o capítulo referente ao Relato sobre 

o rei de Edessa, que é parte do manuscrito siríaco da História Eclesiástica, escrito por 

Eusébio de Cesaréia, no ano 325 e guardado no Museu Britânico. Este manuscrito foi 

traduzido e publicado no Brasil e é um E-book, digitalizado pela Micscan do Brasil.  

Por último, foi redigido um Glossário de termos psicanalíticos para facilitar a leitura 

e compreensão da presente dissertação.  
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CAPÍTULO I 

 

O SUDÁRIO COMO  

ARQUEOLOGIA MATRICIAL DA FOTOGRAFIA 
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Capítulo I 

O Sudário como arqueologia matricial da fotografia 

 

 
―A aventura que une tão intimamente, por mais de um século, 
a fotografia e a crença está longe de terminar. O que 
sabemos agora é que não há nada mais enigmático do que o 
que está fundado o pensamento em matéria da imagem: o 
mesmo acontece com a afirmação de que cada imagem é a 
imagem de uma imagem, que a verdade é medida em termos 
de imaginação e que há longe da imagem visível, do olhar à 
visão. Na fotografia, mais do que qualquer outro 
procedimento de iconicidade, são jogadas as questões 
fundadoras do desejo de ver e, por isso mesmo, a 
manifestação dessa visão só pode faltar, se o objecto que ele 
dá a ver permanece fiel à sua intenção‖.  
                                           MARIE-JOSÉ MONDZAIN   

 
 

 
Os processos de criação artísticos suscitados pelo aparecimento da fotografia e 

os caminhos que se abriram a partir dela foram alvo de muitos questionamentos de 

natureza artística, filosófica e psicológica. Pretendemos analisar algumas questões no 

desenvolvimento desta tese. São processos que envolveram estratégias de construção 

e apropriação da realidade visível e que acabaram por criar novas linguagens artísticas, 

novas reflexões filosóficas, lançando luz sobre sentimentos despertados na percepção 

e na recepção destes processos. Cumpre-nos apontar de que maneira a relação com a 

morte, seja como duplo, seja como pulsão, está presente na ideia da fotografia e, 

subsequentemente, como essa relação permanece. 

Um destes campos de reflexão foi desenvolvido pela filósofa francesa Marie-

José Mondzain e aborda a génese da ideia da fotografia vinculando-a ao Sudário e aos 

ícones da Santa Face. O aspecto mais importante de seu trabalho é o estudo da 

relação entre imagem e cristianismo, mas para o desenvolvimento da presente tese 

importa mais a relação que ela estabelece com a ideia que subjaz na história ― ou nas 

lendas ― dos ícones da Santa Face e do Sudário de Turim para inferir que ali encontra-

se a ancestralidade do conceito fotográfico e, principalmente, para poder discutir a 

relação que une a fotografia e a crença, crença vinculada à imortalidade e que 

configura-se como uma denegação. A denegação da morte. 

Entretanto, Mondzain não é a primeira filósofa a discutir essa génese. Até 

porque é longa a história dos eventos, sejam conceptuais, ópticos, físico-químicos ou 

filosóficos que antecedem o aparecimento da fotografia e o surgimento de conceitos 

que relacionar-se-ão com o fazer fotográfico. A reflexão sobre a fotografia não 
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produziu um único pensador, não trilhou um único percurso, nem teve apenas uma 

única via de acesso. Ela é o produto de vários conceitos e várias descobertas e 

inventos em momentos históricos distintos, em diferentes áreas, em que todos 

convergem para o seu advento.  

A origem da representação pictórica relatada na História Natural de Plínio, o 

Velho, e a alegoria platónica da origem da representação cognitiva (Livro VI e VII em A 

República) são exemplos de textos que já discutem a importância da projecção da 

forma em negativo por acção da luz, que produz uma sombra ― princípio fotográfico – 

e a percepção de uma ausência.  

Todos os estudos sobre a história da fotografia apresentam o advento da 

mesma como o fruto da conjunção de, pelo menos, duas invenções preliminares e 

distintas: a primeira, puramente óptica, que é o aparecimento do dispositivo da 

captação da imagem. A outra, essencialmente química, é a descoberta da 

sensibilização à luz de certas substâncias à base de sais de prata, que virá a ser o 

dispositivo de inscrição automática. A fotografia nasceu, portanto, de muitas 

experiências de alquimistas e químicos quanto à ação da luz.   

 

Estudos ópticos e experiências científicas que antecedem o aparecimento da 

câmara fotográfica 

 

Parece-me importante relembrar aqui alguns estudos de óptica e das 

experiências científicas que culminaram no aparecimento da câmara fotográfica e, 

consequentemente, da fotografia.  

O fenómeno físico da formação das imagens foi estudado desde a Antiguidade. 

A primeira descrição deste fenómeno é de Aristóteles. Sua aplicação não estava 

dirigida para a representação das imagens, no sentido icónico, mas para a utilização 

matemática dos astros na astronomia e na arquitectura. Laura Gonzáles Flores diz em 

seu livro Fotografia y pintura: dos médios diferentes?10 :  

―A primeira descrição deste fenómeno é de Aristóteles. Contudo, 

se tomamos como evidencia a complexidade do conhecimento 

científico da astrologia, da astronomia e arquitectura 

                                            
 

10 FLORES, Laura Gonzáles. Fotografia y pintura: dos medios diferentes? Tradução livre. Barcelona. Editorial Gustavo 

Gili, SA, 2005. P.115. 
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monumental dos babilónios e dos egípcios, podemos supor que o 

fenómeno não só era conhecido, mas também utilizados por eles. 

Em ambas as civilizações pode-se apreciar a relação entre luz, 

visão, racionalidade e ordem que manifestar-se-á em suas 

matemáticas, sua arte e sua arquitectura.‖ 

A compreensão dos fenómenos ópticos é antiga e podemos destacar alguns 

fenómenos mais significativos: passa pelos estudos do físico e matemático árabe Al-

Hazen11, considerado o pioneiro dos estudos sobre a luz; segue pela descrição do 

fenómeno óptico descrito por Leonardo da Vinci, que, em seu Codex Atlanticus, nos 

diz: ―Quando as imagens dos objectos iluminados penetram em um compartimento 

escuro, através de um pequeno orifício e se recebem sobre um papel branco situado a 

uma certa distância desse orifício, vêem-se no papel, os objectos invertidos com as 

suas formas e cores próprias‖12; seguem-se os estudos sobre refracção e reflexão da 

luz do físico e matemático neerlandês Christiaan Huygens; até a descoberta da 

decomposição da luz branca em um prisma óptico, que possibilitou a visão de sete 

cores, pelo físico inglês Isaac Newton, em 1666. 

A estas invenções somam-se o desenvolvimento das pesquisas sobre produtos 

químicos, tais como a descoberta da sensibilidade à luz dos sais de prata. O 

enegrecimento dos sais de prata era conhecido desde 1525. O trabalho do físico 

alemão Johann Heinrich Schulze, em 1727, e do químico suíço Carl Wilhelm Scheele, 

em 1777, comprovou que essa reação de enegrecimento era devida à ação da luz. 

Essa descoberta vai permitir abandonar o trabalho de decalque e da cópia manual da 

imagem em proveito de um novo registo, o da inscrição automática. 

Em 1827, após inventar o fisionotraço e a litografia, o francês Joseph-Nicéphore 

Niépce obteve imagens com cloreto de prata sobre papel. Em 1822, ele fixou uma 

imagem pouco contrastada sobre uma placa metálica: as partes claras em betume-da-

judéia (insolúvel sob a ação da luz) e as sombras na base metálica. Quatro anos 

depois, Niépce produziu a primeira fotografia da história, tirada da janela de sua casa e 

preservada até hoje. 

                                            
 

11 Físico e matemático árabe, Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham (950-1040). Nasceu em Basra, hoje Iraque e morreu no 

Cairo, Egito.  
 
12 VINCI, Leonardo da. Codex Atlanticus, pertencente à Biblioteca Ambrosiana, Milão, Itália. Vide in 

http://www.ipv.pt/millenium/esf_5mjf.htm 
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                                       Figura 1 – NIÉPCE: Primeira fotografia da História 

 

Desde 1829, Louis-Jacques Mandé Daguerre pesquisou com Niépce e, dez anos 

mais tarde, lançou o processo chamado daguerreótipo, em que uma placa de cobre 

prateada e polida, submetida a vapores de iodo, formava sobre si uma camada de 

iodeto de prata. Exposta à luz numa câmara escura (de quatro a dez minutos, 

conforme a iluminação do objeto, e com abertura em torno de f/15), essa placa era 

revelada em vapor de mercúrio aquecido, que aderia às partes onde a luz incidia e 

mostrava as imagens, fixadas por uma solução de tiossulfato de sódio. Embora o 

daguerreótipo não permitisse cópias, o sistema de Daguerre logo difundiu-se por todo 

o mundo. Os tempos de exposição, de início muito longos, encurtaram-se com o 

trabalho do oculista austríaco Friedrich Voigtländer que, em 1840, criou lentes com 

abertura maior, e do cientista britânico John F. Goddard que ressensibilizou a placa de 

cobre com cromo.  

O químico britânico William Henry Fox Talbot lançou, em 1841, outro processo 

para obter e fixar imagens, o calótipo13. Embora tivesse uma menor definição do que o 

daguerreótipo, foi a primeira fase na linha de desenvolvimento da fotografia, dentro da 

qual o daguerreótipo conduziria à fotogravura, processo utilizado para reprodução de 

fotografias em revistas e jornais. 

                                            
 

13 Um papel impregnado de iodeto de prata era exposto à luz em câmara escura, e depois a imagem era revelada com 

ácido gálico e fixada com tiossulfato de sódio. Resultava um negativo, que era impregnado de óleo até tornar-se 
transparente. O positivo se fazia, como hoje, por contacto com papel sensibilizado. 

 

http://pt.wikipedia.org/
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Em 1851, o químico britânico Frederick Scott Archer inventou a emulsão de 

colódio húmida14 e, em 1877, já existiam grandes empresas que dominavam o 

comércio de emulsões rápidas, facilitando a propagação da popularidade que a 

fotografia vai conquistar. 

A câmara fotográfica, principal ferramenta da fotografia, foi precedida por 

diversos objectos e experimentos: a câmara obscura, a câmara lúcida, o uso de lentes, 

o desenho das silhuetas, no século XVIII, que leva esse nome por causa de seu 

inventor Étienne de Silhouette, ministro de Luís XV; o uso de papel sensibilizado pela 

luz nas experiências do físico francês Hippolyte Charles, em 1780, que constituiu-se em 

uma variação do desenho de silhuetas. Todos esses meios de reprodução fiel dos 

objectos externos da realidade foram decisivos, enquanto sistema tecnológico da 

fotografia, para o advento da câmara fotográfica.  

 

               

 Figura 2 – Desenho de silhuetas                                  Figura 3 – Uso de papel sensibilizado 

 

Os dispositivos ópticos que tornaram possível o aparecimento da câmara 

fotográfica estavam ligados à necessidade de aperfeiçoamento da pintura e à visão 

perspéctica do Renascimento, que já os utilizavam com frequência no século XVII, sob 

a forma da ―lanterna mágica‖ antes de ser a câmara obscura, conforme relato da 

                                            
 

14 A uma solução de piroxilina em éter e álcool, adicionava um iodeto solúvel, com certa quantidade de brometo, e 

cobria uma placa de vidro com o preparado. Na câmara escura, o colódio iodizado, imerso em banho de prata, formava 
iodeto de prata com excesso de nitrato. Ainda úmida, a placa era exposta à luz na câmara, revelada por imersão em 
pirogalol com ácido acético e fixada com tiossulfato de sódio. Em 1864, o processo foi aperfeiçoado e passou-se a 
produzir uma emulsão seca de brometo de prata em colódio. Em 1874, as emulsões passaram a ser lavadas em água 
corrente, para eliminar sais residuais e preservar as placas. Três anos antes, no entanto, o físico e fotógrafo britânico 
Richard Leach Maddox fabricou as primeiras placas secas com gelatina em lugar de colódio.In: 
http://www.presenteparahomem.com.br/historia-da-fotografia-invencao-origem-e-primeiras-fotos/ 
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pesquisa de Philippe Dubois, em O ato fotográfico15. Era um tipo de aparelho que 

servia para captar imagens que seriam pintadas posteriormente, mas também servia 

para projectar sobre uma tela, imagens preliminarmente pintadas ou desenhadas. A 

captura e a difusão da imagem já estavam vinculadas dentro da mesma caixa que 

assim desempenhava o papel de transformador. Uma das formas mais comuns destas 

maquinarias ópticas foi a câmara obscura portátil, como, por exemplo, a desenhada 

por Athanase Mircher em sua Ars magna lucis et umbre16, cujas dimensões eram muito 

grandes, a ponto de permitir a um homem manter-se de pé dentro dela, onde poderia 

ver e desenhar com facilidade as imagens exteriores que projectavam-se ali, de forma 

invertida. Depois, diminuindo de tamanho, tomaram diversas formas, como pode-se 

verificar na figura  abaixo:  

 

                            

                                                       Figura 4 – Câmara obscura portátil 

 

A câmara lúcida foi inventada pelo físico e químico britânico William Hyde 

Wollaston, em 1807 e, embora não tenha muito a ver com a câmara obscura, funciona 

dentro da mesma lógica, isto é, um meio de obter imagens por cópia directa. Seu 

princípio é ainda mais simples do que a câmara obscura: um olho de telescópio, 

munido de um prisma, de um jogo de espelho e lente, fixado na extremidade de uma 

haste imóvel, ela mesma presa a uma mesa de desenho. Basta que o pintor ajuste o 

olho no visor, ―enquadre‖ o objecto alvo e deixe sua mão correr pelo papel traçando o 

que o olho vislumbra.  

                                            
 

15 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Tradução Marina Appenzeller. São Paulo. Papirus Editora. 2007. P. 129. 

 
16 Idem. P.129 
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     Figura 5 – Câmara lúcida                                  Figura 6 – Esquema de captação da imagem 

 

 

Assim, a câmara fotográfica implicou um aperfeiçoamento no sentido de 

reprodução mecânica, associado à necessidade de reproduzir e de fixar imagens, como 

também a de compreender melhor o ato de ver. Ela representou um avanço para a 

compreensão objectiva dos fenómenos de recepção e percepção das imagens ao criar 

um objecto material, concreto, com uma estrutura análoga ao órgão de visão do corpo 

humano: o pequeno orifício de entrada da luz equivalendo à pupila; a caixa escura, ao 

globo ocular; e o plano onde se forma a imagem, à retina. Além disto, havia o grupo 

de lentes que constitui o ―olho‖ da fotografia, que substitui o olho humano, e que 

chamou-se justamente de ―objectiva‖. Pela primeira vez, entre um objecto e a sua 

representação, interpõem-se um outro objecto: a lente. A câmara fotográfica 

possibilitou produzir uma imagem do mundo exterior de forma automática, sem a 

intervenção manual e activa do homem, com rigorosa fidelidade. Na fotografia, o 

homem não está lá da mesma maneira que um pintor. ―Todas as artes são baseadas 

na presença do homem; apenas na fotografia percebe-se a sua ausência‖, diz André 

Bazin, no capítulo Ontologie de l´image photographique.17 É um fazer aquiropoiético18, 

onde não entra a mão do homem, a não ser para fazer disparar o obturador. A 

fotografia será sempre o resultado objectivo da neutralidade e qualidade do aparelho 

                                            
 

17 BAZIN, André. Ontologie de l´image photographique in Qu´est-ce que le cinéma ? (Minha tradução) Paris. Editions 
du Cerf. 1975. P. 15. 

 
18 Aquiropoiético é um adjectivo calcado directamente do grego akheiropoietos, e decompõe-se em três elementos: a 
(privativo) + kheir (mão) + poietos (adjectivo verbal do verbo poiein, «fazer» — no sentido produtor, criador deste 
verbo). A palavra significa, portanto, letra a letra: (algo) não feito por mão (humana). Informação fornecida pelo Prof. 
Dr. Tomás Maia aquando da orientação da presente dissertação. 
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fotográfico e, nunca, a expressão da individualidade de um sujeito, como no caso da 

pintura, onde o pintor, por mais realista que seja, sempre fará passar uma visão, uma 

individualidade, uma interpretação, que particularizará um quadro. 

Assim, a fotografia já era, desde o seu surgimento, um dispositivo mágico, 

onde via-se, em seu automatismo, uma forma fiel de captação do mundo real sobre 

uma superfície polida. Essa captação fiel da realidade externa produz um atractivo 

mágico. Uma magia sustentada pela necessidade humana da crença nas imagens.  

Como meio de produção automática da imagem, que é o primeiro desta 

natureza, surge a possibilidade da construção de um novo universo, o das colecções de 

imagens. Um universo que poderia ser chamado de ―fotografável‖: o universo dos 

retratos, dos objectos, das paisagens, da arquitectura, da realidade social e do 

quotidiano familiar. E mesmo que muitos historiadores da fotografia sejam unânimes 

em afirmar que o seu uso como protocolo científico era restrito, em poucos anos a 

fotografia já era empregada na astronomia, na medicina, na fisiologia, isto é, no 

campo dito científico. Isso porque a fidelidade da imagem reproduzida conferia uma 

aura de cientificidade à fotografia, e portanto de credibilidade, uma vez que ela é 

produzida por instrumentos cujos parâmetros são inteiramente controláveis e cujos 

resultados representam uma medida do fenómeno luminoso.  

Essa credibilidade na imagem fotográfica, no entanto, sempre foi possível de 

ser posta em questão. Sempre foi possível de ser abalada, até muito facilmente. E o 

foi, já em seus primórdios, pela fotografia denominada O afogado, feita em 1840, por 

Hippolyte Bayard (1801-1977).  

Bayard, contemporâneo de Daguerre, foi um dos inventores da fotografia. Em 

1939, aperfeiçoou um processo de obtenção de uma imagem fotográfica em positivo 

sobre papel: uma folha mergulhada numa solução de cloreto de sódio que, depois de 

seca era mergulhada em uma solução de nitrato de prata. Quando estava quase seca 

era exposta a vapores de iodo e a seguir de mercúrio. A luz descoloria as zonas 

expostas fotograficamente e a imagem ficava, directamente, um positivo. 

Assemelhava-se ao que, anos mais tarde, foi chamado de Sistema Polaroid. A técnica 

de Bayard era considerada imprecisa cientificamente e não teve o reconhecimento do 

governo francês, que deu todo o crédito da invenção à Daguerre e a Talbot19. Como 

                                            
 

19 Não obstante não ter tido o reconhecimento oficial do governo na invenção da fotografia, isso não impediu que sua 

pesquisa ligasse seu nome à Academia das Ciências de Paris, à Academia de Belas-Artes de Paris e à Sociedade 
Francesa de Fotografia. 
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protesto pelo facto de não ter sido incluído nas pesquisas que culminaram com a 

invenção da fotografia, Bayard fez um auto-retrato em que manipula a cor do rosto e 

das mãos para causar a impressão de um defunto e divulga um texto20 falando desta 

―morte‖, o que acabou por gerar muitas dúvidas e perplexidades. 

 

                     

                                                  Figura 7 – O afogado de Hippolyte Bayard, 1840 

 

Com essa performance fotográfica, certamente a primeira da História, Bayard 

faz uma ironia com a veracidade da fotografia e põe em causa a cientificidade da 

mesma, criando um paradoxo em que discute a veracidade da documentação da 

realidade através da fotografia e a possibilidade de recriá-la a fim de possibilitar outras 

interpretações.  

Esse facto permite perceber a ambivalência que pôde ser criada pela crença na 

fotografia, o que abriu campo para a formação de ideologias e consequentes 

manipulações, o que iremos discutir a seguir. 

 

 

                                                                                                                              
 

 
20

In  MEDEIROS, Margarida. Fotografia e verdade. Uma história de fantasmas. Lisboa. Editora Assírio & Alvim. 2010. ―O 

cadáver que aqui vêem é o do Sr. Bayard, inventor do processo que aqui se mostra, ou dos maravilhosos resultados 

que em breve se conhecerão.…A Academia, o Rei, e todos os que viram essa imagem admiram-nas como vós o fazeis 

neste momento, apesar de o seu autor as considerar ainda imperfeitas. O que lhe trouxe glória mas nem um simples 
centavo. O governo que apoiou o Sr. Daguerre mais do que era necessário declarou-se incapaz de fazer qualquer coisa 
pelo Sr. Bayard, e o infeliz homem atirou-se à água no meio do desespero. Oh, inconstância humana! Durante muito 
tempo artistas, cientistas e imprensa interessaram-se por ele, mas agora, que jaz no morgue há dias, ninguém o 
reconheceu nem reclamou. Senhoras, falemos do outra coisa de forma que vosso olfacto não seja afectado, porque, 
como já devem ter reparado, o rosto e as mãos já começaram a decompor-se‖. 
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Os ícones da Santa Face e o Sudário como ancestralidade conceptual da 

fotografia 

 

No capítulo denominado História de um Spectrum21, em Image, Icône, 

Économie, Mondzain relata a história das faces de Cristo e do Sudário. Esse relato 

histórico configura-se importante para compreender como a fotografia vem adaptar-se 

chegando mesmo a suplantar, por sua materialização, a tradição de crenças na 

imagem aquiropoiética. Essa tradição configurou um campo propício para produzir um 

artifício retórico alimentador desta crença religiosa, onde é possível constatar a 

evidência de um equivalente óptico e especular do vocabulário espiritual e teológico do 

cristianismo: luz, escuridão, negativo, positivo, revelação, morte, câmara escura, 

ressurgimento, etc.  

Segundo a autora, não só a ideia da fotografia, mas a própria construção da 

história do pensamento ocidental desenvolveu-se simultaneamente com o cristianismo, 

e manteve uma base estrutural remanescente na cultura, tendo especial importância a 

relação da imagem com a religião. Mas o que pretende-se salientar na presente 

dissertação é a relação conceptual da fotografia com a crença e com a morte, em suas 

diversas faces ― enquanto pathos da fotografia e como a pulsão de morte ― 

independente da sua possibilidade técnica e de seu aparecimento, e é essa filiação que 

importará destacar aqui.  

A fotografia, etimologicamente ―escrita de luz‖ (do grego photos, ―luz‖ e 

graphos, ―gravação‖), produz um estranho paradoxo, uma vez que esta impressão 

luminosa vai formar uma inscrição de sombras e esse registo momentâneo, 

embalsamado em uma imagem fixa, vai configurar-se em um duplo do modelo 

luminoso externo, para sempre remetido à ausência do referente, para sempre 

remetido a algo que já passou e do qual não há volta possível, ou seja, remetido à 

morte. Para fazer uma fotografia é necessário que haja luz para alumiar o objecto. É 

necessário que este, o objecto, irradie essa luz, e que a luz seja suficiente para 

queimar essa película tão sensível, tão reactiva às suas emanações que dela 

conservará sua impressão. Mas, paradoxalmente, é necessário que essa luz ―morra‖, 

que essa luz deixe de ser para fazer a imagem aparecer: a revelação faz-se na câmara 

escura. A luz é, então, a condição necessária para o surgimento de uma imagem, mas 

                                            
 
21 MONDZAIN, Marie-José. Histoire d´un spectre, in Image, icône, économie. Les Sources byzantines de l´image 
contemporain. (Minha tradução). Paris. Editions du Seuil. 1996. P.235  
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é também o que pode fazê-la desaparecer, apagá-la ou eliminá-la. Assim, é preciso 

tanto capturá-la, como é preciso protegê-la. A fotografia, portanto, nasce e morre na 

luz e pela luz. Essa passagem ― fundamental ― é uma transmutação: a captação da 

irradiação luminosa originária, vai fechar-se na solidez de uma caixa negra e a luz vai 

transformar-se em imagem. É a passagem da imagem latente à imagem revelada, do 

negativo para o positivo, de um registo a outro: do conteúdo latente para um conteúdo 

manifesto tal como o preconizado por Freud. A alquimia fotográfica é o poder de 

metamorfosear a luz em imagem. Faz-se uma transubstanciação. Tal como o 

cristianismo preconiza. Por isso, o caso do Sudário é exemplar na medida em que uma 

mancha quase apagada sobre um linho, ao ser fotografada, revela, em positivo, uma 

imagem que virá a ser utilizada para representar a verdadeira Ressurreição de Cristo, 

uma imagem que simultaneamente torna visível o princípio da vida eterna, da 

ressurreição e a figura da morte. E é nesta perspectiva que interessa-nos discutir o 

texto de Marie-José Mondzain. 

Daí o acontecimento fotográfico do Sudário de Turim vir ser o paradigma desta 

metamorfose. Metamorfose da Revelação, que passa a ser utilizada pela Igreja como a 

prova verdadeira da Ressurreição e tornando-se um símbolo icónico e reforçando a 

atitude iconófila da Igreja Católica. Marie-José diz que ―a câmara fotográfica vai ser, 

milagrosamente, o órgão desta economia finalizada por uma espécie de tráfego lexical 

entre o vocabulário técnico e o vocabulário espiritual. O cadáver torna-se um sinal de 

vida, a sombra torna-se fonte de luz, o invisível é promovido para o visível, a arte 

forma um todo com a natureza‖22.  

Mondzain mostra, no citado texto, não apenas a história de uma relíquia falsa, 

mas também como a fotografia é considerada uma operação mágica, susceptível de 

―capturar o invisível‖, de forma directa, sem intervenção humana, sendo essa sua 

característica fundamental e factível até hoje. Isso deveu-se à crença de que o rosto e 

o corpo de Cristo, nos míticos ícones da Santa Face e no Sudário de Turim, terem 

ficado impressos em panos de diferentes qualidades, sem auxílio de nenhuma técnica, 

sendo-lhes atribuído uma natureza milagrosa, sendo consideradas imagens ―naturais‖, 

aquiropoiéticas, isto é, não feitas por mãos humanas e este facto ser o equivalente ao 

procedimento fotográfico.  

                                            
 

22 Idem. P. 246 
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E é o percurso histórico, ou lendário, destes ícones que vamos expor a seguir, 

para demonstrar que esses acontecimentos foram possíveis porque estão ligados à 

história da credulidade e do apoio maciço na existência divina, evidenciado pelo que o 

Sudário mostra em negativo uma presença e que relaciona-se com a questão de morte 

que acompanha o ser humano desde sempre e que iremos discutir no capítulo seguinte 

desta dissertação. 

A referência à imagem aquiropoiéticas aparece regularmente nos textos 

teológicos e histórias sagradas. A mais antiga tradição de uma imagem não feita pelas 

mãos do homem data de meados do século VI. O documento onde está mencionada a 

existência material da Santa Face é intitulado "A doutrina de Addai" documento siríaco 

que conta a participação de Addai (Tadeu de Edessa), um dos  setenta Apóstolos 

enviados para espalhar a fé cristã, conforme o evangelho de Lucas, no evento em que 

surge a primeira imagem que virá a ser considerada aquiropoiéticas. A história de 

Addai, conhecido como o apóstolo de Edessa, é responsável pelo crescimento das 

comunidades cristãs no norte da Mesopotâmia e na Síria, a oeste de Antioquia. A 

história é confirmada em História Eclesiástica23 de Evágre. Neste relato, Evágre já 

refere um ícone theoteuktos, isto é, feito por Deus.  

Antes de referir a antiga história de Evágre é importante referir a origem desta 

tradição, que, antes de ser uma Santa Face aquiropoiética, foi precedida pelo relato de 

Eusébio24. O texto de Eusébio, relatado na História Eclesiástica, data de 325 e conta 

que o rei de Édesse, Abgar, estando muito doente, escreve a Jesus pedindo-lhe para 

vir curá-lo. Jesus responde-lhe que enviará o seu discípulo Tadeu (Addai), o que faz 

depois de sua ressurreição. Tadeu cura Abgar. Mas neste texto ainda não há referência 

a nenhuma imagem, conforme pode ser comprovado no Anexo I, reprodução 

digitalizada do documento siríaco original. 

                                            
 

23 Vide Anexo I - http://www.scribd.com/doc/6451956/HISTORIA-ECLESIASTICA-Eusebio-de-Cesareia - Tradução de 

Wolfang Fischer, São Paulo, Editora Novo Século, 2002. E-book digitalizado pela Micscan. 

 
24 Eusébio nasceu em Cesaréia da Palestina em 265, dono de uma sólida formação intelectual, bispo, era o homem mais 

erudito do seu tempo. Escreveu muitas obras de teologia, exegese, apologética, mas a sua obra mais importante foi a 
História Eclesiástica, em 10 volumes, fruto de 25 anos de pesquisa histórica. Eusébio narra, nos 7 primeiros livros, a 
história da Igreja, das origens até 303. Os livros 8º e 9º referem-se à perseguição iniciada por Diocleciano em 303 e 
concluída no ocidente em 308, até o Edito de Tolerância (311) e à morte de Maximino (313). O livro 10º descreve a 
retomada da Igreja até à vitória de Constantino e a unificação do Império (323). Poupado pela perseguição de 
Diocleciano (303-311), Eusébio testemunhou porque viu pessoalmente a destruição de igrejas, as fogueiras de livros 
sagrados e cenas de martírio na Palestina, na Fenícia e no Egito, deixando-nos relatos de grande valor histórico. 
(PENNA, Angelo, in Enciclopedia Cattolica, Vaticano, 1950, vol. V, p. 842-854). 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Ap%C3%B3stolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://www.scribd.com/doc/6451956/HISTORIA-ECLESIASTICA-Eusebio-de-Cesareia
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A ―Doutrina de Addai‖ é um manuscrito que foi descoberto por W.Cureton em 

184825, no Museu Britânico, tendo sido republicado em 1876 por G. Philips, de forma 

mais completa, na sequência de uma segunda descoberta de um outro manuscrito 

siríaco, em São Petersburgo. Este aparece mais tarde do que a versão de Eusébio, e 

relata a mesma história da doença e da súplica do rei. Nesta versão, o mensageiro 

chamado Hannan, que é arquivista e pintor, faz um retrato de Cristo, que é levado a 

Édesse, onde se torna objecto de grande veneração. A imagem não é aquiropoiética, 

mas já demonstra a ―relação explícita entre a encarnação de Cristo e da "tolerância 

icônica" vigente‖26.  

No século VI, entre os anos de 536 a 600, Évagre é quem vai relatar, pela 

primeira vez, o aparecimento de uma imagem aquiropoiéticas, milagrosa, sendo esta a 

outra versão da resposta de Jesus ao pedido de Abgar. Assim teria acontecido: Cristo, 

ocupado com sua pregação, não podendo atender ao pedido de Abgar, passa por seu 

rosto um pano (Mandylion27) embebido em água. A marca do rosto de Jesus teria ali 

ficado milagrosamente gravada. Este pano foi enviado para curar Abgar. Assim nasce a 

lenda da Santa Face, que já contém, em sua essência, o conceito fotográfico: a 

imagem de um rosto ausente, impressa ―naturalmente‖ sobre um suporte, em 

negativo, a representar o duplo de Cristo, como uma testemunha verosímil, e que, 

além de tudo, pode vir a ser utilizada como um poderoso instrumento de veiculação 

das ideias que a Igreja queria que se fortalecessem, isto é, favorece a propagação da 

crença.  

Essa Santa Face vai substituir a anterior imagem, o retrato transportado por 

Hannan, na cidade de Édesse. Consta que essa nova imagem, a aquiropoiética, foi 

emparedada para escapar à destruição dos pagãos. Durante o cerco de Édesse por 

Chosroes, em 545, não só a imagem foi protegida, como a cidade teria sido salva pelo 

ícone e pelo sonho que o bispo Eulálios teve da revelação de sua localização. O pano 

com a Santa Face foi, então, extraído para fora dos muros onde se encontrava 

guardado, e constatou-se um duplo milagre: a vela que estava fechada com ele ainda 

queimava e, na telha do teto sob o qual fora colocado o retrato, ficou impresso o 

                                            
 
25 Vide CURETON. W. Ancient Syriac document relative to the earliest establishment of christianity in Edessa and the 
neighbouring countries, from the year after our´s Lord ascension to the beginning of the fourth century, 1864; reed. 
Amsterdam, Oriental Press, 1967. 

 
26 MONDZAIN, Marie-José. op. cit. 1996. P.  

 
27 Mandylion é o sinónimo de véu. 
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divino rosto. Apareceram, a partir daí, duas Santas Faces: uma, sobre o linho e a 

outra, sobre uma telha. 

Deste momento em diante, espalham-se, por todo o mundo cristão, muitos 

destes ícones. São os chamados Ícones da Santa Face. Segundo os textos, esses 

ícones eram feitos por mãos humanas, embora tenham sido sempre reconhecidos 

como se fossem similares ao linho de Mandylion e acreditados como tal. Ora, havia em 

Roma um destes ícones, que era conhecido como o Verdadeiro Ícone, ou, em 

linguagem vernacular, vero iconne, o que vem a originar o Verónica. Conta-se que ele 

foi enviado por Estevão Niman II, Rei da Sérvia (1159-1195) ao Papa Celestino II, no 

século XII. Preservado e venerado em Roma, o vero iconne teria sido destruído em 

1527 pelos soldados de Carlos V. Ele é, então, transformado na história do linho de 

Verónica, a partir da versão mais conhecida, que é a Quarta Estação do Caminho da 

Cruz dos franciscanos28.  

Daí em diante, a história se torna ocidental, uma vez que no reinado de 

Estêvão Niman II acaba a soberania de Roma sobre a Sérvia, e não encontram-se mais 

nenhuma referência sobre os ícones da Santa Face nos documentos da Igreja Católica 

do Oriente. Após o saque de Constantinopla pelos cruzados, as duas Santas Faces, no 

linho e na telha, são consideradas definitivamente perdidas. 

No século X, o imperador bizantino Constantin Porphyrogenitus (913-959) teria 

feito transportar o linho de Édesse para Constantinopla e, no dia 16 de Agosto de cada 

ano, um serviço litúrgico é celebrado em honra à Santa Face. Assim, nas Vésperas, há 

um verso assim cantado: ―Tendo seu rosto muito puro, tu enviaste ao fiel Abgar que 

tinha o desejo de Te ver, Tu, que, de acordo com tua Divindade és invisível aos 

querubins.‖29 Esse verso explicita a magnificência de poder ter, frente a olhos 

humanos, a imagem impressa sobre um suporte material da face de Cristo. Os homens 

podem ver aquilo que nem aos querubins é dado contemplar, por obra de um milagre, 

reafirmando a humanidade de Cristo, e a questão da imortalidade, que vem pela 

ressurreição, reveladora da eterna aspiração humana.  

Para justificar a transformação da face de Cristo parcial, aquiropoiética, para 

uma imagem do corpo inteiro do Cristo, também aquiropoiética, foi dito que o Sudário 

fora preservado desde os tempos apostólicos em Édesse, mas dobrado em ordem 

                                            
 
28 MONDZAIN, Marie-José. op. cit P.238 
 
29 Idem. P. 238 
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―para não mostrar que era um linho sepulcral‖30. Sabe-se que foi, portanto, menos 

visto do que o que mostrava apenas o rosto e que era conhecido como o ―véu de 

Abgar‖.  

A história do Sudário possui ainda mais versões do que as dos ícones da Santa 

Face. O Sudário é considerado uma relíquia permanente. Acredita-se que ele tenha 

sido preservado desde a Ressurreição, embora saiba-se comprovadamente tratar-se de 

uma relíquia falsa, uma vez que, o teste do Carbono 14 realizado em 1988, definiu sua 

idade entre os anos de 1260 a 139031, não podendo ser, portanto, o tecido que 

recobriu o corpo do Cristo morto. Essa conclusão causa polémica até hoje, 

principalmente, para os católicos e para os membros da Sindologia,32que continuam a 

acreditar que o Sudário é a verdadeira mortalha que recobriu o corpo do Cristo morto. 

O Sudário é uma relíquia que ficou guardada por séculos, porque configurava-se como 

suspeita e a Igreja não podia deixar que se evidenciasse este facto33. Por sua natureza 

                                            
 
30 Idem. P. 239 

 
31 O Sudário poderia ter tido sua idade definida correctamente desde o aparecimento do Carbono 14, no ano 1946. O 

Carbono 14 – que recebeu este nome porque o carbono possui radioatividade e apresenta o número de massa 14 (6 
prótons e 8 nêutrons) – permite inferir pistas precisas sobre a idade de qualquer objecto ou organismo morto. Isto 
porque o Carbono-14 se desintegra progressivamente com o passar dos séculos. Para registar a percentagem de 
Carbono 14 no Sudário seria preciso cortar um pedaço de 40 cm. Para evitar isso, recorreu-se a um espectrómetro de 
massa, que permite medir o Carbono 14 mesmo em uma ínfima amostra. Assim, em 13 de outubro de 1988, em Turim, 
o espectrómetro de massa, que produz a separação de carbono por aceleração em pregas magnéticas dá um resultado: 
o Sudário de Turim, supostamente o manto que recobriu o corpo de Cristo após sua morte, tinha sua origem em um 
período compreendido entre os anos de 1260 a 1390. Outros métodos foram utilizados para a comprovar a datação do 
Sudário: o método da termoluminiscência, em que a partir de cristal de quartzo ou de alúmina que emite a luz a uma 
determinada temperatura, pode-se inferir uma avaliação cronológica e o de potássio-argônio, com as proporções 
respectivas, que permitem apontar uma data exacta. Todos os métodos utilizados coincidem: o Sudário data de finais 
do século XIII ou do século XIV (entre 1260 a 1390).  

 
32 O termo ―sindon‖ deriva do grego σινδών, palavra usada no Evangelho de Marcos para descrever o tipo de tecido 

comprado por José de Arimatéia para usar como mortalha de Jesus. 

 
33

 Foi sempre considerado uma relíquia, mesmo quando não estava exposto. Em 1957, o Sr. Pietro Sávio, arquivista do 

arquivo secreto do Vaticano, publica mais de setenta e cinco fontes que confirmam a existência do Sudário, desde o 
segundo século até 1204. Outra versão do percurso que o Sudário teria percorrido para ser preservado, vem pela Dra. 

Emanuela Marinelli
33

, professora na Universidade de Orvieto e membro do Centro Romano de Sindologia. Segundo ela, 
em 1205, Teodoro Angelo-Comneno, irmão de Miguel I, déspota de Epiro e sobrinho de Isaac II, imperador de Bizâncio 
quando do assédio da cidade pela Cruzada latina, afirma que o Sudário se encontrava em Atenas. Em 1208, Pons de la 
Roche doou ao arcebispo de Besançon, D. Amadeus de Tramelay, o Sudário que seu filho Othon de la Roche, duque 
latino de Atenas, lhe havia enviado de Constantinopla. Em 1314, os Templários (ordem de cavalaria de cruzados) foram 
condenados como hereges, sob a acusação de praticar um culto secreto a uma imagem da face de Cristo que parece 
ter sido reproduzida do Sudário. Um deles chamava-se Geoffroy de Charny. Em 1356, Geoffroy de Charny, cavaleiro 
cruzado homônimo do precedente, arrebatou o Sudário dos cônegos de Lirey, localidade próxima de Troyes, na França, 
que supostamente propunham uma adoração popular. O bispo de Troyes, Pierre d'Arcis, demonstra claramente a sua 
discordância, adverte o Papa Clemente VII quanto à farsa e apelou a uma proibição de ostentar uma relíquia falsa. Seja 
como for, a controvérsia em torno do sudário sempre existiu. O primeiro a apresentar o tecido como uma falsificação foi 
ninguém menos que o papa Clemente VII. Na Bula Papal de 6 de Janeiro de 1390, o papa ordenava que, sempre que 
tal pedaço de pano fosse exposto, deveria se esclarecer ao público que não se tratava de uma peça original. Segundo o 
sumo pontífice, era preciso que se fizesse ―anúncio à população, no momento de maior afluência, de modo claro e 
inteligível, para impedir a fraude, de que a dita figura ou representação não era o verdadeiro Sudário de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, mas sim uma pintura ou representação do Sudário que se diz ter sido do próprio Senhor Jesus Cristo‖

33
. 

Pela Bula, o Papa autorizava a exposição, mas proclamava que não era a verdadeira mortalha, mas uma pintura. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Arimateia
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de relíquia suspeita e pela polémica que causava, o Sudário ficou ao abrigo dos 

relicários, murado e protegido por portões de ferro, em Sainte-Chapelle de Chambréry, 

sendo pouco exibido.  

Mas, uma exibição em especial marcou a história do Sudário, a história da 

crença religiosa e a própria história da fotografia. Em 1898, por ocasião de sua 

exibição na Catedral de Turim, o fotógrafo amador Secondo Pia obtém a permissão de 

do rei Humberto I para fotografá-lo, que só acedeu sob a condição de que o encargo 

fosse confiado a um fotógrafo diletante, para excluir toda a possibilidade de 

manipulação. Na noite de 28 de Maio, ele fotografou o Sudário. Tirou uma foto 

posando 14 minutos, depois uma segunda, com uma pose de 20 minutos. À meia-

noite, saiu da catedral e imediatamente trancou-se em uma câmara negra, onde 

mergulhou os negativos no banho revelador. De repente, diante da luz vermelha, a 

placa negativa fez surgir aos seus olhos, o rosto de Cristo, que ninguém tinha 

contemplado em dezoito séculos. Em seu Relatório sobre a reprodução fotográfica do 

Santo Sudário, que apareceu em 1907, Secondo Pia diz: ― Fechado dentro da câmara 

negra, eu senti uma emoção intensa quando eu vi pela primeira vez a Santa Face 

aparecer sobre a placa. Eu fiquei petrificado‖.  

Assim, sessenta anos após Daguerre, foi revelado, em positivo, a imagem 

enigmática do corpo de um homem misterioso, o que significava que, no Sudário, 

havia uma imagem impressa em negativo. Foi um acontecimento providencial, muito 

utilizado pela Igreja para fazer renascer e aumentar o sentimento religioso da crença 

na Ressurreição de Cristo. Milagre religioso ―confirmado‖ pelo milagre químico. É o 

milagre fotográfico que se transforma no paradigma da Revelação. Dupla revelação: 

revelação do rosto e corpo de Cristo, e revelação da inspiração divina que permitiu aos 

homens inventarem a máquina fotográfica e, com isso, possibilitar a revelação do 

invisível, daquilo que não pode ser visto a olho nu. Não por acaso foi neste período 

que apareceu um crescente interesse pelas fotografias das auras, dos espíritos, das 

almas condenadas, interesse que encontra no dispositivo fotográfico uma fonte 

inesgotável de ―provas fotográficas‖ em favor da visibilidade dos espíritos. A fotografia 

é ―o anjo revelador do invisível, do interior do mundo, e a lente óptica fornece uma 

científica e verosímil prova do que parece ser, doravante, o objectivo da fotografia em 

                                                                                                                              
 

―Pictura seu tabula.‖. Mais tarde, o Sudário retorna à família de Charny. O filho de Geoffroy reitera a demanda da 
exposição, trinta anos mais tarde. Mais uma vez, o bispo de Troyes denuncia a mistificação e afirma conhecer o artista. 
O Vaticano pediu ao bispo para manter sobre este assunto perpetuun silentiun e assim, com a garantia desse silêncio, o 
Sudário pode voltar a público. 
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si‖.34 ―A fotografia ao serviço do irrepresentável, para tornar-se o revelador do 

invisível‖,35 diz-nos a autora. Interessante pensar que o caminho percorrido pelas 

versões das imagens de Cristo impressas sobre um suporte ― panos e papel 

fotográfico ― acontecem em três tempos cronológicos: primeiro, a versão que fala da 

impressão do rosto de Cristo enviada a Abgar. Uma imagem parcial – somente o rosto 

– aquiropoiética: um rosto que teria ficado impresso sobre um tecido ―naturalmente‖. 

A segunda versão apresenta a imagem completa. É o Sudário, que aparece como a 

ampliação da imagem aquiropoiética inicial, seja materialmente, isto é, no tamanho do 

tecido ― um linho de 4,36 m de comprimento e 1,10 m de largura ― seja no facto de 

expor a imagem de um corpo inteiro. E o terceiro momento, passo definitivo para a 

consolidação da crença icónica, vem a ser dado pela fotografia do Sudário, que se 

oferece à Igreja como um meio de legitimação da crença e da verdade sobre a morte e 

ressurreição. Um documento que revela a presença divina pelo negativo, que evoca a 

eternidade, pois que é a imagem do morto que continua vivo, a imagem daquele que 

vai viver para sempre. E assim legitima os medos humanos da morte e possibilita 

expressar o anseio pela permanência e imortalidade. 

É surpreendente que um objecto técnico, que envolve um conjunto de 

procedimentos ópticos e químicos, viesse a ser um instrumento providencial de 

Revelação da presença do divino, do sagrado, da morte e a da ressurreição. Mas, o 

mais surpreendente é que esses três tempos da estruturação da crença na imagem 

possam vir a corresponder aos três tempos que Lacan nomeou em seu Tempo lógico36: 

o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir.  

Tempo lógico é um sofisma vinculado ao ato analítico, que é um tempo 

associado à cadeia significante, mas que, neste caso, pode perfeitamente ser 

relacionado com o percurso da imagem aquiropoiética acima descrito. O tempo lógico 

não é uma lógica do tempo, mas uma lógica do ato na qual o tempo toma o valor de 

significante, associado a uma necessidade lógica de solucionar um problema. Produz 

uma tensão temporal que culmina em uma asserção subjectiva, que se manifesta na 

passagem ao ato. Assim, pode-se dizer que a Santa Face, em um primeiro tempo seja 

o instante de ver, que passa para o Sudário como o tempo para compreender, sendo a 

                                            
 

34 MONDZAIN, Marie-José. op.cit. P. 235 

 
35 Idem. P.243 

 
36 LACAN, Jacques. Tempo Lógico a e asserção de certeza antecipada – Um novo sofisma. In Escritos. Tradução de 

Inês Oseki-Depré. São Paulo. Editora Perspectiva. 1978. P. 69 
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fotografia do Sudário o correspondente ao momento de concluir: ato conclusivo da 

metáfora da permanência e da imortalidade.  

Em todos os tempos do percurso desta imagem, a sobrevivência ―milagrosa‖ da 

destruição: o Sudário sobreviveu aos incêndios, aos transportes, aos emparedamentos 

e à passagem do tempo. O que indicaria a existência de uma imagem permanente. 

Seria a imagem que é permanente ou seria a necessidade humana de acreditar na 

imagem que o é? O que vem a ser afinal essa crença? Que significantes ela 

representa?  

A fotografia possui uma objectividade que confere-lhe um poder de 

credibilidade sem precedentes, e que se diferencia e mesmo está ausente na obra 

pictórica. Quaisquer que sejam as objecções críticas que possam ser feitas em relação 

ao referente fotografado, há uma obrigação de acreditar-se na existência do objecto 

representado, efectivamente re-apresentado, ou seja, tornado presente no tempo e no 

espaço. A fotografia beneficia-se de uma transferência da realidade do objecto sobre 

um suporte de papel em uma reprodução absolutamente fidedigna. Por maior 

fidelidade que um desenho ou uma pintura possa ter, por mais informações sobre o 

modelo que possa transmitir, jamais possuirá o poder de reprodução da fotografia, que 

assim conquista a crença sobre a autenticidade do fotografado, em qualquer 

observador.    

Por isso, a reflexão feita por Marie-José Mondzain vem enriquecer esse universo 

cristão e iconófilo relacionado com a crença vinculada às questões da imortalidade, da 

Ressurreição e, principalmente, com a magia da fotografia. O conceito apresentado por 

ela vincula-se à ideia de que o Sudário ao ter sido revelado fotograficamente como um 

positivo, evidenciou que a impressão no tecido estava em negativo, e foi associada à 

ressurreição porque lida com a captura da sombra, transformando (metamorfose) o 

negativo (a morte) em positivo (a vida). Segundo ela, essa fotografia, ―sem gesto e 

sem palavra, apenas por seu efeito de luz, executa uma operação eucarística não 

sacramental‖37. E para que essa operação aconteça é necessário que a crença exista. 

Coisa que a Igreja soube sempre tão bem explorar em benefício de sua economia. O 

que é importante é a questão da crença.   

Afirma, ainda, relacionando com a imagem, que o Sudário de Turim tem a 

característica de ser um gesto e um modelo. Esse modelo foi real ou ainda é, de um 

                                            
 

37 MONDZAIN, Marie-José. op. cit. 247 
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corpo divino, de uma externalidade percebida ou formal, mas o que está sendo 

questionado é o problema da crença.  

 De qual gesto, de qual instante imagético, ela é o efeito? Quando os 

fiéis alegam que o Sudário é uma imagem aquiropoiética, dizem duas 

coisas: primeiro, que a beleza, a perfeição do resultado não pode ser o 

resultado da mão do homem, mas, mais ainda, que a natureza própria 

da imagem, sua análise, não permite reconhecer o traço, a marca de 

algum gesto produtivo. Se a fotografia corroborar esta afirmação é que 

ela é interpretada como não sendo o resultado de uma causa material 

nem de um gesto. Não feito pela mão do homem significa que a mão, 

especificamente, não teve intervenção.38 

 

Se a fotografia produz uma imagem sem gesto, ela se caracteriza pela ausência 

de qualquer projecto. Ou pelo menos, o projecto surge apenas no instante de focar o 

um alvo, mas não havendo intervenção da mão, Mondzain afirma que a ―impressão 

fotográfica é não gráfica, ou poderia se dizer agráfica, como se diz afásica. É que, de 

alguma forma, é a mesma coisa. A impressão é uma mancha mais que um traço‖39. A 

imagem do Sudário tem a magia de ser uma forma, que são apenas manchas, à 

maneira que a fotografia produz. Ela se manifesta com os valores de luz e sombra para 

testemunhar a bidimensionaldade de um relevo. ―Na tradição do ícone bizantino, tudo 

o que aparece dentro da grafia, escrita e contorno é chamado skiagraphè: escritura da 

sombra‖40. O Sudário coloca-se ao lado das roupas e das manchas que marcam os 

tecidos utilizados nos nascimentos e nas mortes e onde ficam as marcas sangrentas da 

humanidade mortal.  

E com a finalidade de compreender a discussão entre o Sudário como uma 

matriz arqueológica da fotografia, devemos evidenciar que ela – a fotografia – possui a 

mesma característica, também opera sem gesto e sem contornos, produzindo apenas 

manchas.. 

                                            
 

38 Idem P.250. 

 
39 Agrafia é uma inabilidade adquirida de produzir linguagem escrita apesar da presença da linguagem oral, da leitura e 

da existência de controle dos movimentos normais de uma pessoa.  

 
40 MONDZAIN, Marie-José. op. cit. P. 251. 
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 As questões desenvolvidas pela filósofa francesa merecem ser aqui expostas, 

pois, a partir delas, pode-se formular algumas questões sobre a natureza da fotografia, 

que carrega em sua essência um sofrimento, uma morte, um phatos, sendo ela mesma 

uma acção trágica no sentido de ser uma acção que congela um momento para 

sempre remetido para a morte.  

Assim, o próximo capítulo visa discutir a morte enquanto phatos da fotografia, 

deixando para o último capítulo propor um matema para a fotografia, fazendo 

equivalência com o matema da fantasia inconsciente. 
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Capítulo II 

A morte enquanto pathos da fotografia 

 
Tudo o que sonho ou passo 

O que me olha ou finda, 
É como um terraço 

Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda. 

 
Fernando Pessoa 

 
No capítulo anterior apresentamos a história dos ícones da Santa Face e do 

Sudário para apontar uma arqueologia da ideia da fotografia e para debater o 

significado que a fotografia do Sudário adquiriu na confirmação do mistério da 

ressurreição, facto utilizado pela Igreja católica para reforçar a crença religiosa. Essa 

discussão servirá de suporte para tentar responder à questão que será debatida neste 

capítulo: o papel que a crença na imagem ― seja a imagem religiosa, seja a 

fotográfica ― desempenha na construção de uma relação entre significantes remetidos 

à morte e à pulsão de morte, para apontar que a fotografia é portadora da morte 

como significante41, no sentido lacaniano do termo.  

Queremos defender a ideia de que a morte é o phatos da fotografia. Sabemos 

que a definição aristotélica de pathos é a de ser uma ―acção causadora de destruição e 

dor42‖. Mas, para nossa investigação, pensamos em reduzir o conceito ao nível do 

sofrimento evocado por uma acção trágica. Talvez seja estranho falar da fotografia 

como uma acção trágica, mas pensamos que ela o é, na medida em que ela produz 

uma imagem que remeterá o sujeito para uma perda, para uma morte, sua ou de 

outrem. Morte anunciada, denegada e transfigurada pelo desejo de permanência, 

desejo de perpetuação da vida. E, sendo referida a uma morte, incluirá uma acção que 

é uma parte inerente e essencial, que é a tarefa do luto, sobre a qual falaremos mais 

adiante. 

Já afirmamos que a crença na imagem vincula-se à denegação da morte e ao 

desejo de imortalidade. Isto para dizer que a historicidade universal das lendas 

religiosas aqui discutidas vincula-se com a historicidade universal da crença na imagem 

– crença definida como um artifício inconsciente de denegação da morte – para 

demonstrar que, sob a égide desta crença, vige a pulsão de morte freudianamente 

                                            
 

41 Vide ―SIGNIFICANTE‖, no Glossário de termos psicanalíticos. 

 
42 ARISTÓLETES. Poética. Tradução Edson Bini. São Paulo. Editora Edipro. 2000. 
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definida como destruidora – thanatos – mas que, dependendo de certas evoluções em 

seu destino43, pode ser muito útil à vida como também pode ser origem da criação e 

da arte.  

A crença na imagem cristã vincula-se às questões de fé, e essa fé aparece sob 

a forma de desejo, desejo vinculado ao olhar, desejo de ver uma imagem que seja 

uma verdade confirmatória para essa fé, uma imagem ―verdadeira‖ que reflicta a 

realidade como ela é, ou como quer-se acreditar que ela seja. Porque essa crença na 

imagem é uma tentativa de apreender o mistério da morte, de exorcizá-la, de criar um 

artifício de ―verdade‖. O psicanalista francês Octave Mannoni, em seu artigo Eu sei, 

mas mesmo assim44… remete o problema da crença ao mecanismo de Verleugnung45, 

a recusa ou renegação, fenómeno que Freud descreve pela primeira vez ao falar de 

fetichismo. A Verleugnung é a forma como o fetichista responde à percepção da 

diferença anatómica sexual, mas pode aqui ser tomado, por deslocamento, no sentido 

de recusa da aceitação da realidade, sendo a morte uma das faces desta realidade. Se 

concordarmos com as afirmações de Mannoni, veremos que há algo que é maior do 

que a simples denegação, uma vez que a recusa é feita através de um deslocamento 

de questões psíquicas estruturais.  

Sabemos que a imagem só existe na ausência do objecto. Essa ausência é 

marca, a ferida da inexistência do objecto. É vazio deixado por algum corpo. Vazio que 

é deixado pela morte propriamente dita ou por qualquer tipo de perda ou de 

separação. Por ser signo de uma ausência, quando olha-se para uma imagem, o olhar 

busca ver alguma coisa que esteja além da imagem. E essa alguma coisa é singular, 

tem a ver com a história, com a memória dos acontecimentos, dos sentimentos, dos 

desejos de cada sujeito. Porque o que o olhar busca remete a significantes e esses 

significantes foram transferidos para a imagem. Não tem, portanto, necessariamente a 

ver com a realidade objectiva, mas sim, com a crença, com a fé e com o desejo de 

cada sujeito. 

Os conceitos de imagem, realidade e de fé introduzem-nos na esfera da religião 

onde as imagens tiveram um destaque primordial, pois elas representavam uma 

                                            
 

43 Vide ―PULSÃO‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 

 
44 MANNONI. Octave. ―Eu sei mas mesmo assim…‖ in Chaves para o Imaginário. Tradução de Maria Luiza X. de A. 
Borges. Petrópolis. Editora Vozes. 1973. P. 52. 

 
45 Vide ―VERLEUNUNG‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 
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espécie de realidade absoluta por detrás da fachada das coisas. Uma vez que a 

realidade da religião não era perceptível de modo sensível, a forma utilizada pela 

Igreja católica para manter o controlo sobre essa percepção foi o de fazer uso das 

imagens, seja destacando-as, a fim de evidenciar a natureza da realidade que se 

queria fosse credível, seja através da proibição das mesmas, subtraindo-as aos 

olhares, numa tentativa de controlar e/ou manipular a compreensão mesma da 

realidade que se queria impor. Os meios utilizados como instrumentos pela fé cristã, 

ainda hoje, continuam a ser temas polémicos, produzem controvérsias e 

incompatibilidades com outras religiões. Mas não é isso que importa-nos destacar 

neste capítulo. O que queremos discutir, como introdução, neste primeiro momento, é 

a relação possível de ser estabelecida entre uma imagem acreditada como verdadeira 

e a sua ligação com o mistério da morte e com a denegação da mesma. Denegação 

esta que subjaz ao desejo de imortalidade. É a possibilidade de encontrar, na imagem, 

os vestígios, os sinais de permanência na vida. Mais ainda, a possibilidade de 

comprovar a permanência na vida, elidindo a morte do horizonte.  

Essa necessidade de buscar uma comprovação material para sentimentos 

existenciais e essenciais cria um campo fecundo para a religião, no que se refere à 

crença nestes preceitos e promessas de vida eterna. A imagem vem contribuir para 

essas expectativas. Ela adquire tal importância aos olhos humanos, porque, sobre ela, 

pode-se fazer um deslocamento46 de desejos, especialmente do desejo de 

imortalidade, esse desejo de permanência, de não-desaparecimento. A imagem é uma 

presença ausente, que transforma a duração em atemporalidade, existente para 

perpetuar o que não está mais. Como diz Blanchot, ―… perpetuar: salvar as coisas, 

sim, torná-las invisíveis, mas para que ressuscitem em sua invisibilidade‖47. Desejo de 

imortalidade que busca ser confirmado na crença na ressurreição de Cristo, que, ao ser 

tomado como um paradigma revelador e confirmador do que a fé indica como verdade 

incontestável, torna-se uma verdade na qual acreditar. Se Cristo ressuscitou, todos 

ressuscitarão com ele. Nenhuma morte será definitiva também. Sendo assim, cria-se o 

paradigma confirmatório da possibilidade da imortalidade.  

As imagens que se constituem como provas ― seja a ―verdadeira‖ que aponta 

para uma comprovação religiosa, seja a fotográfica que aponta para uma comprovação 

                                            
 

46 Vide ―DESLOCAMENTO‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 

 
47 BLANCHOT.Maurice. O espaço literário. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro. Editora Rocco. 2011. P.157 
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material ― tornam-se alicerce para esses desejos e para essa denegação. Denegação 

que se expressa tanto pela crença de que a morte não é um fim, apenas uma 

transformação do estado físico para o estado espiritual ― imortalidade da alma ― 

como a crença cristã do Juízo Final, onde todos retornarão ― ressurreição final ― ou 

ainda pela suposição de permanência através das obras produzidas pelo homem ― 

imortalidade simbólica ― tão bem descrita por Milan Kundera em seu livro A 

imortalidade48. Neste, o autor afirma que o desejo de imortalidade vem pelo desejo de 

permanecer na memória colectiva dos que o conheceram em vida (chamada por ele de 

―pequena imortalidade‖) ou dos que não o conheceram em vida, mas que o 

conhecerão através das obras realizadas (a chamada ―grande imortalidade‖). De 

qualquer maneira, é o desejo de imortalidade em plena vigência.  

Quando a crença na imagem aparece como confirmadora da realidade espiritual 

à qual se quer aceder, é sempre percebida como tendo um carácter de imagem 

autêntica, de imagem verdadeira. Hans Belting, em seu A verdadeira imagem diz-nos 

que  

―nas imagens de Cristo foi buscado os vestígios do corpo autêntico que, 

nos debates teológicos, era um pilar de argumentação. Nas imagens 

antigas, a questão do corpo sugere um conceito que deriva da moderna 

teoria dos signos, mas que, na realidade, descreve uma tarefa, já há 

muito esquecida, das imagens. É o conceito de ―índex‖, recuperado 

igualmente na teoria da fotografia, para designar, na película, o vestígio 

do corpo. As fotos, tal como antes dela a impressão do pé ou da mão, 

têm uma força comprovativa que satisfaz melhor o desejo das imagens 

autênticas do que até então fora possível. A força comprobatória da 

fotografia consiste em que aqui, com a ajuda da técnica moderna, se 

reproduz, por assim dizer, a si mesmo, um corpo, sem a intervenção da 

mão humana. Também a impressão do rosto vivo de Jesus era, pois, 

deveras importante, porque trazia em si um indício visível do corpo, 

sinal comprobatório daquela existência material. Os argumentos 

somáticos são, neste caso, claramente mais antigos do que os 

metafísicos da iconologia ulterior.‖ 49  

                                            
 
48 KUNDERA, Milan. A imortalidade. Porto. Editora Nova Fronteira. 1990. P. 83 
 
49 BELTING, Hans. A verdadeira imagem. Tradução de Artur Mourão. Lisboa. Dafne Editora. 2011. P.56 
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O rosto de Cristo impresso no Sudário poderia ser conceituado apenas como 

uma relíquia, como são conceituadas as relíquias dos santos. Mas, não o é, segundo 

Hans Belting. Para ele, a diferença é que a crença nas relíquias dos santos é mais fácil 

de ser construída. Ao passo que o Sudário diferencia-se das relíquias dos santos, pois 

frente a estas nunca foi necessário demonstrar que os santos tinham verdadeiramente 

vivido. Bastava haver um carácter parcial, um fragmento de vestes ou utensílios e a 

afirmação de sua pertença. Isso era suficiente para o estabelecimento da sua condição 

de relíquia. Desde os primórdios da praxis figurativa humana, os mortos eram 

representados por imagens que vinham ocupar o lugar de seus corpos perdidos e os 

fragmentos de suas vestes ou corpos ocupavam um lugar de verdade existencial. Só 

essa condição já era suficiente para colocar as relíquias como dignas de crédito. 

Porque, para ser relíquia, ela deverá ser parte de algo perdido, parte de algo ou 

alguém que já morreu. Mas, para a religião, um fragmento para ser visto como uma 

relíquia, precisa ter a condição de ser relacionado com uma morte feita através do 

sacrifício da vida dos chamados mártires, ou pelo facto de terem tido uma vida 

santificada, os reconhecidos (oficialmente ou não) como santos. Isto é, precisam 

designar algo de muito significativo para quem a vê. Segundo Tomás Maia50, ―… sob o 

fundo da perda de um corpo (martirizado ou santificado): ou se retém uma parte 

consubstancial com o todo perdido (e a relíquia é uma metonímia da perda), ou se 

guarda um objecto detentor de uma relação imediata (de contacto) com o mesmo todo 

(e a relíquia é um indício de perda).‖  

Mas houve uma diferença em relação à imagem impressa do corpo de Cristo. E 

essa diferença veio pelo facto de Cristo ter uma dupla natureza, segundo Hans Belting. 

Cristo também morrera mas sua morte, como quer a fé, não foi uma morte 

inteiramente humana, nem foi uma morte definitiva. Ele não só tinha vivido com um 

corpo humano, como tinha morrido como morrem todos os corpos. Por isso, ele não 

podia ser representado como um defunto qualquer, nem podia ser representado como 

um Deus, uma vez que Deus é incorpóreo. A dupla natureza de Cristo – divina e 

humana – exigia uma comprovação que o diferenciasse de uma relíquia comum. E a 

imagem daí advinda deveria corresponder a essa dupla natureza: precisava garantir a 

corporeidade de Cristo, uma comprovação histórica de sua existência material e 
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precisava também garantir sua natureza divina, uma comprovação da verdade 

religiosa. Criou-se, assim, um paradoxo uma vez que deveria evitar uma analogia com 

a incorporeidade de Deus e evitar também a analogia com a imagem comum dos 

mortos. E como todo paradoxo, produziu-se uma contradição. Contradição só 

conciliável na fé dos crentes e na argúcia da argumentação dos teólogos. Hans Belting 

afirma, no mesmo livro, que sempre houve esforços para desfazer essa contradição: 

―os teólogos das imagens da Bizâncio medieval envidaram os máximos esforços para 

inserir estas imagens numa luz sobrenatural, mas o corpo que eles ostentavam, se for 

tomado à letra, é humano e não sobre-humano‖51.  

A imagem aquiropoiética do Sudário foi importante neste sentido: o de ser uma 

prova da dupla natureza de Cristo. O vestígio do corpo de Cristo no Sudário ficou como 

uma evidência verdadeira do contacto de um corpo humano naquele meio de contacto, 

naquele tecido. ―Na impressão que se transmutara em imagem venerava-se uma dupla 

evidência. Era necessário, pois, um meio que a produzisse: o mesmo véu fazia-se 

passar por meio de contacto e, por outro lado, por uma meio imaginal: num caso, 

evidenciava a realidade de um corpo, no outro mostrava um rosto como imagem‖52, diz 

ainda Belting no citado texto.  

Esse vestígio no tecido passou a ser considerado uma prova, tal como estruturam-

se as provas em tribunais. Uma prova material que tornou patente a presença do 

corpo. Evidenciou a presença do corpo que ali esteve, mas essa evidência se fez a 

partir da ausência daquele mesmo corpo. E a impressão do corpo, corpo faltoso, 

ausente, do qual só resta uma marca, um vestígio, para mim, ultrapassa o nível de 

relíquia, não apenas por não necessitar de comprovação, como quer Belting, mas por 

constituir-se em um significante. O significante da ressurreição, o significante que 

reafirma a possibilidade da volta do mundo dos mortos.  

Apesar de o Sudário ser visto como uma prova da ressurreição, o mais 

contundente, entretanto, foi a existência da fotografia do mesmo. O acontecimento 

mais contundente foi a fotografia do Sudário, feita por Secondo Pia. A revelação desta 

fotografia foi que realmente veio ―confirmar‖ a natureza material do corpo que esteve 

presente, em algum tempo do passado, naquele lençol e foi ela que tornou-se a prova 

mais evidente da ressurreição. Parece oportuno insistir num ponto já abordado no 

                                            
 

51 Idem. P.59 

 
52 Idem. P.68 
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capítulo anterior: aquela ―confirmação‖ foi possível de ser feita pelo facto da fotografia 

ter representado uma transformação do ―negativo‖ para um ―positivo‖, o que passou a 

significar: da morte para a vida. Esta passagem da morte para a vida ― a ressurreição 

― tornou-se a prova definitiva da natureza divina de Cristo. Aquela fotografia estará 

inexoravelmente ligada à história da credulidade naquilo que ela mostra. E isso com 

uma força muito grande porque mostra a imagem pelo negativo. Imagem como 

verdade vista pelo negativo. E o negativo passa a ser interpretado como negação. 

Produzir uma negação é acreditar na positividade, é inverter o protótipo do corpo 

morto para uma verdade ao inverso: o corpo ressuscitado. O Sudário é assim a prova 

da passagem de Cristo morto para uma ressurreição, mas uma ressurreição garantida 

a todos. Assim, essa imagem do Sudário não é a imagem de um morto. É a imagem de 

um corpo que ressuscita, que volta. Isso em um pensamento transformador.  

A fotografia passa pelo mesmo processo transformador. O momento 

fotografado, momento imediatamente passado, morto, passa ao negativo. Mas, ao ser 

revelado, essa imagem inverte-se em negatividade. O negativo visível produz a 

negatividade do invisível.  Produzir uma negação é agir positivamente, quando inverte-

se a negação em negatividade. É onde o Sudário e a fotografia encontram uma 

semelhança conceptual. 

Toda imagem estrutura uma convicção psíquica, uma construção fantasmática que 

designa um poder. Esta construção psíquica não vem pela imagem em si, mas vem 

pelo que é invisível. E é esse invisível que sustenta a imagem frente ao olhar que a vê. 

Essa a força da imagem. Ser uma forma de poder. O poder de despertar algo que se 

dá a ver em uma imagem provocadora de sentidos, de significados. Quem olha o 

Sudário enxerga o próprio Cristo. É um olhar em que a distância temporal é excluída 

pois é sentida como um retorno, podendo-se fazer uma analogia com o conceito 

freudiano de ―retorno do recalcado‖53, presente nas neuroses.  

O discurso sobre a imagem não feita por mãos humanas, imagem aquiropoiética,  

tornou-se popular com as exibições do Sudário mas, mais popular ainda ficou a partir 

da publicação de sua fotografia e dos debates que se seguiram quanto à veracidade do 

mesmo. Não é objecto desta investigação esse facto, mas apenas seria bom destacar 

que, se o Sudário é uma contrafacção, é preciso ressaltar que decerto foi feito sobre 

                                            
 

53 Vide ―RECALQUE‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 
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um cadáver verdadeiro, ―já que nenhum pintor da Idade Média teria podido 

representar anatomicamente algo de semelhante‖54, afirma Belting no mesmo livro. 

Podemos ampliar essa discussão apresentando a opinião de André Bazin que, em 

seu artigo sobre a ontologia da imagem fotográfica, diz-nos que o Sudário ―representa 

a síntese de relíquia e fotografia55‖. Explica que a fotografia obriga-nos a crer na 

existência do objecto que ela representa, pois ela baseia-se no fundamento de sua 

génese, isto é, na ontologia do modelo. ―Ela é o modelo56‖. Neste sentido, é possível 

admirar o original na reprodução. Daí a força do Sudário: ser capaz de substituir o 

objecto, neste caso, o corpo de Cristo, por um decalque incontestável. Pela 

representação mesma do próprio corpo, mas de um corpo liberado de sua contingência 

física e temporal.  

A natureza da fotografia é a de ser um registo fiel. Registo de um facto, de um 

acontecimento da vida. Um registo pelo negativo, numa representação pelo avesso da 

imagem captada, numa especularidade (tal como na estruturação do narcisismo57) que 

posteriormente precisa ir para uma câmara escura (uma morte) para ser revelada, ou 

seja, para voltar à existência. Volta à existência, mas é uma volta transfigurada: de um 

feixe luminoso apreendido pela máquina fotográfica, transforma-se em um registo de 

sombras impresso sobre um suporte. Volta à existência, mas sempre sob outra forma e 

em outra dimensão. Tal como na Ressurreição. A partir desta volta, torna-se perene, 

imortal. Na Ressurreição, torna-se imortal através da crença, e na fotografia torna-se 

imortal pela fidelidade e permanência do registo. Um registo visível de algo que já foi, 

que não está mais, de algo que, uma vez visto, só permaneceria na memória, apenas 

uma imagem mental, portanto invisível e fugaz, mas que o registo fotográfico torna 

perene. Roland Barthes, em A câmara clara58, chega a sustentar que o ―Isso foi‖ é o 

noema da fotografia.  

A fotografia, em sua relação com a vida, imortaliza um momento, e em sua 

relação com a morte, embalsama esse momento. Ela porta a morte, porque ela torna-

se o suporte material que mantém a perenidade do corpo. A fotografia fica a serviço 

                                            
 

54 MAIA. Tomás. op. cit. P.74 

 
55 BAZIN, André. op. cit. P. 12. 

 
56 Idem. P. 13. 

 
57  Vide ―NARCISISMO‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 

 
58 BARTHES, Roland. A câmara clara: Notas sobre a fotografia. Tradução Manuela Torres. Lisboa: Edições 70, 2006. 
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do impossível – da imortalidade – e torna-se reveladora de algo irrepresentável, que 

vem do Real, que não pode ser apreendido conscientemente, mas pode ser apreendido 

por seus efeitos, sendo essa a característica do conceito lacaniano de Real. 

Assim, podemos dizer que a imagem impressa, seja impressa sobre um suporte de 

pano, tal como no Sudário, seja impressa sobre o papel, como no papel fotográfico, 

possibilita a criação de um espaço material que se torna o repositório das expectativas 

de vida e das angústias frente à morte. Através das imagens impressas, os 

significantes históricos pessoais fazem um deslizamento de sentido, atravessam o 

imaginário59 e vão construir um novo espaço trespassado pelo desejo de imortalidade e 

pela denegação da morte, salientando que usamos aqui a palavra ―morte‖ tanto para 

categorizar um perecimento como para designar um desaparecimento60.  

De um acontecimento que não pode ser apagado forma-se uma rede de sentidos e 

uma rede de relações vinculadas com a morte. O que a memória guarda de 

indestrutível assim o é pela sua relação com a pulsão de morte. Thanatos61 não como 

sinónimo de destruição, como é conhecido conceptualmente, mas como sinónimo de 

liberdade. ―Uma liberdade de ajustar contas com a própria morte‖62, conforme Jacques 

Lacan. Segundo o Mestre de Paris, o homem sempre fará algum exorcismo visando 

eliminar o perigo interior da morte. E é como a fotografia insere-se na vida quotidiana: 

como um exorcismo que elimina, imaginariamente, o risco do desaparecimento, uma 

vez que, embora denegado, o perecimento é inevitável. Mas a imortalidade, sendo 

desejante, sendo vinculada á rememoração e à história, pode ser mantida através de 

                                            
 
59 Vide ―IMAGINÁRIO‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 
 
60 Utilizada a expressão ―perecimento‖ para fazer referência à morte física e ―desaparecimento‖ para fazer referência à 

exclusão, seja da memória ou da história, isto é, aquilo que é relegado ao esquecimento. Um exemplo paradigmático 
desta diferenciação nos vem pelo relato de J. Courtine60, em ―O chapéu de Clémentis‖. É a história relacionada com 

uma fotografia tirada no momento em que um dirigente comunista, Klement Gottwald, discursava na sacada de um 
palácio, em Praga, cercado por seus camaradas. Entre eles, estava outro dirigente, Vladimir Clémentis. Por estar 
nevando, Clémentis, atenciosamente, tirou o seu chapéu de pele e o colocou na cabeça de Gottwald. Alguns anos 
depois, Clémentis é acusado de traição e enforcado. O Departamento de Propaganda de Praga faz Clémentis 
desaparecer daquela fotografia. No entanto, na foto, restará sempre o chapéu de Clémentis. A sua pessoa pode ter sida 
excluída da fotografia, entretanto, o seu chapéu evocará para sempre a sua presença, o seu acto de gentileza, memória 
de um outro acto, que se quis destruir. Porém o chapéu será sempre o indício do acontecido. O chapéu está inscrito 
para sempre na história daquela fotografia. Construiu-se um jogo de sentidos formulados em relação à memória, com o 
chapéu transformando-se em um significante, uma marca formal de um conteúdo imaterial. O desaparecimento de 
Clémentis na célebre fotografia não foi o seu perecimento. 

 
61 Vide ―THANATOS‖ no Glossário de termos psicanalíticos.  

 
62 LACAN, Jacques. O seminário. Livro16. De um Outro ao outro. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro. Jorge Zahar 
Editor. 2008. P. 209. 
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algo material que a suporte. E a fotografia vem constituir-se no mais adequado suporte 

material desta função.  

As reflexões sobre a relação da fotografia com a morte não são um assunto novo. 

A relação que a fotografia estabelece com a captação do tempo e com a imortalização 

de um momento histórico fez desenvolver uma série de discursos em que uma 

situação fantasmática está sempre presente.  

Abordarei doravante alguns autores em que esta relação foi motivo de atenção 

aprofundada.  

Na verdade, a imagem fotográfica, muda em si mesma, silenciosa pela sua própria 

ontologia, aponta, no entanto, para algo além do que se vê, reveladora de algo que 

vem do Real e, por isso, inquieta, intriga e surpreende. Provoca uma angústia. É esse 

sentimento que Sigmund Freud denomina de unheimliche, que significa ―aquilo que é 

estranho e familiar‖. A hipótese levantada por Freud, em seu Textos sobre literatura, 

arte e psicanálise63 relaciona essa angústia provocada pelo duplo e pela repetição com 

o retorno do recalcado das neuroses. É ―estranho‖ porque está longe da consciência 

(recalcado) mas que reaparece, retorna, retorna de algum ponto de onde não deveria, 

e é familiar porque aponta para algo que é conhecido, que é algo reconhecível, algo 

que nos pertence e que conseguimos reconhecer como nosso apesar de relegado a 

uma área recalcada. Este conteúdo recalcado surge pela presença da repetição, que, 

segundo o autor, nada mais é do que a angústia da morte que, no inconsciente, é um 

equivalente à angústia de castração. É a presença de uma dimensão pulsional e 

fantasmática, que convoca uma interpretação, uma reinvenção da realidade da qual a 

fotografia é suposta referir.  

A instalação do artista francês Christhian Boltanski ―Da memória à memória ou 

entre a marca e o esquecimento‖ fala deste encontro fantasmático com a morte. Do 

mistério deste encontro. Foi realizada no Grand Palais, Paris, em Janeiro de 2010. Logo 

à entrada, uma parede com caixas de ferro numeradas, iluminadas e enferrujadas pelo 

tempo. A passagem do tempo é ali evocada de maneira irrevogável. Os números a 

indicar pessoas, mas elas não estão ali. A parede impede que o olhar descubra o 

imenso hall logo de imediato. Neste, estão espalhadas uma imensidão de roupas, 

estendidas no chão, em quadrados divididos por cercas e iluminados por uma série de 

                                            
 

63 FREUD, Sigmund. Colecção Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Tradução Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro. Imago Editora. Vol. XI. 1965. P.113 
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luzes frias, em uma imensidão desolada. Ao fundo, uma gigantesca pilha de roupas 

usadas e um guindaste com uma imensa mão mecânica que colhe algumas roupas, 

suspende-as bem alto, para deixá-las cair indistintamente. Segundo o autor: ―A mão 

de Deus que colhe a vida aleatoriamente. Estamos sempre pisando em um campo 

minado. Nunca sabemos quando será a nossa vez64.‖ Um som de fundo grave como 

um tambor ecoa. É o som de um batimento cardíaco. Impossível não associar a 

montanha de roupas empilhadas aos campos de concentração, com as montanhas de 

cadáveres, das pessoas que deixaram de usar essas roupas e que foram mortas no 

cruel evento. Ainda mais se considerarmos a história do artista, ele mesmo judeu, e se 

considerarmos toda a sua obra, voltada à memória, ao esquecimento, ao registo dos 

desaparecimentos. Uma tentativa de preservar os factos da vida através da obra de 

arte. É um jogo contra a morte, mas que a torna presente de um jeito iniludível. Seu 

trabalho é uma constante evocação da morte, mais do que sua evitação, um memento 

mori. Seu trabalho, qual uma fotografia, alude a uma presença. E essa presença, não 

vem só pelas roupas informes, sem os corpos que lhe correspondem. É encarnada pelo 

ruído constante, pelo batimento de um coração, uma presença que marca a ausência 

inevitável. Como diz Blanchot: ―indica o vazio que é o fundo sórdido sobre a qual ela 

isto é, a imagem continua afirmando as coisas em seu desaparecimento‖65. 

Roland Barthes em sua obra A câmara clara diz-nos que ―a Fotografia representa o 

momento deveras subtil em que, a bem dizer, não sou nem um sujeito, nem um 

objecto, mas essencialmente um sujeito que sente que se transforma em um objecto: 

vivo então uma micro-experiência da morte, torno-me verdadeiramente um 

espectro‖66. Talvez seja pela existência desta percepção que as pessoas fazem um 

congelamento do movimento de seus corpos, uma expectativa imobilizada, no segundo 

imediatamente anterior ao disparar do obturador da câmara fotográfica. Barthes 

acrescenta na página seguinte: ―A morte é o eidos da Fotografia‖. 

Diz, ainda, que a fotografia participa da arte pela sua relação com o teatro. ―Mas 

se a Foto me parece mais próxima do Teatro, é através de um circuito singular (talvez 

                                            
 

64 Conferir in http://www.youtube.com/watch?v=n1pSoPOlx88. Acesso em 15 de Novembro de 2010. 

 
65 BLANCHOT. Maurice. op. cit. P.278. 

 
66 BARTHES, Roland. op. cit. P.22. 
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seja só eu a vê-lo): a Morte‖.67 Ele discorre sobre a relação original entre o teatro e o 

culto dos mortos, explicando que os primeiros actores desempenhavam o papel dos 

mortos; depois a caracterização dos actores passava por apresentar-se como corpo 

vivo e morto ao mesmo tempo; e por fim, o papel das máscaras. ―Ora, é esta mesma 

relação que eu encontro na Foto; tão viva que se esforça por a conceber (e esta fúria 

de ―tornar vivo‖ só pode ser a denegação mítica do receio da morte), a Foto é como 

um teatro primitivo, como um Quadro vivo, a figuração do rosto imóvel e pintado sob o 

qual vemos os mortos‖.68  

E descreve as três práticas da fotografia: o fazer, o experimentar e o olhar, 

definidos por ele respectivamente como o Operator, que é o fotógrafo (aquele que 

faz), o Spectator (aquele experimenta) e o Spectrum (que é o referente). E sublinha: 

―…o Spectrum da Fotografia, porque esta palavra conserva, através da raiz, uma 

relação com o ―espectáculo‖ e acrescenta-lhe essa coisa um pouco terrível que existe 

em toda a fotografia: o regresso do morto‖69. 

A reflexão de Barthes, neste livro, acaba por configurar uma reflexão para 

demonstrar que a denegação da morte se faz pela fotografia e talvez, sirva também de 

um exorcismo para ludibriar a própria morte, sendo o que o próprio autor faz, ao 

afirmar: ―porque numa sociedade, a morte tem de estar em algum lugar. Se ela não 

está no religioso, deve estar em qualquer outra parte. Talvez nessa imagem a 

fotográfica que produz a Morte, pretendendo conservar a vida‖.70 

Susan Sontag, em seu livro Sobre la fotografia, discorre sobre o significado da 

fotografia na sociedade contemporânea, fazendo comparações entre uma câmara 

fotográfica e uma arma, associando a prática fotográfica a uma caçada, e remetendo a 

imagem fotográfica para a passagem do tempo e para o fetichismo da mercadoria. Diz-

nos ela: ―Esta é uma época nostálgica e as fotografias promovem a nostalgia 

activamente. A fotografia é uma arte elegíaca, uma arte crepuscular. Quase tudo o que 

se fotografa, por esse mero facto, está impregnado do patético. Algo feio ou grotesco 

pode ser comovedor, porque a atenção do fotógrafo dignificou-o. Algo belo pode ser 

                                            
 

67 Idem  P.40. 

 
68 Idem. P.40. 

 
69 Idem. P. 17 
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objecto de sentimentos tristes porque envelheceu, decaiu ou já não existe. Todas as 

fotografias são um memento mori. Fazer uma fotografia é participar da mortalidade, 

vulnerabilidade, mutabilidade de outra pessoa ou coisa‖71. 

Se a morte é o pathos da fotografia, a sua dimensão trágica, admite-se que ela 

traga consigo um efeito inerente, o sofrimento frente à perda, mas ela comporta e 

inclui também uma tarefa: a tarefa do luto. A necessidade do luto é inerente aos factos 

que relacionam-se com a perda, seja de algo ou de alguém. Esse luto pode ser 

elaborado ou pode ser melancolizado. O luto, segundo Freud, ―relaciona-se à perda de 

um ente querido, à perda de alguma abstracção que ocupou o lugar de um ente 

querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante‖72. É uma 

reacção normal, portanto. Distingue-se da melancolia por esta ser um estado 

patológico onde, por não haver as condições para a elaboração normal de um luto, 

cria-se um sofrimento que domina o ego e o transforma em sentimentos de 

depreciação, de si e dos outros, de auto-destruição, de degradação, acompanhados de 

alterações somáticas, como a insónia, perda de apetite e interesse pelo mundo.  

O pensamento aristotélico conferiu à melancolia uma aura de genialidade ao 

colocá-lo como limite do humano. As artes e a literatura estariam imbuídas do espírito 

melancólico. A. Dürer e R. Burton legam uma visão moderna da melancolia. Freud é 

que devolve a melancolia aos afectos explicando-a a partir de uma perda importante, 

vinculada às perdas na história arcaica do sujeito e de matiz narcísico73. 

O luto, portanto, é uma tarefa necessária para seguir em frente na vida, após uma 

perda. A pergunta inevitável que surge diz respeito à relação do luto com a fotografia. 

O que a imagem fotográfica tem a ver com isso?  

Se a fotografia comporta essa ausência e evidencia uma perda, pode-se afirmar 

que um pathos, um sofrimento, uma dor, ficará nela enraizado implicitamente. 

Necessitando sempre de uma elaboração simbólica. Se a fotografia é esse vazio 

apontando continuamente para a morte, ela precisará do luto para ser transformada, 

para simbolizar o vazio da qual ela é portadora. Tomás Maia, em seu Ensaio sobre a 

origem da imagem, diz-nos: ―o luto é a elaboração psíquica feita através de um signo 

                                            
 

71 SONTAG, Susan. Sobre la fotografia. Traduccion Carlos Giardini. (Minha tradução). Barcelona. Ediciones Debolsillo. 

2009. P. 25.  

 
72 FREUD, Sigmund. EDIÇÃO STANDARD BRASILEIRA OBRAS COMPLETAS. Volume XIV [1917(1915)]. Tradução Jayme 

Salomão. Rio de Janeiro. Imago Editora. VOLUME XIX. 1969. P.275. 

 
73 In http://www.unl.pt/eventos/geral/2010/coloquio-arte-e-melancolia-fcsh 
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de separação pelo qual se conserva a vida (uma vida) sem dialectizar a morte ou sem 

sacrificar outra vida. Estruturalmente, (…) o luto está para a encarnação (visibilidade e 

audibilidade de uma ausência) assim como a melancolia está para a incorporação 

(abolição da distância para com o ausente, isto é, abolição pura e simples da ausência 

através da incorporação do fantasma idolatrado de uma presença substancial e 

permanente)‖.74  

Marie-José Mondzain, no seu livro A imagem pode matar? diz que ―encarnar é dar 

carne e não corpo. É operar na ausência das coisas. A imagem dá carne, isto é, 

carnação e visibilidade a uma ausência, mediante uma diferença intransponível 

relativamente àquilo que lhe é designado75‖. Ao passo que incorporar é dar corpo, é 

propor uma substância que possa ser fundida e cujas diferenças desaparecem na 

fusão, no ato de ser consumida, como acontece na comunhão. Na incorporação há 

uma fusão, enquanto na encarnação há três instâncias indissociáveis: o visível, o 

invisível e o olhar que faz a relação entre ambos. Por encarnar, a imagem organiza a 

figura visível e inconsistente de uma realidade invisível. Daí a fotografia trazer consigo 

a possibilidade do luto: ela encarna, torna visível a invisível ausência. 

 Tomás Maia, ao falar sobre a lenda da origem da pintura apresentada por Plínio, 

o Velho, diz que a filha do oleiro Butades, a quem é atribuído a descoberta da arte de 

modelar retratos em argila, circunscreve a sombra do rosto do amado, projectada em 

uma parede, porque ele iria partir. Essa seria a forma encontrada de reter a imagem 

do amado. Segundo o autor, três aspectos essenciais giram em torno desta narrativa: 

O primeiro diz respeito ao facto da filha do oleiro fazer-se cega, virando as costas 

para o amado, para poder desenhá-lo, sendo essa a condição da existência da 

imagem. ―…e a rapariga, em vez de sofrer passivamente o desaparecimento da 

silhueta masculina no seu horizonte visual, volta-se para a sombra projectada e 

transforma activamente o que está a desaparecer num reaparecimento – num outro 

aparecimento.‖76 Compara este facto com os termos descritos por Freud, do fort e da 

pronunciados pela criança ao fazer aparecer e desaparecer um carretel, em uma 

brincadeira, cujo objectivo era o de simbolizar a presença e a ausência de sua mãe. 

―Tanto a bobina da criança como o voltar de costas da rapariga de Corinto instauram o 
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espaço onde se repete, para quem fica, o jogo do aparecimento e do 

desaparecimento‖77. Portanto, em ambas as situações (na criança e na filha de 

Butates) trata-se de simbolizar este jogo de aparecimento e desaparecimento, ou 

como disse Freud, trata-se de ligar as excitações pulsionais e submetê-las ao processo 

secundário por meio da actividade verbal, que está à disposição do pré-consciente. 

No segundo aspecto, é feita a comparação entre a lenda da pintura e o mito de 

Orfeu. Sendo que a lenda seria o reverso deste mito, pois Orfeu volta-se para trás com 

o desejo (mortal) de ver o invisível e assim, perde a amada Eurídice, ao passo que a 

filha de Butates ao respeitar o ―interdito da facialidade com o invisível‖, cria a condição 

de sempre ver o amado, sob a forma de uma imagem. ―O ―para sempre‖ de Orfeu é a 

sombra extinta na morte (na amante morta), o ―para sempre‖ da rapariga de Corinto é 

a sombra sobrevivente da morte (do amante morto): é a imagem‖.78 Portanto, Orfeu 

perde a amada, ao passo que, através da imagem, cria-se a possibilidade de 

manutenção do amado. 

 Se a natureza da imagem é ser uma sombra sobrevivente da morte, mais precisa 

ainda será essa afirmação se a dirigirmos para a fotografia, pois sendo um registo fiel 

de uma realidade que já passou, remete-nos duplamente à morte: pela sua natureza 

do ―isso foi‖, conforme Barthes e pela sua natureza de imagem, conforme Tomás Maia, 

evidenciando-se assim uma dupla natureza na imagem fotográfica. 

E o terceiro aspecto, importante e elucidativo nesta investigação, e que vem 

reforçar o ponto de vista que ora defendo, é o que diz respeito à tarefa do luto. Esse 

aspecto é o motivo que levou a filha de Butates a escolher não ver o amado e 

renunciar ao toque, não transformando-o em relíquia, ainda segundo Maia. Porque ela 

sabia que a relíquia não restituiria o amado à vida. E ela não cede ao desejo de ver o 

amado, tal qual Orfeu. Assim, ela faz uma imagem e essa imagem passa a ser uma 

―fronteira que contém a invasão ameaçadora dos mortos no espaço dos vivos. A 

imagem instaura uma ligação (…) entre o vivo e o morto para que o desejo fusional e 

a identificação plena sejam impedidos. A imagem cessa então de ser compreendida 

como um instrumento (mágico-religioso) de perpetuação da vida, cessa no fundo de 

ser concebida como um ser vivo (…) para passar a ser um elemento (simbólico) que 

marca a interrupção e a distância que rege a lógica do amor. Eros é a aceitação do 
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dois (um ausente, outro presente) – eros é a pura tensão do entre-dois, e a imagem é 

o rastro visível dessa tensão‖.79 Mais adiante, Maia diz que a imagem é sagrada, 

…‖porque delimita e ocupa o vazio (entre o ausente e o presente) impedindo que haja 

fusão corporal com a ausência‖80. Pode-se dizer, então, impedindo a identificação com 

o objecto perdido, impedindo que a melancolia ― patologia psíquica da perda ― seja 

instalada. Por que um dos aspectos da melancolia é a identificação com o objecto 

perdido. Identificação fusional para poder estar morto da mesma maneira que o morto. 

Ocupar o mesmo des-lugar, o lugar do nada onde o morto está. É o vazio 

supostamente preenchido pelo ausente. Como nada pode preencher essa ausência, o 

delírio é que vem para cumprir essa função mortal. 

Quando isso acontece, a perda objectal transforma-se em uma perda do ego, uma 

vez que o ego encontra-se alterado em sua identificação ao objecto morto. Assim, o 

melancólico ocupa o lugar nenhum da morte.  

A fotografia, tal como o Sudário, também possui uma dupla natureza. Uma, a de 

portar a morte e de conter, em sua essência, um sofrimento trágico, o pathos. E a 

outra, tornar imaginariamente possível a evocação das pessoas, e dos momentos 

perdidos. Essa dupla natureza, ao invés de configurar um paradoxo, na verdade, 

cumpre o papel de impedir a instalação da melancolia, pois possibilita a tarefa do luto. 

Proporciona uma elaboração pela evocação possível. Exibe uma presença que, embora 

seja uma ausência, mascara o vazio pela ilusão imaginária. Cria a perpetuação da 

presença dos amados e dos acontecimentos que foram importantes, em outra 

materialidade, a fotográfica, tal como aconteceu na lenda da filha de Butates, onde o 

desejo de perpetuar a presença do amado permitiu que ele tenha sido retido na 

materialidade da imagem. ―A rapariga de Corinto mostra que a imagem é o sinal de 

um eros enlutado, o qual, em vez de incorporar o morto, encarna-o numa matéria 

imaginária‖81, completa Maia. Aproprio-me do conceito para transpô-lo para a 

fotografia. A visão de uma fotografia é uma visão enlutada. Evidencia uma ausência 

física, aponta para um vazio, restando a quem a vê colocar algo no lugar. A imagem 

aquiropoiética comove o espectador ao transmitir os seus caracteres, surpreendendo 

para além do que se vê, pois essa imagem oferece algo de inapreensível que vem do 
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Real82. E só pode ser preenchido por um significante que esteja vinculado à vida, ou à 

volta da alegria de viver, ao amor, como etapa final da elaboração de um luto.  

 

O capítulo a seguir, denominado Proposta de um matema para a fotografia 

discutirá a dita pulsão de morte como possibilidade da produção artística quando 

houver a condição de estar desviada de sua finalidade mortal, apresentará o trajecto 

conceptual desenvolvido nesta investigação para afirmar a semelhança estrutural da 

fantasia inconsciente com a fotografia, podendo ser possível propor um matema 

próprio para a fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

82 Vide ―REAL‖ no Glossário de termos psicanalíticos.  
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CAPÍTULO III 

PROPOSTA DE UM MATEMA DA FOTOGRAFIA 
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Capítulo III 

Proposta de um matema para a fotografia 

 

Esse capítulo visa apresentar um raciocínio que foi se estruturando no decorrer 

desta dissertação, fruto das reflexões aqui apresentadas. Uma reflexão que começou 

pelo questionamento sobre a origem da ideia da fotografia e após dirigiu-se para a 

discussão sobre as características do Sudário, percebendo-o como a imagem 

emblemática que favorece ser depositária das crenças vinculadas à imortalidade e à 

denegação da morte. Posteriormente, a discussão dirigiu-se para a questão da morte 

enquanto phatos da fotografia, apontando para o vazio que ali se evidencia, para os 

sentimentos de espanto frente à mesma, para o estranhamento e a familiaridade, o 

unheimlich freudiano.  

Mas, ao raciocinar sobre as relações da fotografia com a pulsão de morte, ao 

perceber que a fotografia possibilita a tarefa de luto ― fazer luto é excluir a melancolia 

mortal com a possibilidade de fazer-se uma opção pela vida ― configurando assim a 

oposição à pulsão de morte, e ao reflectir sobre os efeitos desta quando desviada de 

seu alvo original ― desvio esse que produz um movimento de conservação da vida 

sendo essa nova direcção possível através do desejo ― foi então que percebi que há 

uma equivalência entre os termos que estruturam a fantasia inconsciente e a 

fotografia, nos termos propostos neste trabalho. Deste modo, tentei formular uma 

escrita própria para a fotografia, por supor que a fotografia encontra-se em uma 

topologia em tudo semelhante à topologia da fantasia inconsciente, proposta por 

Jacques Lacan.   

É essa hipótese que gostaria de demonstrar neste capítulo. A de que a fotografia 

ocupa um lugar entre o sujeito e o objecto de desejo, lugar esse marcado pela falta, 

tanto quanto o é o objecto causa de desejo. O mesmo lugar que explicita a ferida, a 

marca que a perda de objecto ― do das Ding freudiano ― deixou no sujeito. Esse 

vazio, corte, ferida, será procurado em outro objecto que contenha algo da fantasia 

primordial, um objecto que causa desejo, designado por Lacan de ―objecto a‖ que, 

sendo impossível, faz com que o sujeito não cesse de buscá-lo em posteriores objectos 

substitutivos, desde que esses objectos façam parte daquilo que foi marcado na 

estruturação da fantasia. Esse lugar faltoso, na escrita da fantasia inconsciente, 

chama-se punção, numa referência ao corte, à ferida deixada indelevelmente e que 

iremos discutir logo a seguir. 
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Para melhor entendimento do que pretendo apresentar, acho imprescindível 

apresentar alguns conceitos psicanalíticos, nomeadamente o de pulsão de morte, o de 

pulsão de vida, (e a oposição entre elas), o gozo, o objecto a, para perceber o sentido 

do que ora formulo. 

 

Resenha histórica sobre a oposição entre a pulsão de morte e a pulsão de 

vida 

 

A pulsão (trieb) segundo Freud, significa broto, uma força germinativa: um 

impulso, impulsão, propulsão. A forma originária de um querer. Em seu artigo de 1915, 

denominado A pulsão e suas vicissitudes83, Freud fala dos quatro momentos da pulsão, 

a saber: Drang (impulso), que é uma força constante; Quelle (fonte) que inscreve na 

economia da pulsão a sua estrutura de borda; o Object (objeto) que é indeterminado; 

e o Ziel (fim), que é o alvo, a finalidade. Entretanto, em 1905, dez anos antes, no 

texto Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud introduziu o termo Trieb. É 

na descrição da sexualidade humana que se delineia a noção freudiana de pulsão. 

Baseando-se no estudo das perversões e da sexualidade infantil, Freud demonstra, 

como o objecto é variável, contingente, só pode ser escolhido, em sua forma definitiva, 

posteriormente, em função da história e das vicissitudes das pulsões em cada sujeito. 

E que até alcançar o que Freud chama de ―primado genital‖, o que há são múltiplos 

alvos, parcelares e dependentes de forças somáticas. Daí advém o conceito de pulsões 

parciais84, cujo alvo é especificado pela fonte que lhe dá origem: o olhar vai especificar 

a pulsão escópica, assim como a boca vai especificar a pulsão oral e assim por diante. 

O conceito de pulsão parcial é correlativo à organização da sexualidade, onde as 

pulsões começam por funcionar de modo independente, parciais (perversas e 

polimorfas), e só progressivamente unem-se nas organizações determinadas que irão 

estruturar a sexualidade.  

Segundo Freud, a pulsão sexual possui alvos variáveis ligados ao funcionamento 

de zonas corporais determinadas, as chamadas zonas erógenas, e está ligada a um 

mecanismo de representações ou de fantasias que a vem especificar. Do ponto de 

                                            
 
83  FREUD, Sigmund. Coleção Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Tradução Jayme Salomão. Rio de 

Janeiro. Imago Editora. Vol. XI. 1965. P. 26 a 28. 

 
84 Vide ―PULSÕES PARCIAS‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 
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vista económico, postula a existência de uma energia única nas vicissitudes da pulsão 

sexual: a libido85. E, do ponto de vista dinâmico, Freud vê na pulsão sexual um pólo 

necessariamente presente do conflito psíquico: ela é o objecto privilegiado do 

recalcamento inconsciente, proveniente das fantasias libidinais infantis, marcadas em 

cada etapa do desenvolvimento. Assim a noção de pulsão formulada por Freud, 

segundo o modelo da sexualidade, não tarda em ser contraposta às pulsões parciais. 

Segundo Lacan, entre as pulsões parciais não há nenhuma relação de engendramento, 

de uma à seguinte. Não são passagens de maturação de uma etapa a outra. Não há 

uma metamorfose natural de uma pulsão oral a uma pulsão anal, por exemplo. O que 

acontece é que a pulsão permanece estacionária por uma força constante (Konstante 

Kraft) até que uma intervenção modifique esse campo. E essa intervenção vem pela 

demanda do Outro ― demanda materna e/ou social.  

Verificamos na obra freudiana que a teoria das pulsões manteve-se em dualidade 

desde o seu início, quando foi concebida a primeira elaboração entre as pulsões 

sexuais e as pulsões do ego ou de auto-conservação. Foi a partir de 1920, em Além do 

princípio do prazer, que essa teoria foi modificada, vindo a constituir o modelo final da 

teoria pulsional freudiana: o dualismo entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E é 

esse conflito entre ambas que importa aqui destacar. 

A pulsão de vida, também designada por Eros, a pulsão do amor, abrange as 

pulsões sexuais e as de auto-conservação. Lacan usa o mesmo conceito de vida da 

medicina: ―Vida é o conjunto de forças que resistem à morte‖. Definição clássica de 

Bichat86 que Lacan repete muitas vezes. Quer dizer que Lacan não trabalha com a 

noção de vida, mas com a noção de morte, sendo que o estado é a morte e a vida 

seria apenas uma desorganização da morte. O ser se mantém vivo enquanto ele 

resiste à morte, para a qual ele tende como o estado original. Mas é por oposição à 

pulsão de morte que é possível se apreender o que Freud coloca como diferença entre 

as pulsões. Ou seja, na oposição entre dois grandes princípios do mundo físico, como o 

que ocorre com a atracção e a repulsão, é que podemos melhor entender a oposição 

entre a pulsão de vida e a pulsão de morte.  

Lacan, no seminário Os quatro conceitos fundamentais diz que ―a distinção entre 

pulsão de vida e pulsão de morte é verdadeira na medida em que manifesta dois 

                                            
 
85  Vide ―LIBIDO‖ no Glossário de termos psicanalíticos. 

 
86 Marie François-Xavier Bichat (1771 – 1802) Fisiologista e anatomista francês nascido em Thoirette-en-Bresse, um dos 

pioneiros da Histologia e considerado o ―pai de histologia moderna e da patologia dos tecidos‖. 
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aspectos da pulsão. Mas com a condição de conceber que todas as pulsões sexuais se 

articulam no nível das significações no inconsciente, na medida em que, o que elas 

fazem surgir, é a morte ― a morte como significante ― e nada mais que como 

significante, (…)‖.87  

Freud indica que o que há de mais fundamental na pulsão de morte é seu 

movimento de retorno a um estado anterior. Mas esse conceito é aplicável apenas 

quando referido a esta pulsão, a de morte, porque afirma que ela visa à redução 

completa das tensões, ou seja, visa (re)conduzir o ser vivo para um estado inorgânico, 

que seria a forma mais primitiva do ser: o estado inanimado. Neste ponto, Freud aceita 

o termo proposto pela psicanalista inglesa Bárbara Low, denominado ―princípio de 

Nirvana‖ que designa a tendência do aparelho psíquico de levar a zero a quantidade de 

excitação nele presente. Esse princípio, segundo o Vocabulário de Psicanálise, é um 

conceito budista difundido por Schopenhauer88 no Ocidente e significa ―a extinção do 

desejo humano (…), a um estado de quietude e de felicidade perfeita‖89. Esse conceito, 

entretanto, é restrito ao funcionamento da pulsão de morte, não podendo ser aplicado 

a outras pulsões, principalmente à pulsão de vida, uma vez que esta é definida em um 

movimento inverso, ou seja, na busca e estabelecimento de um estado de 

conservação, em uma força constante, entre o sujeito e o meio ambiente. Não se pode 

dizer que a pulsão de vida siga a tendência de redução completa das tensões. O seu 

movimento é um movimento em tudo contrário ao movimento da pulsão de morte e o 

que é buscado é a satisfação das tensões, a sexualidade e a erotização da vida.  

A noção de pulsão de morte introduzida por Freud em seu Além do princípio do 

prazer é um texto francamente especulativo, mas busca reconhecer os efeitos da 

pulsão nas experiências de vida, e embora constantemente reafirmada em sua obra, 

continua a ser um dos seus conceitos mais controvertidos. Assim, em textos 

posteriores, Freud fala muitas vezes em pulsão destrutiva, o que lhe permite assinalar 

mais precisamente o alvo da pulsão de morte: a destruição. Sendo esse alvo mais 

evidenciado em função de uma oposição ao alvo da pulsão de vida, qual seja o de 

conservação da vida, o de fazer ligação com a continuidade da vida. Freud considera 

                                            
 

87
LACAN, Jacques. O seminário. Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise . Texto estabelecido por J.A. 

Miller. Versão brasileira M.D.Magno. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 1985. P. 243. 

  
88 Arthur Schopenhauer, filósofo alemão ( 1788-1860) 

.  
89 LAPLANCHE, J & PONTALIS, J. Vocabulário da Psicanálise. Tradução Pedro Tamen. Sob a direcção de Daniel Lagache 

– 9º edição - Rio de Janeiro. Martins Fontes Editora Ltda. 1986. P. 363 
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que as pulsões destrutivas operam ―essencialmente no silêncio‖, o que significa que só 

podem ser reconhecidas em seus efeitos quando agem fora do interior do sujeito, 

como é o caso das guerras e das agressões, ou quando explicitam manifestações sobre 

o corpo do sujeito, como a apetência para as enfermidades somáticas. 

Dentro da perspectiva proposta por Freud acerca desta noção, podemos frisar que 

a actividade psíquica objectiva, em primeira instância, o impedimento do desprazer. A 

meta principal não se encontra então, na busca do prazer, mas antes, na evitação ou 

descarga da tensão sentida como desagradável. Do ponto de vista económico, a 

princípio, ―o desprazer está ligado ao aumento das quantidades de excitação e o 

prazer, à sua redução‖90 . No Além do princípio do prazer, Freud expõe que ―o princípio 

do prazer decorre do princípio de constância‖91, portanto, para ele, estes dois princípios 

estão particularmente relacionados. O princípio de constância é a tendência do 

aparelho ou sistema psíquico, a manter o nível de excitação o mais baixo possível, ou 

seja, constante. Corresponderia ao ―princípio da homeostase biológica‖, termo retirado 

da medicina que designa uma necessidade biológica de manter um equilíbrio das 

tensões criadas pelo próprio organismo. Mas, conforme Laplanche & Pontalis ―a idéia 

de homeostase é a de um equilíbrio dinâmico característico do corpo vivo e, de modo 

nenhum, visa uma redução de tensão a um nível mínimo ou zero‖92 pois este 

corresponderia à morte do organismo. Esta constância é conseguida através da 

descarga energética ou da evitação daquilo que pode aumentar a quantidade de 

excitação. Assim, percebeu-se a dificuldade em equiparar radicalmente a tensão ao 

desprazer e a descarga ao prazer, pelo fato de existirem tensões agradáveis, como por 

exemplo, a tensão sexual. O princípio do prazer desempenha suas actividades sem se 

preocupar com as exigências da realidade externa; na verdade, objectiva percorrer os 

caminhos mais curtos possíveis para realizar seus objectivos. É um funcionamento 

típico do aparelho psíquico infantil, pois ali não se leva em conta nenhum adiamento 

para o que possa proporcionar prazer. Isso não significa que, na fase adulta, este seja 

abandonado, mas sim, que deveria predominar sobre o princípio de realidade, embora 

não seja o que acontece necessariamente. 

                                            
 
90  Idem. P.36 

 
91 FREUD. op. cit. P.19 

 
92 LAPLANCHE & PONTALIS. op. cit. P.360. 
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Para Lacan, no início da vida há a vivência de satisfação, que ele propõe como 

vivência de gozo, momento em que a pulsão é marcada e o objecto causa de desejo, 

quando se configura como objecto perdido, é remetido ao das Ding, sutura uma 

impossibilidade e cria aquilo que ele designa de ―objecto a‖. As experiências 

posteriores do sujeito tendem à busca da mesma satisfação, a qual nunca é atingida, 

pois é da ordem do impossível, mas configuram um movimento chamado de repetição, 

que é a marca da pulsão de morte no simbólico. A repetição é uma forma de tentar 

fazer retornar o objecto perdido e a satisfação que o acompanhava. Como é da ordem 

do impossível, tem que ser procurado em outro lugar. A partir disso, Lacan fala do 

desejo: desejo de recuperar algo que foi perdido. Assim, a falta cria o desejo, pois é 

uma falta que busca ser suturada. Como não consegue realizar esse desejo, o sujeito 

mantém-se estruturalmente desejante, e quando recupera o que deseja, é algo que 

não é o original, é outra coisa, algo no lugar. Nesse movimento de recuperação, 

encontra-se o gozo.  

Ora, o gozo não é consistente, pois se o fosse, o desejo seria realizado. ―O gozo é 

proibido ao falante, enquanto tal‖, esse é um dos axiomas lacanianos. Porque o 

significante comporta uma perda, algo que a linguagem não dá conta. O gozo é a 

pulsão de morte, o primeiro momento de não-organização. Lacan privilegia o gozo ao 

apontá-lo presente na repetição, apontando para a posição que o objecto a ocupa na 

fantasia inconsciente. 

Lacan nos explica que o fundamental na pulsão é esse ―vai e vem‖ em que ela se 

estrutura. O alvo da pulsão fica dividido em dois sentidos: um sentido é o do trajecto a 

ser cumprido, isto é, qual o caminho que deve percorrer e o outro é o alvo 

propriamente dito. Se a pulsão pode ser satisfeita sem ter atingido aquilo que é a 

totalização biológica da função, é porque ela é parcial e seu alvo não é outra coisa 

senão esse retorno em circuito. Esse circuito da pulsão, que parte da fonte, percorre 

um trajecto para atingir o alvo nem sempre acertado, contorna sempre um objecto. 

Porque a pulsão se fecha sobre um objecto, que, de facto, é sempre a presença de um 

cavo, de um vazio, que vem sob a forma de um objecto perdido, o objecto a, objecto 

causa de desejo. Cabe salientar que esse objecto não é a origem da pulsão. Referindo-

se ao objecto da pulsão oral, por exemplo, Lacan diz: ―Ele não é introduzido a título de 

um alimento primitivo. Ele é introduzido pelo facto de que nenhum alimento jamais 
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satisfará a pulsão oral‖.93 De maneira análoga, quando refere-se à pulsão escópica, 

Lacan reafirma que o objecto da pulsão não é o olhar, mas olhar aquilo que não se 

pode ver. É o objecto enquanto ausência. Esse é o estatuto do objecto a enquanto 

presente na pulsão. Sempre como um objecto enquanto ausência. E mais: as 

identificações que ocorrem em cada etapa, referidos às pulsões parciais, são 

determinadas pelo desejo, mas não satisfazem às pulsões. ―Isso porque a pulsão 

divide o sujeito e o desejo, o qual só se sustenta pela relação dessa divisão com um 

objecto que o causa. Tal é a estrutura da fantasia‖. Ora, é precisamente a partir deste 

raciocínio que entendemos a equivalência com a fotografia. 

Mas antes de acentuar essa equivalência, importa lembrar o modo como Lacan 

elucidou o funcionamento da pulsão de morte. 

Com efeito, Lacan destaca que a pulsão de morte possui uma história inconsciente 

e uma história mental que se exerce no mundo exterior ou volta-se contra o sujeito em 

sua vida psíquica e física quotidiana. Diz mais: que a pulsão de morte, propriamente 

dita, é algo muito complexo, não redutível à complexidade de uma tendência no 

sentido energético, tal como Freud nos indica. E essa complexidade vem porque ela 

comporta uma dimensão histórica, a qual necessita de uma articulação para dar conta 

de seu verdadeiro alcance.  

Aqui já encontramos outro ponto de equivalência com a fotografia. A fotografia é 

portadora de um significante histórico, possível de ser rememorado, mesmo que seja 

uma fotografia nunca vista, uma vez que pode ser portadora de histórias tanto 

factuais, como oníricas ou desejantes.  

No seminário A ética da psicanálise, no capítulo A essência da tragédia, um 

comentário da Antígona de Sófocles94, Lacan elucida o funcionamento da pulsão de 

morte no que ela está vinculada à cadeia significante, familiar. Esclarece que Antígona 

aceita a morte que lhe é destinada porque encontra-se ligada à cadeia significante de 

sua história familiar, pelo destino da família Labdácidas ― Édipo, Jocasta, os filhos em 

guerra ― pela rememoração de sua linhagem, pelas estruturas elementares de seu 

parentesco. Essa dimensão significante é marcada pela pulsão de morte porque é 

―referida a algo memorável, porque memorizado. A rememoração, a historização, é 

coextensiva ao funcionamento da pulsão no que se chama psiquismo humano. É 

                                            
 

93 LACAN. Jacques. op. cit. P. 170 
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igualmente lá que se grava, que entra no registo da experiência, a destruição‖95. A 

pulsão de morte deve ser situada no âmbito histórico, uma vez que ela se articula num 

nível que só é definível em função da cadeia significante, isto é, visto que ―uma 

referência, que é uma referência de ordem, pode ser situada em relação ao 

funcionamento da natureza. É preciso algo para além dela, de onde ela mesma possa 

ser apreendida em uma rememoração fundamental, de tal maneira que tudo possa ser 

retomado, não simplesmente no movimento das metamorfoses, mas a partir de uma 

intenção inicial‖96.  

Lacan alerta, no mesmo seminário, para a necessidade de situar um ponto de 

criação ex nihilo que aponte o que é histórico na pulsão. E ele situa esse ponto na 

existência do significante. ―No começo era o Verbo, o que quer dizer, o significante. 

Sem o significante no começo é impossível articular a pulsão como histórica‖97.  

A história mental da pulsão de morte, por estar vinculada aos significantes, tem 

vários destinos, que não são apenas aqueles com finalidades mortíferas. E certas 

evoluções da pulsão de morte podem ser muito úteis à vida e, dependendo dos desvios 

de seu alvo, pode vir a ser origem de criações no processo sublimatório, quando 

vinculadas ao ato criador. 

É porque há a cadeia significante que todos os acontecimentos estão submetidos à 

pulsão de morte. E é através dos significantes que regista-se a tendência de 

destruição. Destruição voltada para o próprio ou para outrem. Mas, essa tendência à 

destruição, na medida em que entra em causa a função significante, também põe em 

causa outra coisa: a tendência de recomeçar. Diz-nos Lacan, ―a vontade de criação a 

partir do nada‖98. Isso cria uma estrutura de campo e indica um ponto intransponível, 

referido ao das Ding onde Freud coloca o seu conceito de sublimação. Por isso, a 

noção da pulsão de morte comporta a sublimação ou, como diz Lacan, ―a pulsão de 

morte é uma sublimação criacionista ligada a esse elemento estrutural que faz com 

que, desde que lidamos com o que quer que seja no mundo que se apresenta sob a 

forma da cadeia significante, haja a uma certa altura, mas certamente fora do mundo 

                                            
 
95 Idem. 256. 

 
96 Idem. P. 258 

 
97 LACAN, Jacques. op. cit. P. 260 

 
98 Idem.  P. 260 
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da natureza, o para-além desta cadeia, o ex-nihilo sobre o qual ela se funda e se 

articula como tal‖.99  

E ainda, ―a sublimação, que confere ao Trieb uma satisfação diferente de seu alvo 

― sempre definido como alvo natural ― é precisamente o que revela a natureza 

própria do Trieb uma vez que ele não é puramente o instinto, mas que tem uma 

relação com das Ding como tal, com a Coisa, dado que ela é distinta do objecto.‖100  

No texto ―Do Trieb de Freud‖, em Escritos, Lacan diz ainda: ―As pulsões são os 

nossos mitos, disse Freud. Não se deve entender isso como remissão ao irreal. É o real 

que elas mitificam: aquilo que produz desejo, reproduzindo nele a relação do sujeito 

com o objecto perdido‖101. Não são todos os objectos que podem desempenhar o papel 

de ocupar esse lugar, o do objecto perdido. Torna-se o drama do desejo, ou das 

―desventuras do desejo‖ como quer Lacan, mas que fazem parte da essência mesma 

do desejo: ―porque o desejo vem do Outro, e o gozo está do lado da Coisa‖.102 

 Para Freud, diz-nos João Peneda, em seu texto Pulsão e Sublimação103, ―a 

sublimação resulta da mudança (Wendung), da inibição da satisfação sexual em 

virtude da intervenção do social, do civilizacional; Lacan, por sua vez, chama a nossa 

atenção, antes de mais, para o papel fundamental da própria linguagem, da sua 

estrutura; vai ser aí, no registo dos significantes, que a satisfação, o gozo (jouissance) 

perdido virá a ser procurado. De qualquer modo, as análises de Freud sobre as 

formações do inconsciente – lapso, sonho, chiste e o próprio sintoma – revelavam já 

que é nos meandros dos significantes, "restos de palavras", que o desejo inconsciente 

se realiza e se interdiz. Por esse motivo, a sublimação resulta do confronto da pulsão 

sexual com a linguagem, o que tem como resultado a dessexualização e a inibição do 

alvo sexual da pulsão.‖ 
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100 Idem. P. 140 

 
101 LACAN, Jacques. ―Do trieb de Freud‖, in Escritos.Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 1ª 
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102 Idem. P.867 

 
103 PENEDA, João. Pulsão e sublimação. In http://acfportugal.com/cartaacf/carta14c.htm (acesso em 15 de Abril de 
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Sumário da investigação e apresentação do matema para a fotografia 

 

Este breve histórico sobre as pulsões, sobre a oposição entre a pulsão de vida e a 

de morte, a repetição, o gozo e objecto a conduzem-nos à apresentação da proposta 

de um matema para a fotografia. Começarei por enunciar um sumário de alguns dos 

aspectos investigados até aqui. 

Parece-me importante destacar o motivo pelo qual iniciamos esta investigação 

pelos estudos de Marie-José Mondzain. Seus ensinamentos foram importantes para 

demonstrar que a ideia da fotografia não nasce com o advento da própria fotografia, 

em 1839. Objectivamente, ela nasceu nesta data pela confluência de muitos factores. 

Dos estudos ópticos às descobertas químicas. Mas parece que nos é permitido inferir 

que sua origem, como ideia, vincula-se à existência remota, vinculada à história do 

cristianismo, de um tipo específico de imagem: uma imagem que tenha sido 

constituída sem o uso da mão humana, imagem aquiropoiética, portanto. Uma imagem 

impressa em um suporte material, mas que, antes disto, tenha passado pela escuridão 

― uma câmara escura ― e que tenha retornado ―revelada‖ em um registo inverso ao 

original permitindo que seja reconhecida em outra materialidade. Uma imagem que é 

uma transmutação. O Sudário comporta todas essas características. É a imagem 

emblemática que remete à ideia da fotografia. Mais do que isso: uma matriz da ideia 

da fotografia. É a imagem que torna visível o princípio da morte, da ressurreição e da 

vida eterna, possibilitando assim estabelecer um paralelismo com a fotografia: um 

corpo que nasce e morre na luz para ressurgir como imagem. Por isso, concordamos 

com Mondzain, quando aborda o Sudário como a arqueologia matricial da fotografia.  

Não por acaso o Sudário constitui-se na mais famosa imagem do mundo 

cristão. É justamente a imagem de um morto. Uma imagem paradigmática que contém 

todos os aspectos acima apresentados. Mas que além disto, também é uma imagem 

portadora de significantes, uma vez que possui as condições de ser a receptora das 

crenças do homem na imortalidade e na ressurreição, crença que se configura como a 

denegação da morte. Sabemos que o inconsciente não tem registo da própria morte e 

essa impossibilidade expressa-se pela denegação. Paradoxalmente, aceita-se a morte 

de outrem, desde que haja condições de se fazer um luto.  

E, tanto o Sudário como a fotografia, comportam a possibilidade de realização 

do luto. Porque ambos vêm ocupar o lugar vago de um corpo ausente, encarnando-
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o.104 Segundo Tomás Maia, ―a imagem artística obedece à contradição inerente ao luto: 

ela retém algo do que se perdeu ― uma visibilidade e uma audibilidade ― para que se 

possa aceitar definitivamente e plenamente a perda‖105. Aquilo que, no texto de Maia, 

é referido à imagem artística pode ser transposto também ― a partir de nossa 

compreensão ― para a fotografia.  

Para além disto, há que destacar uma das mais fundamentais necessidades 

humanas: a relação da imagem com a crença. A imagem tem como condição a 

possibilidade de fazer com que algo desaparecido possa ―reaparecer‖ em outra 

materialidade. Uma fantasmagoria. Como em um jogo. Um jogo em tudo semelhante 

ao que Freud relata quando observa uma criança a atirar o carretel para longe e, logo 

a seguir, puxá-lo para que reapareça. Um jogo que permite actualizar os sentimentos e 

as emoções contraditórias que envolvem a perda de um ser querido e o seu retorno: a 

dor de perder e o prazer de reaver. Um jogo onde é possível ter poder sobre os factos, 

mesmo que este poder seja ilusório, possuindo a força de ser o poder de simbolizar. 

Simbolizar a perda. No jogo, há a possibilidade de passar de um papel passivo frente a 

uma perda a um papel activo diante desta mesma perda. Na aparência de um jogo, no 

intervalo entre o desaparecimento e o reaparecimento, poder instaurar um espaço, 

através da repetição, para evocar sentimentos que estão mais além do princípio de 

prazer, poder criar condições simbólicas de elaboração. É o jogo do luto onde o 

objecto perdido encarna-se em uma matéria imaginária. E onde entra também a 

pulsão de vida ―  presença ― e a pulsão de morte ― ausência, desaparecimento. 

Se a imagem, em si mesma, comporta essa condição, podemos afirmar que a 

fotografia também inclui-se nessa condição. Assim, a fotografia cumpre o Fort-Da 

freudiano. Faz reaparecer o que foi perdido, aliviando o ser enlutado através da 

encarnação de uma imagem que remete ao objecto perdido. 

Além disto, a fotografia comporta uma dimensão histórica. E é na história que 

os significantes se estruturam, como os elos de uma corrente. É uma dimensão que 

pode estar relacionada com a história verídica, factual, de acontecimentos ou de 

pessoas, mas também pode estar vinculada a uma história relacionada com os sonhos 

                                            
 

104
 Segundo Marie José Mondzain, in A Imagem pode matar, P. 26, diz-nos: ―Encarnar é dar carne e não, corpo: é 

operar na ausência das coisas. A imagem dá carne, isto é, carnação e visibilidade a uma ausência, mediante uma 
diferença intransponível relativamente àquilo que lhe é designado. Dar corpo, ao contrário, é incorporar, é propor uma 
substância que se possa ser fundida e cujas diferenças desaparecem na fusão, no ato de ser consumida: o que significa 
uma comunhão‖ 

 
105 MAIA, Tomás. op. cit. P. 61. 
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e aspirações de vida, porque senão apenas as fotografias pessoais fariam sentido. Mas 

não: a fotografia, por comportar essa dimensão imaginária, desejante, onírica, de 

sintoma, remete à universalidade. Desejos de ver e conhecer mundos diferentes 

daquele que é vivido rotineiramente, conhecer outros lugares, outras pessoas que, 

mesmo distantes, ficam próximas porque vinculam-se aos significantes que conformam 

a história de vida de cada um, porque fazem referência à fantasia, ou à origem da 

fantasia ou simplesmente porque despertam algo adormecido no sujeito. 

 Assim, porque existe o significante, a fotografia ocupará um lugar 

representante, porque o referente ali exposto ao olhar não aponta para o que ela 

mostra. O significante, que é um representante, aponta algo para além do que se vê. 

Mais importante é salientar que o significante situa-se como causa de gozo, sendo o 

gozo, conforme já discutimos acima, correspondente à pulsão de morte freudiana. 

Quando se quer ter acesso a um gozo perdido, busca-se. Mas não quer dizer que se 

possa reencontrá-lo. A repetição é essa tentativa de aceder a esse algo perdido. Ao 

das Ding freudiano, que constitui o objecto causa de desejo, vinculado à fantasia. Mas 

não há mais essa possibilidade, porque o gozo é uma perda definitiva, que se inscreve 

na medida em que há a entrada no mundo simbólico. Por isso, Lacan diz que o gozo é 

proibido ao falante enquanto tal. Pela linguagem não se pode mais ter acesso a este 

gozo. Mas isso não impede o ser humano de continuar buscando. Há muitas formas de 

buscar e a fotografia configura um dos caminhos para essa busca. Porque a fidelidade 

da fotografia no registo dos acontecimentos de vida e no registo dos rostos e corpos 

das pessoas cria a ilusão de recuperação, recria imaginariamente um mundo perdido. 

Embora o efeito não seja aquele que se quer: o de recuperar o perdido. Porque a 

fotografia, ao indicar um desaparecimento, o ―isso foi‖, de que fala Barthes, remete 

para Thanatos, aponta para o vazio, para a morte já acontecida a evidenciar o 

funcionamento silencioso da pulsão de morte. 

Ocorre que quando queremos lidar com esse alvo da pulsão de morte, 

configurado como gozo, alguma coisa acontece. E essa alguma coisa chama-se  

fantasia, fantasia inconsciente. A fantasia fará com que esse empuxo106 ao gozo, o 

impulso na direcção à morte, seja travado e desviado para outra região, uma região 

                                            
 
106 Empuxo: princípio de Arquimedes, onde agem duas forças, quando um corpo se encontra imerso em um líquido: a 

força peso devida à interação com o campo gravitacional terrestre, e a força de empuxo, devida à sua interação com o 
líquido. O uso desta expressão por Lacan aponta para o conflito entre as duas pulsões: morte e vida. 
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vinculada a Eros uma região erotizada, libidinizada, que é dirigida para a vida. Se 

tomarmos a fórmula ― matema lacaneano ― da fantasia:  

 

                                          $  a 

 

veremos que ela comporta dois termos, como os dois termos de uma equação 

algébrica: um termo, que é sujeito barrado - $ - isto é, submetido à articulação entre o 

inconsciente e a pulsão, e um termo referido ao objecto causa de desejo, o objecto a, 

que é o objecto pulsional.  

A fantasia funciona para se ter acesso ao desejo ― não esquecendo de evidenciar 

que é a falta que institui o desejo ― e esse acesso está escrito entre $ e o a. O desejo 

está inscrito sob o signo da punção: . E a punção é falta. É marca, corte, ferida. A 

marca da falta, o corte, a ferida da falta, o vazio deixado pelo objecto perdido.  

Se a estrutura da fantasia é essa divisão entre o sujeito e o desejo, e essa divisão 

só se sustenta pela relação com um objecto que o causa, podemos verificar o mesmo 

em relação à fotografia: o sujeito separado pelo ―isso foi‖, sustenta-se pela relação 

com o objecto através da visão das fotografias ― pulsão escópica ― que remete para 

a falta, ausência. Assim, se quiséssemos criar uma fórmula ―matemática‖ para a 

fotografia, conforme os matemas lacaneanos, penso que poderia ser utilizada a mesma 

fórmula da fantasia: sujeito barrado entre a fotografia, escrita como falta, como vazio 

a apontar para o objecto de desejo. Mas teremos de pensar que a fotografia está 

incluída dentro mesmo da punção, sendo ela mesma parte constitutiva desta ferida 

que marcou para sempre o sujeito, para que ele possa continuar a desejar. Este 

matema, conforme o desenvolvimento acima exposto, poderia ser assim enunciado:  

 

$ fotografia a 

 

Para darmos conta de nossas perdas, para tentar manter a vida fugidia como 

areia entre os dedos, temos a fotografia a preservar materialmente pessoas e 

momentos passados. A fotografia salva, imaginariamente, o sujeito do abandono 

absoluto pela qual a pulsão de morte o destinou. Mantém ao alcance da mão, possível 

de ser actualizado, os rostos, os acontecimentos, as vivências.  

Mas indubitavelmente, podemos constatar que o que mais se tenta preservar 

são as vivências de alegrias, os momentos felizes. Resta-nos perguntar por que isso 
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ocorre. E tentar responder que isso advém do conflito entre pulsão de vida e pulsão de 

morte. A fotografia unida ao conjunto de forças que resistem à morte, permitindo que 

o sujeito continue a desejar e com isso, dê lugar à pulsão de vida, configurando assim 

a mesma estrutura da fantasia. 
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APONTAMENTOS FINAIS 

 

―Enquanto o jogo tende a velar a bola que era 

visível, o pintor desvela o invisível, o músico desvela 

o inaudível, o bailarino desvela que o corpo dançante 

alcança a imaterialidade.‖              Alain Didier-Weil 

 

Essa investigação chega ao momento de concluir. Tendo passado pelos três 

tempos lacanianos já citados no capítulo primeiro: instante de ver, tempo de 

compreender e momento de concluir. O ―instante de ver‖ foi o caminho percorrido por 

mim ao longo da vida, desde um espanto inicial com a imagem fotográfica, própria e 

de outros, passando pela convivência precoce com retratos e álbuns de família e pela 

utilização das fotos familiares como modelos para minhas pinturas. Seguiu-se com a 

apropriação das mesmas, manipuladas digitalmente e impressas em telas, que 

configuram um hibridismo entre a fotografia e a pintura, conformando uma maneira 

particular de meu trabalho artístico.  

O ―tempo de compreender‖ foi percorrido através de estudos e reflexões 

escritas sobre a fotografia: natureza, essência, origem, filiação, o ―mais além da 

imagem‖. Iniciou com a elaboração de uma monografia apresentada no final da Pós-

graduação em Poéticas Visuais – Especialização em pintura, desenho, instalação: 

processos híbridos, realizado entre os anos de 2007 e 2008, no Centro Universitário 

Feevale, em Novo Hamburgo, RS, Brasil. Passou pelos trabalhos teóricos nas diferentes 

disciplinas que compõem o Mestrado em Pintura na Faculdade de Belas-Artes, da 

Universidade de Lisboa, até chegar a esta investigação. 

Poderíamos dizer que o encerramento desta investigação configura o ―momento 

de concluir‖. Entretanto, afirmá-la como concluída seria inverídico, na medida em que 

o ―momento de concluir‖ é uma passagem ao ato dentro de uma lógica de 

compreensão. Ela encerra o tempo de compreender em um ato. Em um ato conclusivo. 

Esta investigação conclui-se, sim, em ato. No ato de apresentar a investigação feita até 

aqui, na forma escrita e no objectivo pretendido. Conclui-se, também, pela 

apresentação da proposta de um matema próprio para a fotografia. Uma fórmula que 

aponte precisamente para a estrutura que se encontra subjacente na fotografia. Uma 

proposta que surgiu a partir dos estudos e reflexões que foram desenvolvidos ao longo 

deste período de investigação, mas que não se encerra aqui. Porque, tanto a pesquisa 

teórica como a pesquisa plástica por mim desenvolvida, configuram um work in 
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progress e seria impossível afirmá-la como um definitivo ―momento de concluir‖. Esse 

encerramento configura-se mais como um ―momento de concluir‖ parcial uma vez que, 

a partir dele, abrem-se novas possibilidades: a de aprofundar os temas aqui tratados, a 

de ampliar a abrangência das questões, a de prolongar as pesquisas plásticas em 

novas e incessantes pesquisas.  

Entretanto, o encerramento da investigação é parte constitutiva dela. Por isso, 

gostaria de terminar com um apontamento sobre o espanto, esse sentimento que 

aparece frente à visão de uma fotografia. Poderia mesmo dizer: que acompanha uma 

fotografia. Um espanto que vem pela vivência de algo inesperado que detém o poder 

de introduzir, na continuidade histórica do que sabemos, uma hiância súbita de 

descontinuidade, uma paragem no tempo ou mesmo uma inversão do tempo. 

A palavra espanto remete para as acções de surpreender, pasmar, estupidificar, 

maravilhar, assombrar. Alain Didier-Weill, em seu Os três tempos da Lei. O 

mandamento siderante, a injunção do superego e a invocação musical107, utiliza o 

exemplo da trovoada para falar desta hiância que surge no momento em que, frente a 

uma trovoada, o sujeito fica boquiaberto e desprovido bruscamente de todo o saber 

sobre as causas electromagnéticas que a provocam. Um saber que existia, mas que 

fica momentaneamente suspenso, para dar lugar ao sentimento de espanto.  

Afirma o autor que a trovoada é espantosa porque remete a um tempo 

originário onde o sujeito foi um dia arrancado do nihil, do nada, pelo que ele chama de 

coup de foudre do verbo, evidenciando que esse coup de foudre, que literalmente 

significa ―raio‖, também traduz a ideia de ―amor à primeira vista‖. O afecto que o 

espanto induz no sujeito é, entre todos os afectos, o único em que é possível de ser 

experimentado como se fosse a primeira vez, mesmo que seja num ato do quotidiano. 

Mesmo quando se repete não é percebido como uma repetição. Na repetição, há um 

déjà vu que remete para a reminiscência. É um sentimento opressivo que a compulsão 

à repetição confere ao facto repetido pois o sujeito não consegue identificar o que 

acaba de se produzir com o que já se produziu, ficando apenas a opressão ou mal-

estar. Ao passo que o espanto tem como particularidade o facto de ser esquecido e de 

não suscitar, quando se produz, a rememoração do espanto anterior. Como num jogo 

de ténis, por exemplo, onde o sujeito pode assistir incontáveis vezes ao jogo e se 

surpreender a cada vez com o lugar para onde a bola foi jogada. Como se a bola 

                                            
 

107 DIDIER-WEILL, Alain. Os três tempos da Lei. O mandamento siderante, a injunção do supereu e a invocação 

musical. Tradução Ana Maria de Alencar. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 1997. 
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dissesse: não estou aqui, estou alhures. E é por esse alhures, de que a orientação 

espacial do observador nada sabe, é que surge uma desorientação espaço-temporal 

que não é apenas o desaparecimento de um saber, mas é também o efeito do 

aparecimento de um furo no saber, de um vazio, uma ―espécie de umbigo através do 

qual o não-saber se comunica com a cena, através de um furo não-especular‖108, uma 

espécie de capacidade poética que permite passar ― tal qual Alice ― para o outro lado 

do espelho ― numa quarta dimensão, que é a dimensão que o espaço adquire quando 

gerado pelo tempo. No jogo, a surpresa de um lance que se repete existe porque ―esse 

lance aponta para um começo ao qual é impossível de se habituar, pois esse começo 

está no princípio do primeiro ―fazer‖ humano.‖109 Aquilo que se vive pela ―primeira vez‖ 

detém o poder de transgredir um hábito, que é uma rede protectora na maneira de se 

viver. Dentre os milhares de factos que acontecem ao longo da vida, somente alguns 

permanecem em nossa memória: exactamente aqueles que escaparam ao hábito, os 

passos em falso, os fracassos, as primeiras vezes em tudo. São os momentos em que 

há a passagem do nada para o ser, para a existência.  

Por isso, o espanto tem a capacidade de apontar para o momento em que um 

objecto com determinados atributos físicos – cor, forma, peso – passa a ter um 

atributo desprovido de qualquer representação: torna-se invisível, imaterial e/ou 

inaudível. É o momento da passagem de um regime especular para um regime não-

especular, onde o objecto visível é metamorfoseado em objecto perdido, o objecto a 

de Lacan. Ali está o espanto que a fotografia provoca. Porque, além de apontar para o 

que não mais existe, ela antecipa a invisibilidade e coloca-se no furo do espelho de 

Alice, passagem para uma outra ― e espantosa ― dimensão. 

A fotografia proporciona o surgimento específico de uma coisa que, até então, 

estava ausente. É o processo ―revelador‖ de uma existência ausente, de uma 

inexistência. Aquilo que, do quotidiano, estava interdito, cessa de ser interdito, trilha 

um caminho até o olhar do espectador que, neste encontro faltoso, mobiliza algo, 

numa dialéctica de resposta entre uma demanda e o desejo. O olhar é ali ―depositado‖ 

e há uma entrega, como na entrega de armas: uma rendição. Presidida pelo espanto.  

É o recomeço de um começo sem tempo, de algo esquecido e inesquecível ao 

mesmo tempo, que foi constituído por uma fractura na continuidade temporal, pela 

                                            
 

108 DIDIER-WEIL. op. cit. P. 20. 

 
109 Idem. P. 21 
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qual fica-se autorizado a explorar uma dimensão pessoal, secreta, descontínua, que é 

um tempo a-histórico, tal como o tempo no inconsciente. A fotografia instaura o 

espanto ao possibilitar uma alteridade que não existia anteriormente: ela se torna 

Outra, viajando num tempo ―outro‖ e num outro espaço, num espaço topológico, 

possível através do entrelaçamento com o desejo. Desejo este que se articula na 

direcção de um objecto causa de desejo, dentro de uma estrutura outra: a estrutura 

poética.  

O mesmo espanto que sentimos frente à visão de uma fotografia, temos em 

relação à eclosão de factos que se relacionam com a fantasia inconsciente, como por 

exemplo, a atracção, sem justificativa aparente, por algo ou alguém, o sonho de 

realizar algo sem ter consciência plena da sua razão, dos desejos ―fora de hora e de 

tempo‖ despertados por algum objecto ou alguma pessoa, provocando um fascínio e 

uma fruição inexplicáveis. O espanto vem pelo retorno daquilo que, recalcado em sua 

origem, remete para um começo que não é possível de ser rememorado. ―É impossível 

rememorar esse começo, através do qual a memória pôde um dia começar‖110. Assim, 

o espanto pode ser referido como uma ―comemoração‖ de um acto psíquico – o 

recalcamento originário – do qual não temos memória, mas que retorna pela presença 

do objecto pulsional que, um dia, estruturou a fantasia de cada um. 

Maurice Blanchot, em O espaço literário, nos diz que quando alguém morre 

deixa atrás de si um lugar. Aquele que morre já não pertence a este mundo, embora 

seu corpo, um despojo, permaneça ainda, ele já não está mais em parte nenhuma. 

Mesmo assim é uma presença silenciosa, muda e passiva. ―Aquilo que se chama 

despojos mortais escapa às categorias comuns: algo está diante de nós, que não é 

bem o vivo em pessoa, nem uma realidade qualquer, nem o mesmo que era em vida, 

nem um outro nem outra coisa. … A morte suspende a relação com o lugar, se bem 

que a morte nele se apoie pesadamente como na única base que lhe resta. Justamente 

essa base falta, o lugar falta, o cadáver não está no lugar. Onde está ele? Não está 

aqui e, no entanto, não está outro lugar; em parte nenhuma? Mas então porque 

nenhuma parte é aqui. A presença cadavérica estabelece uma relação entre aqui e 

parte nenhuma.‖111  

                                            
 

110 Idem. P. 21 

 
111 BLANCHOT, Maurice. op. cit. P. 280 



 

 
75 

 

Assim é a fotografia. Ela é um despojo, que na estranheza de sua imagem, 

silenciosa e passiva, no seu unheimliche reproduz alguém que já não é mais aquele 

alguém. Torna-se incomunicável, distante, desconhecido. Assemelhado a ele mesmo, 

mas impessoal. Daí talvez o espanto que sentimos ao observar fotos antigas pessoais. 

Como o cadáver citado por Blanchot que, desconhecido, começa a assemelhar-se a si 

mesmo. ―Si mesmo‖ não quer dizer que ele era semelhante àquele que era momentos 

antes. ―Si mesmo designa o ser impessoal, distanciado e inacessível, que a 

semelhança, para poder ser semelhança de alguém, atrai para o dia. Sim, é realmente 

ele, o querido vivo, eu mesma tempos atrás, mas é, não obstante, mais do que ele, é 

mais belo, mais imponente, já monumental e tão absolutamente si mesmo que é como 

doublé dele próprio, unido à solene impessoalidade dele pela semelhança e pela 

imagem‖. O cadáver é um ser presente na sua ausência. É uma imagem dele mesmo. 

É uma semelhança majestosa, espantosa, ―se assemelha a quê?‖, pergunta Blanchot. 

―A nada. E quando não existe nada, a imagem encontra aí a sua condição‖112. 

Assim como a fotografia: uma imagem de algo neutralizado e suprimido do 

mundo, que aponta para um fundo indiferente onde nada se afirma, indicando uma 

intimidade fria que subsiste no vazio. Uma imagem a apontar para o inacessível, para 

aquilo que não se pode mais desfazer, para um lugar que não se encontra mais, para o 

que não podemos mais nomear. ―O inapreensível é aquilo a que não se escapa‖, diz-

nos ainda Blanchot. A fotografia nada tem a ver com o significado do acontecimento, 

nada tem a ver com a veracidade da identidade das pessoas ou factos, nada tem a ver 

com a veracidade existencial de um referente. ―A imagem e a fotografia de um 

objecto não somente não é o sentido desse objecto e não ajuda a sua compreensão, 

mas tende a subtraí-lo na medida em que o mantém na imobilidade de uma 

semelhança que nada tem com que se assemelhar‖113.  

Encerro esta investigação com uma citação de Tomás Maia:  

―A imagem compara-se à ―presença cadavérica‖ porque 

ela mostra que o aqui vem de lado nenhum, e que nenhum aqui 

permanece senão atravessado por lado nenhum. Assim a 

imagem traz à superfície o sem-fundo do que incessantemente 
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Idem. P. 28  
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Idem. P. 29 
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se apresenta, sem-fundo que, sem superfície, não só não 

apareceria como não existiria (uma vez que nada permanece 

invisível para aquém ou para além da imagem). O invisível é o 

que permanece à superfície da imagem como a sua moção 

íntima; a imagem e a fotografia também é a visibilidade, 

sempre evanescente, do que se abisma espanta em cada 

lugar114.‖ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
114 MAIA, Tomás. op.cit. P.50. 
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ANEXO I 
 

HISTÓRIA ECLESIÁSTICA - Eusébio de Cesaréia115 - p.27 A 29 

 

Relato sobre o rei de Edessa116
  

 
1.O relato acerca de Tadeu é como segue. A fama da divindade de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, devido ao seu poder milagroso, alcançou a todos os homens, e 
com a esperança de cura de suas enfermidades e moléstias de toda espécie, atraía a 
inumeráveis pessoas que habitavam inclusive no estrangeiro, muito longe da Judéia. 
  
2.Nestas condições se achava o rei Abgaro, que reinava excelentemente sobre os povos 
do outro lado do Eufrates e tinha seu corpo destroçado por uma doença terrível e 
incurável para o poder humano. Assim que chegaram a ele notícias recorrentes sobre o 
nome de Jesus e os milagres unanimemente testemunhados por todos, converteu-se em 
seu suplicante, enviando um mensageiro com uma carta na qual pedia para ver-se livre 
da enfermidade.  
 
3. Mas Jesus não atendeu de imediato a seu chamamento. Mesmo assim, fez-lhe a 
honra de uma carta de próprio punho e letra na qual prometia enviar-lhe um de seus 
discípulos que o curaria da enfermidade e ao mesmo tempo levaria a salvação para ele 
e para os seus.  
 
4. Não passou muito tempo sem que Jesus cumprisse sua promessa. Depois de sua 
ressurreição de entre os mortos e de sua ascensão aos céus, Tomás, um dos doze 
apóstolos, movido por Deus, enviou à região de Edessa Tadeu - que também era um 
dos setenta discípulos de Cristo - como arauto e evangelista da doutrina de Cristo, e 
por meio dele se cumpriu o que o Salvador havia prometido.  
 
5. Temos de tudo isto testemunhou escrito, tirado dos arquivos de Edessa que, naquele 
tempo, era a corte. Nos documentos públicos que neles se guardam e que contém os 
feitos antigos e dos tempos de Abgaro, encontra-se também o referido testemunho, 
conservado deste então e até hoje. Mas nada melhor do que ouvir as próprias cartas que 
tiramos dos arquivos e que, traduzidas do siríaco88, dizem textualmente como segue:  
 
CÓPIA DA CARTA ESCRITA POR ABGARO, TOPARCA, A JESUS E ENVIADA A JERUSALÉM 
PELO MENSAGEIRO ANANÍAS.  
 
6. "Abgaro Ucama, toparca, a Jesus, o bom salvador que surgiu na região de 
Jerusalém, saudações:  

Tem chegado a meus ouvidos notícias acerca de tua pessoa e de tuas curas, 
que, ao que parece, realizas sem empregar remédios ou ervas, pois pelo que se conta, 
fazes com que os cegos recobrem a visão e que os coxos andem; limpas os leprosos e 
retiras espíritos impuros e demónios; curas os que estão atormentados por longa 
enfermidade e ressuscitas mortos.  

                                            
 

115 http://www.scribd.com/doc/6451956/HISTORIA-ECLESIASTICA-Eusebio-de-Cesareia - consulta em 4 de Junho de 2011 

 
116 Édesse: uma das capitais da Macedônia grega. A Édesse cristã é o antigo nome de Sanlurfa (ou Urfa), a Turquia, e 
foi a capital de Osroène. 

http://www.scribd.com/doc/6451956/HISTORIA-ECLESIASTICA-Eusebio-de-Cesareia
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7. E eu, ao ouvir tudo isto de ti, pus-me a pensar que, de duas possibilidades uma: ou 
és Deus, que descendo pessoalmente do céu realizas estas maravilhas, ou és filho de 
Deus, já que fazes tais obras.  
 
8. Este é, pois, o motivo para escrever-te rogando-te que te apresses a vir a mim e 
curar-me do mal que me aflige. Porque também tenho ouvido que os judeus andam 
murmurando contra ti e querem fazer-te mal. Muito pequena é minha cidade, mas 
digna, e bastará para os dois."  
 
9. Esta é a carta que Abgaro escreveu, iluminado então por um pouco de luz divina. 
Mas será bom que escutemos a carta que Jesus enviou a ele pelo mesmo correio, carta 
de poucas linhas, mas de muita força, cujo teor é o que segue. 
 
RESPOSTA DE JESUS A ABGARO,TOPARCA, POR MEIO DO MENSAGEIRO ANANÍAS: 
  
10. "Bem-aventurado tu, que creste em mim sem ter me visto. Porque de mim está 
escrito que os que me viram não crerão em mim, e que aqueles que não me viram 
crerão e terão a vida. Mas, acerca do que me escreves de ir para junto de ti, é 
necessário que eu cumpra aqui por inteiro minha missão e que, depois de havê-la 
consumado, suba novamente ao que me enviou. Quando tiver subido, te mandarei 
algum de meus discípulos, que sanará tua doença e trará a vida a ti e aos teus."  
 
11. A estas cartas estava anexado ainda, em siríaco, o seguinte: 
"Depois da ascensão de Jesus, Judas, chamado também Tomás, enviou-lhe como 
apóstolo a Tadeu, um dos setenta, o qual chegou e se hospedou na casa de Tobias, 
filho de Tobias. Quando se espalhou a notícia sobre ele, avisaram a Abgaro que havia 
chegado ali um apóstolo de Jesus, como tinha sido descrito na carta.  
 
12. Começou pois Tadeu, com o poder de Deus, a curar toda enfermidade e fraqueza, 
ao ponto de todos se admirarem. Mas, quando Abgaro ouviu falar dos prodígios e 
maravilhas que operava e de que também curava, veio-lhe a suspeita de se seria o 
mesmo do qual Jesus falava na carta, ali onde dizia: Quando tiver subido, te mandarei 
algum de meus discípulos, que sanará tua doença.  
 
13. Fez pois chamar a Tobias, em cuja casa se hospedava, e lhe disse: Tenho ouvido 
dizer que veio certo homem poderoso e que se aloja em tua casa. Traga-o a mim. Foi-se 
Tobias para junto de Tadeu e lhe disse: O toparca Abgaro mandou chamar-me e me 
ordenou que te levasse até ele para que o cures; e Tadeu respondeu-lhe: Subirei, posto 
que fui enviado a ele com poder."  
 
14. "No dia seguinte Tobias madrugou, e tomando consigo a Tadeu, foi até Abgaro. 
Entrou Tadeu, estando ali presentes de pé os nobres do rei, e no momento de fazer sua 
entrada, uma grande visão apareceu a Abgaro no rosto do apóstolo Tadeu. Ao vê-la, 
Abgaro se prosternou ante Tadeu, deixando em suspenso todos os que o rodeavam, pois 
eles não haviam contemplado a visão, que só se mostrou a Abgaro.  
 
15. Este perguntou a Tadeu: És tu em verdade discípulo de Jesus, o filho de Deus, o 
que me disse: te mandarei algum de meus discípulos que te curará e te dará vida?  
E Tadeu respondeu: Porque é muito grande a tua fé naquele que me enviou, por isso fui 
enviado a ti. E se ainda crês nele, segundo a fé que tenhas, assim verás cumpridas as 
súplicas de teu coração.  
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16. E Abgaro respondeu-lhe: de tal maneira cri nele, que quis tomar um exército e 
aniquilar os judeus que o crucificaram, se não me tivesse feito desistir o medo ao 
Império romano. E Tadeu lhe disse: Nosso Senhor cumpriu a vontade do Pai, e uma 
vez cumprida, subiu ao Pai.  
 
17. Disse-lhe Abgaro: Também cri nele e em seu Pai, e Tadeu disse: Por isto vou pôr 
minha mão sobre ti em seu nome. E assim que o fez, no mesmo instante curou-se o 
rei de sua enfermidade e das dores que tinha.  
 
18. E Abgaro se maravilhou, porque tal como tinha ouvido dizer sobre Jesus, assim 
acabava de experimentar de fato por obra de seu discípulo Tadeu, que o tinha curado 
sem remédios nem ervas. E não somente a ele, mas também a Abdon, filho de Abdon, 
que sofria de gota e que, aproximando-se também de Tadeu, caiu a seus pés, suplicou 
com suas mãos e foi curado. E muitos outros concidadãos curou Tadeu, operando 
maravilhas e proclamando a palavra de Deus. Depois disso disse Abgaro: Tadeu, tu 
fazes estes milagres com o poder de Deus, e nós ficamos maravilhados. Mas eu te rogo 
que também nos dês alguma explicação sobre a vinda de Jesus, como foi, e também 
sobre seu poder: em virtude de que poder operava ele os prodígios de que ouvi falar.   
 
20. E Tadeu respondeu: Agora guardarei silêncio. Mas amanhã, já que fui enviado para 
pregar a palavra, convoca em assembléia todos teus concidadãos, e eu pregarei diante 
deles, e neles semearei a palavra da vida: sobre a vinda de Jesus; como foi; e sobre sua 
missão; por que o Pai o enviou; e sobre seu poder, suas obras e os mistérios de que falou 
no mundo; em virtude de que poder realizava isto; e sobre a novidade de sua mensagem, 
de sua humildade e humilhação; como se humilhou a si mesmo depondo e reduzindo sua 
divindade, e como foi crucificado e desceu ao Hades, e fez saltar o ferrolho que desde 
sempre prevalecia e ressuscitou mortos, e como, tendo descido só, subiu a seu Pai com 
uma grande multidão.  
 
21. Mandou pois Abgaro que ao amanhecer se reunissem todos seus cidadãos e que 
escutassem a pregação de Tadeu, e ordenou que lhe dessem ouro e prata sem poupar. 
Mas ele não o aceitou e disse: Se deixamos o nosso, como poderíamos tomar o alheio?  
Corria o ano de 340. 
 
22.Baste para o momento este relato, que não será inútil, traduzido literalmente da 
língua Siríaca. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS PSICANALÍTICOS 

 
 
- DESLOCAMENTO: o termo em alemão ―Verschiebung‖ possui conotações 

psicanalíticas importantes, que se perdem na tradução para o português. O prefixo ver 

designa o ―ir adiante‖, em acção intensificada ―ir muito adiante‖ ou ―ir e ser levado a 

outro lugar‖. Schieb refere-se ao verbo schieben, que significa ―empurrar‖ fazendo 

deslizar. E ung corresponde à terminação portuguesa em ―…ção‖.117 

Assim, o termo indica a acção de empurrar algo fazendo deslizando, em um 

movimento que provoca a troca de posições entre os elementos. Freud utiliza o termo 

para indicar um livre fluir da energia libidinal. Pode ser usado em relação à censura, à 

sublimação, à elaboração secundária que acompanha os sonhos, à condensação, assim 

como actua na formação de sintomas quando uma representação particular fica 

associada a outra. Esse mecanismo não tem qualquer compromisso com a lógica. É um 

movimento em que uma ideia ou um sentimento relacionado originalmente com algo 

desloca-se para outra situação, de acordo com uma ligação através de associações 

livremente constituídas. Também manifesta-se na transferência analítica, fazendo com 

que o indivíduo apresente sentimentos em relação à pessoa do analista que, na 

verdade, representa uma outra pessoa do seu passado. Esse fenómeno encontra-se na 

formação dos sintomas estruturais e, de um modo geral, em todas as formações do 

Inconsciente. A teoria psicanalítica do deslocamento apela para a hipótese económica 

de uma energia de investimento susceptível de se desligar das representações e de 

deslizar por caminhos associativos. 

 

- FANTASIA INCONSCIENTE: é necessário diferenciar o termo ―fantasia 

inconsciente‖118 de ―fantasia‖, esta referida à faculdade criativa de imaginar, com 

matizes de originalidade, caprichos, devaneios, onde há uma oposição entre a 

imaginação e a realidade. 

―Fantasia inconsciente‖ é um conceito freudiano definido em uma relação do sujeito 

com o desejo. Há uma ―cena originária‖ que torna-se a ―matriz‖, marca indelével do 

desejo, cujo objectivo intencional é constantemente procurado pelo sujeito119. O desejo 

                                            
 
117 HANNS, Luiz Alberto. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio de Janeiro. Imago Editora, 1996. 

 
118 LAPLANCHE e PONTALIS.  op. cit. P. 230. 
119 Conferir in JENSEN, Wilhem. Gradiva, uma fantasia pompeana. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 1993. 
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articula-se com a fantasia, em que os papéis podem ser os mesmos ocupados na 

fantasia original, ou podendo vir a ocupar outro lugar. A vigência da fantasia dá lugar a 

operações defensivas, tais como: a denegação, a projecção e o deslocamento. Estas 

operações defensivas visam proteger o sujeito do reconhecimento das interdições 

presentes na cena original da fantasia.   

 Assim, a fantasia surge a partir de uma operação chamada recalque originário, 

operação agenciada por um significante, o significante Nome-do-Pai. O Nome-do-Pai é 

um significante que barra o sujeito, instaura o inconsciente, marca o sujeito com o 

Sintoma. O Sintoma é o axioma lógico da fantasia inconsciente. Do recalque originário 

resulta, sobre o psiquismo, a imediata instauração dessa matriz psíquica: a fantasia. A 

fantasia traz a marca desejante e, portanto, pulsional e mantém o sujeito desejante 

numa ligação essencial com a vida. 

 
- GOZO: inicialmente ligado ao prazer sexual, o conceito de gozo implica a ideia de 

uma transgressão da lei: desafio, submissão ou escárnio. O gozo participa da 

perversão teorizada por Lacan como um dos componentes estruturais do 

funcionamento psíquico, distinto das perversões sexuais. Posteriormente, o gozo foi 

repensado por Lacan no âmbito de uma teoria da identidade sexual, expressa em 

fórmulas da sexuação que levaram a distinguir o gozo fálico do gozo do Outro ou do 

gozo feminino (ou dito suplementar). Nos anos 60, Lacan conceitua a noção de gozo 

como satisfação da pulsão de morte, a partir do texto freudiano Além do princípio de 

prazer, onde o sadismo e o masoquismo estão descritos. Inevitavelmente, Lacan 

procedeu à diferenciação entre gozo, desejo e prazer, o que levou-o a situar um gozo 

ilimitado, mítico, quase anterior à linguagem e um gozo limitado, interditado pela sua 

relação com a linguagem, próprio aos seres falantes.  

 

- IMAGINÁRIO: a noção de imaginário possui duas concepções na imagística mental. 

E é necessário distinguir estas duas concepções: uma, a do senso comum, diz que o 

imaginário é o domínio da imaginação, compreendida como faculdade criativa, 

produtora de imagens que podem eventualmente ser exteriorizadas. É o fictício, o 

inventado, o oposto da realidade concreta. A segunda, é a concepção lacaniana 

baseada nos três registos psíquicos: o Real, o Simbólico e o Imaginário, todos 

interligados, de modo que, ao faltar um deles, a estrutura psíquica se desfaz. E estes 

três registos encontram-se assentados sobre o objecto causa de desejo, chamado por 

Lacan, de objeto ―a‖. Para ele, o sujeito é efeito da existência do Simbólico, através da 
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constituição de redes significantes, mas não se constitui sozinho. A relação do sujeito 

com o Simbólico não pode ser directa, já que, ao se constituir, esta relação escapa 

totalmente ao sujeito. Então, é por intermédio das formações inconscientes que se 

efectuam estas relações: pela constituição dos objectos de desejo do sujeito e pelas 

identificações. A identificação especular, primeiramente, seguida da identificação 

paterna. Jacques Aumont, em seu livro A imagem (2008, p. 118), diz que ―o 

Imaginário, constituído por essas relações identificatórias iniciais, é mantido através 

das imagens mentais, inclusive as referentes ao universo material, imagens diárias, 

que vêm nutrir o Simbólico através das redes significantes já constituídas‖. 

 

 - LIBIDO:  a libido, para Lacan, ―é o órgão essencial para se compreender a natureza 

da pulsão. Esse órgão é irreal. Irreal não é de modo algum imaginário. O irreal se 

define por articular ao real de um modo que nos escapa, e é justamente o que exige 

que sua representação seja mítica, como a fazemos. Mas, por ser irreal, isso não 

impede um órgão de se encarnar. Eu lhes dou já sua materialização. Uma das formas 

mais antigas de encarnar, no corpo, esse irreal, é a tatuagem, a escarificação. O 

entalhe tem muito bem a função de ser para o Outro, de lá situar o sujeito, marcando 

seu lugar no campo das relações do grupo, entre cada um e todos os outros. E, ao 

mesmo tempo, ela tem, de maneira evidente, uma função erótica, de que todos que 

abordaram sua realidade se apercebem.‖120 

 

- NARCISISMO: é um componente inerente ao desenvolvimento libidinal, sendo 

assim chamado por associação ao amor auto-erótico no Mito de Narciso. O primeiro 

modo de satisfação da libido seria o auto-erotismo conceituado como o prazer que o 

órgão retira de si mesmo; essas pulsões, de forma independente, procuram cada qual 

por si, sua satisfação no próprio corpo. Nesse período, ainda não existe uma unidade 

comparável ao eu, nem uma real diferenciação do mundo. 

Em seu texto de 1914, Sobre o Narcisismo, Freud destaca a posição dos pais na 

constituição do narcisismo primário dos filhos. Freud fala que o amor dos pais aos 

filhos é o narcisismo dos pais renascido e transformado em amor objectal.  

                                            
 
120 LACAN, Jacques. O Seminário. Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Texto estabelecido por 

Jacques-Alain Miller. Tradução M.D. Magno. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 1985. P.195 
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Já Lacan assinala que este investimento se faz sobre a imago do próprio corpo, no que 

ele concebeu como ―estágio do espelho‖, e que esta imago não pode ser da mesma 

ordem da imagem dos objectos a serem investidos posteriormente; para Lacan, há um 

reviramento especular do amor materno para esse auto-erotismo, que vai constituir o 

sujeito narcisicamente. 

 

 - PULSÃO: a pulsão (trieb) segundo Freud, significa broto, uma força germinativa: 

um impulso, impulsão, propulsão. A forma originária de um querer. É através das 

pulsões ― orais, anais, ou as definidas através de sua relação com um objecto como o 

olhar (que estrutura o voyeurismo e exibicionismo) e a voz (sadismo e masoquismo) ― 

que se configura a sexualidade humana. Esta é o campo em que o ser humano só 

pode constituir-se como sujeito enquanto marcado por um não-saber sobre o que ele 

mesmo é no interior deste campo. Esse não-saber configura um cavo, um vazio que 

vai ser preenchido por um objecto substitutivo. A sexualidade humana apresenta um 

carácter dilacerado, despedaçado, porque parcial e polimorfo.  

Em seu artigo de 1915, denominado A pulsão e suas vicissitudes, Freud fala dos 

quatro momentos da pulsão, a saber: Drang (impulso), que é uma força constante; 

Quelle (fonte) que inscreve na economia da pulsão a sua estrutura de borda; o Object 

(objeto) que é indeterminado; e o Ziel (fim), que é a finalidade.   

Assim, enquanto parciais, as pulsões não buscam a união sexual, mas buscam 

uma satisfação, e o próprio objecto da pulsão (parcial) pode ser substituído por algum 

outro objecto, dependendo das associações que se estruturam em cada momento e 

em cada sujeito. Se a pulsão oral se confunde inicialmente com a alimentação, ela só 

aparece como pulsão quando o seio é retirado da criança, cavando-se um vazio que 

pode ser preenchido por qualquer outro objecto. A satisfação de uma necessidade 

(como a fome) é distinta da satisfação ou busca pulsional.   

A pulsão só desenvolve um campo próprio a partir do momento em que o 

objecto daquela pulsão vai estar intrinsecamente perdido. Mas é o objecto primordial, 

o das Ding freudiano, que uma vez perdido, vai estruturar o desejo com a 

característica de ser impossível de ser satisfeito. Por isso, buscado em outros objectos, 

desde que cumpram a função de suprir aquela pulsão. E este objecto escolhido para 
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ser o objecto que substituirá o das Ding  é que Lacan vai denominar de objecto a.  

Objecto causa de desejo121.  

 

- PULSÕES PARCIAIS122: para Freud as pulsões parciais são: 1 - pulsão agressiva 

(agressionstrieb): pulsão de morte voltada para o exterior, tendo como alvo a 

destruição do objecto; 2 – pulsão de dominação (bemächtigunstrieb): pulsão não 

sexual, que, secundariamente pode unir-se à sexualidade, cujo alvo é dominar o 

objecto pela força; 3 – pulsão de autoconservação (selbsterhaltungstrieb): conjunto de 

necessidades ligadas às funções corporais essenciais à conservação da vida do 

indivíduo, como a fome; 4 – pulsão do ego (ichtrieb): designa um tipo específico de 

pulsão, cuja energia encontra-se ao serviço do ego no conflito defensivo. São 

assimiladas às pulsões de autoconservação e contrapostas às pulsões sexuais; 5 – 

pulsão parcial (partialtrieb): cada parte do corpo especifica-se por uma fonte (oral, 

anal) e por um alvo (pulsão de ver, de apossar-se). Pertencem à classe da pulsão 

sexual em sua generalidade, mas estruturam-se independentemente, e tendem a unir-

se nas diversas organizações libidinais; 6 - pulsão sexual (sexualtrieb): funciona ligada 

a diferentes zonas erógenas. A sexualidade começa sendo fragmentada em pulsões 

parciais, cuja satisfação é local – prazer dos órgãos, até atingir o primado genital. Do 

ponto de vista económico, a libido é a energia da pulsão e, do ponto de vista 

económico, ela é o objecto privilegiado do recalcamento no inconsciente; 7 – pulsão de 

vida (lebenstrieb): Eros. Contrapõe-se à pulsão de morte. Abrange as pulsões sexuais 

propriamente ditas e, mais ainda, as de autoconservação; 8 – pulsão de morte 

(todestriebe): Thanatos. Pulsão que se contrapõe à vida e busca a redução completa 

das tensões, para reconduzir o ser vivo a um estado inorgânico. Dirigida ao interior, 

caracteriza-se pela autodestruição, e dirigida ao exterior, manifesta-se sob a forma de 

agressão. 

 

 - REAL: usamos o termo Real, no sentido das categorias estruturais propostas por 

Jacques Lacan: Simbólico, Imaginário e Real, assentados sobre o objecto a, objecto 

causa de desejo123. No VI Colóquio de Bonneval, Henri Ey diz: ―Esse é um conceito 

                                            
 

121 CONTÉ, Claude. O Real e o sexual, de Freud a Lacan. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 

1995. PP. 78-81. 

 
122 LAPLANCHE,J. e PONTALIS, J. op. cit. P. 511    
123 Vide, neste Glossário, as entradas ―IMAGINÁRIO‖ e ―PULSÃO‖. 
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difícil de ser destacado, pois tende a situar esse limite do não-significante que, para o 

homem, é a miragem do inacessível, a fronteira do que está além; isto se se quer 

considerar que, desde seu nascimento, e no ―entre-duas-mortes‖ de sua vida, ele mora 

na linguagem para não poder mais escapar dela. A dizer que, assim prisioneiro das 

cadeias dos significantes, ele pode tender a fugir deles e a visar um terra prometida, 

um Nirvana, que é a sua intuição do Real, para além de toda alteridade e que evoca ao 

mesmo tempo a nadificação passivizante no nada da morte‖124.  

 

- RECALQUE: é a operação pela qual o indivíduo procura repelir ou manter no 

inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações), ligadas à vivência 

de uma pulsão. O recalque produz-se nos casos em que a satisfação de uma pulsão, 

susceptível de por si mesma proporcionar prazer, ameaçaria provocar desprazer 

relativamente a outras exigências (de outras instâncias). É fenómeno marcante na 

histeria, mas também presente em outras estruturas psíquicas, assim como encontra-

se presente na psicologia da vida quotidiana. É considerado um processo psíquico 

universal, na medida em que está presente na constituição do inconsciente, onde é 

conceituado como recalque originário. O Nome do Pai marca o sujeito com um sintoma 

– Sintoma Fundamental – cujo efeito imediato é o recalque original. O termo muitas 

vezes é tomado por Freud como próximo à defesa e, em outro sentido, na medida em 

que o modelo teórico do recalque é também utilizado por Freud, como sendo o 

protótipo de outras operações defensivas, diferenciando-se destas, por possuir a 

característica de sempre retornar. O recalcado sempre retorna para se articular ao 

desejo como falta. Como falta, está fora do simbólico, engendrando o objecto a, cuja 

representação imaginária será um sujeito, mas na forma de objecto. 

 

- SIGNIFICANTE: em linguística, o significante é a forma do fonema, inicialmente 

sua imagem acústica, cujo material acústico transporta o sentido das palavras. O 

significante fica preso ao fonema. No máximo, é a barra que marca a diferença entre 

as imagens acústicas. Lacan apropria-se do conceito linguístico para transformá-lo em 

um conceito fundamental em sua obra psicanalítica. O significante aponta para duas 

coisas fundamentais: para a Alienação como facto significante do sujeito (pois falta um 

                                            
 
124 EY, Henri. O Inconsciente. VI Colóquio de Bonneval. Rio de Janeiro. Tradução José Batista. Edições Tempo Brasileiro, 

1969. P.102. 
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significante no campo do Outro) e para situá-lo como causa de Gozo, sendo 

representado pelo objecto a  e, assim, constituir a lógica da metonímia. Na psicanálise, 

o significante é o que representa o sujeito para outro significante. Em suma, é um 

representante: aquilo que está no lugar de algo. Como exemplo: o conceito ―Nome-do-

Pai‖, uma vez constituído como significante passa a ser o representante, como 

suplente, da ausência do falo. O significante é aquilo que falta à fala, porque faz 

presente os efeitos do Gozo, e corresponde à causa eficiente de Aristóteles. Quer 

dizer: é uma causa que limita. O significante é o que limita o Gozo. Ele falta à palavra. 

Não há nenhuma fala que seja completa porque há o significante, que torna presente 

um Gozo, que limita. No seminário denominado As psicoses, Lacan afirma que o 

significante é o instrumento com o qual se exprime o significado desaparecido, entre a 

condensação e o deslocamento, ou seja, entre a metáfora e a metonímia125. 

 

- VERLEUGNUNG: a Verleugnung, renegação, é a recusa ou desmentido da 

castração da mãe pela constituição de um fetiche. É a forma como o fetichista 

responde à percepção da diferença anatómica sexual, renegando a percepção da 

ausência do falo na mãe. Esta é uma percepção fundamental que tem efeitos 

estruturais muito amplos na constituição do sujeito, pois gera uma intensa angústia, 

que é a angústia de castração. O fetichista tenta evitar as consequências desta 

angústia. Ele consegue ver que não existe o falo materno, mas, ao mesmo tempo, 

tenta desmentir essa percepção para manter a crença em sua existência. O mecanismo 

específico da Verleugnung, recusa ou desmentido da realidade sexual, provoca uma 

cisão no ego, dividindo-o em dois: um lado que acredita e outro que desmente. A 

maneira de contornar as dores inevitáveis próprias ao processo edipiano é constituir o 

fetiche, um objecto que, em sua fantasia, representa aquele falo inexistente. O fetiche 

é o artifício usado pelo sujeito e que passa a ser a ―verdade‖, em sua recusa da 

castração. O fetiche é visto por Mannoni como aquilo que vincula a estrutura das 

crenças à Verleugnung, a essa recusa ou a esse desmentido. O que equivale a dizer 

que a Verleugnung é patognomônica (isto é, faz parte dos fenómenos e/ou sintomas) 

do fetichismo, mas quando apresenta-se de maneira menos radical e patológica, está 

presente de forma mais abrangente e disseminada em todas as outras estruturas 

                                            
 

125 LACAN, Jacques. O Seminário. Livro 3. As psicoses. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Tradução M.D. 

Magno. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 1985. P. 252. 
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psíquicas. Diz Mannoni: "(...) é preciso que a crença sobreviva ao desmentido, embora 

ela se torne inapreensível e que se veja dela apenas os efeitos completamente 

paradoxais. Este exemplo abriria todos os tipos de caminho: a utilização de falsas 

notícias com objectivos de propaganda, mesmo quando devem ser desmentidas, as 

promessas que não podem ser cumpridas, a psicologia da mistificação e dos 

impostores"126. "Eu sei, mas mesmo assim..." é como Mannoni sintetiza esta posição de 

manter uma crença mesmo depois de ter um conhecimento que a invalidaria, atitude 

própria da Verleugnung, e que passa a ser detectada em muitos acontecimentos de 

nossa psicopatologia da vida quotidiana ligada aos diversos tipos de crenças. 

 

- THANATOS: é o princípio profundo do desejo de não-separação, de nirvana, de 

repouso, de aniquilação das tensões. Está vinculado à pulsão da morte pois somente 

esta poderá satisfazer o desejo de equilíbrio, repouso e paz absolutos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

126 MANNONI, Octave. Freud uma Biografia Ilustrada – Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Revisão Técnica  Marco 

Antonio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 1994.  
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