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RESUMO 
O artigo tem como fio condutor questões oriundas de minha prática pictórica na construção 
da série Registros, a qual se centra na pintura de objetos e se realiza, portanto, na 
observação do outro, para abordar a problemática da consciência da invisibilidade, para si 
mesmo, daquele que olha. Para tanto, analisa alguns dos mecanismos comumente 
utilizados para possibilitar a auto-observação, tais como o espelho e a fotografia, e investiga, 
a partir do trabalho de artistas como Frida Kahlo e pensadores como Roland Barthes e 
Philippe Dubois, as vicissitudes das tentativas de ver a si mesmo, num processo reflexivo 
originado e permeado pelo próprio ato de pintar. 
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ABSTRACT 
This paper, based on my series of paintings named Registros, which focuses on objects and, 
therefore, on the observation of the other, investigates the self-awareness of our invisibility to 
ourselves. It analyses some of the mechanisms used for self-observation, such as the mirror 
and the photography and, through the study of artists such as Frida Kahlo and the thoughts 
of Roland Barthes and Philippe Dubois, examines the obstacles of self-observation, through 
reflections that were originated directly from the act of painting.   
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Apresentação 

Este artigo se baseia em um capítulo da pesquisa de Mestrado realizada no Instituto 

de Artes da Unesp, na linha de pesquisa de Processos e Procedimentos Artísticos,  

intitulada O olhar como experiência: a pintura. Durante a pós-graduação, entre 2013 

e 2015, produzi uma série de pinturas em óleo sobre tela chamada Registros, 

realizada a partir da observação de objetos que se encontravam dentro de meu 

apartamento. O questionamento acerca do motivo que me levava a pintar objetos 

deu origem a uma reflexão sobre o próprio processo de olhar, pois foi a partir da 

observação do outro, ou seja, das coisas, que tive consciência das implicações e do 

peso que o fato de ser invisível para mim mesma exercia sobre essa escolha. Nesse 

sentido, o olhar excessivamente ancorado no outro instaurou dúvidas relacionadas à 

minha condição de vidente, pois se o meu processo em pintura fundamenta-se numa 

fé na visão, ou seja, fé na coerência e coesão de tudo aquilo que posso ver, então o 

fato de não ser visível para mim mesma levou à indagação a respeito da minha 

própria integridade. Tal constatação fomentou esta pesquisa, na qual primeiramente 

foi investigada a problemática da invisibilidade de si e, posteriormente, foi analisado 

o que de fato se poderia ver: o outro, trazido na minha prática pictórica pelos 

objetos. Este artigo, desse modo, expõe um fragmento das reflexões realizadas na 

dissertação, originadas do próprio ato de pintar, e tem como foco o levantamento de 

considerações acerca da invisibilidade de si inata ao homem e de alguns dos 

mecanismos utilizados com o intuito de contornar essa condição, caso do espelho e 

da fotografia.  

Ao longo do texto, a análise de artistas e teóricos está permeada por relatos e 

questionamentos relacionados ao meu processo artístico, pois as obras produzidas 

deram origem e foram resultado da pesquisa prático-reflexiva. As pinturas foram 

realizadas por meio da observação direta de referências visuais, ação que 

problematizou o fato de que não sou visível para mim e que revelou a incompletude 

do espelho ou da fotografia enquanto possibilidades de me tornarem visível. Nas 

pinturas, portanto, apenas o outro se mostra presente, e a reiterada representação 

de objetos, mais do que afirmar suas presenças, instaura a dúvida acerca daquele 

que olha. 
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A invisibilidade  

Possivelmente todo ser humano já sentiu vontade de observar a si próprio; poder ver 

como se é no meio das coisas do mundo, sendo mais uma coisa no mundo. Mas a 

auto-observação é negada ao homem, pois os olhos integram o corpo a que 

pertencem e incapacitam-no de um distanciamento visual de si mesmo. 

Visualmente, portanto, o homem é uma “ausência para si”, posto que não pode se 

ver do mesmo modo como vê todo o resto. Uma condição a qual todos os humanos 

estão submetidos. A começar pelo corpo, cela intransponível, requisito para a 

existência e em relação ao qual não há opções: nasce-se assim e é assim que se é. 

Não se pode ser outro, não existe a possibilidade de troca ou de ausência de si. O 

corpo é inescapável, é o lugar absoluto (FOUCAULT, 2010), o lugar em que sempre 

estamos e em relação ao qual todas as outras coisas se localizam.  

Dentre os infinitos mistérios corporais há aquele do olhar, no qual nossos órgãos visuais 

como que encarnam a própria linha que delimita o que se sente em nós e aquilo que se 

vê fora de nós. Um limite, entretanto, indefinível, como assinala Michel Foucault: 

Minha cabeça, por exemplo, é uma estranha caverna aberta ao 
mundo exterior através de duas janelas, de duas aberturas – estou 
seguro disso, posto que as vejo no espelho. E, além disso, posso 
fechar um e outro separadamente. E, no entanto, não há mais que 
uma só dessas aberturas, porque diante de mim não vejo mais que 
uma única paisagem, contínua, sem tabiques nem cortes. E nessa 
cabeça, como acontecem as coisas? E, se as coisas entram na 
minha cabeça – e disso estou muito seguro, de que as coisas entram 
na minha cabeça quando olho, porque o sol, quando é muito forte e 
me deslumbra, vai a desgarrar até o fundo do meu cérebro –, e, no 
entanto, essas coisas ficam fora dela, posto que as vejo diante de 
mim e, para alcançá-las, devo me adiantar. (FOUCAULT, 2010) 
 

Limiares de um lugar de difícil demarcação, os olhos, no entanto, trazem consigo 

uma regra bem clara: em troca de ver aquilo que existe fora de si, o homem é 

incapacitado de ver a si mesmo, e assim é condenado a estar eternamente do lado 

de dentro. Desse modo, quando tenta se observar, está qualificado apenas a 

enxergar um corpo fragmentado: pedaços dos braços, um par de pernas visto de 

cima, alguma ponta do nariz. Visualmente, a inteireza corporal reserva-se somente 

àqueles que não são ele. Em contrapartida, só ele tem acesso ao que se passa “por 

detrás dos olhos”, do lado de dentro do eu e, munido dessa capacidade exclusiva, a 

de ser o único a sentir o que se sente nele, resta saber como essas percepções 
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internas se corporificam e se manifestam na sua pele, nas expressões, na postura e 

na miríade de informações que o corpo transmite.  

O desejo de compreender a relação entre o que se sente e o que o corpo expressa 

certamente é um dos impulsos que moveu diferentes pintores à produção de 

autorretratos. Esse tipo de pintura caracteriza-se pelo fato de que o retratado é o 

retratante: o pintor pinta suas próprias feições, chance que tem de interrogar o 

próprio rosto, numa tentativa de decifrar esse elo secreto que o manifesta (a ele) em 

sua carne. Como afirma Julian Bell (2000, p. 5): “[...] eu poderia tentar encarar meu 

próprio rosto. Poderia examinar os modos pelos quais ele define minha natureza; e 

ao criar um registro dele, poderia explorar a afirmação ‘Aquele sou eu’”1.   

Os autorretratos são indicativos de um interesse em investigar as próprias feições e 

apresentam-se como uma possibilidade da experiência de se olhar. Os desenhos do 

artista britânico David Hockney (1937; figura 1), por exemplo, conservam o frescor 

da curiosidade suscitada pela observação de si. Seus olhos fixos, quase 

hipnotizados, mostram o grau de atenção que dedicou à visualização de sua figura e 

os traços sintéticos, característicos de seus desenhos, demonstram seu esforço em 

reter aquela imagem fugidia que vê refletida no espelho e a concentração para 

registrá-la com o uso de poucas linhas.  

 
Fig. 1 – David Hockney. 

Self-portrait 30th Sept 1983, 1983  
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Um dos motivos que dão um caráter intrigante a esse tipo de pintura é o fato de que 

ela é produzida precisamente por aquele que é olhado, o que a torna detentora de 

uma misteriosa chave de acesso, pois o retratante é a única pessoa que sabe o que 

o retratado realmente sente. Além disso, o autorretrato conserva em si os paradoxos 

do ser: o que nele se sente, seus desejos, a descoberta de si, o reconhecimento ou 

a aversão àquilo que o espelho mostra. São obras que revelam o que o pintor 

desejou expor de si mesmo, ainda que o modo como a pintura é realizada revele 

muito mais do que ele havia planejado mostrar... 

O autorretrato é, dessa maneira, o emblema do encontro do eu com sua carne. É o 

pintor afirmando que se viu, que teve acesso ao seu outro lado e que construiu algo 

a partir dessa experiência. Pode ser o registro de um olhar arrebatador, como no 

caso da obra de Félix Vallotton (1865–1925; figura 2), confessando a desesperança 

em relação a si mesmo. Suas feições transformadas, simultaneamente, em 

mediadoras por meio das quais ele reconhece sua dor e em matéria por meio da 

qual ele revela a dor sentida. 

 
Fig. 2 – Félix Vallotton.  

Mon portrait, 1885 
Óleo sobre tela 

 

Ao olharmos um autorretrato, todos nós podemos pensar na experiência da auto-

observação vivida em algum momento da vida, seja por meio do reflexo num 
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espelho, pelo reflexo na água, por uma fotografia ou um vídeo. Observar esse tipo 

de pintura nos faz dar conta de que possuímos também essa chave enigmática a 

qual só o pintor teve acesso: só ele se viu sendo ele e, portanto, cada um só pode 

se ver sendo inescapavelmente si mesmo. Mas, como dito anteriormente, o olho 

possui regras invioláveis; a tentativa de se ver sempre dependerá de alguma coisa 

que nos torne visíveis para nós mesmos e há certamente um preço a ser pago por 

uma investida que tenta burlar os preceitos oculares. 

É segundo essa premissa que são apresentadas, a seguir, reflexões oriundas das 

diferentes experiências de me olhar, nas quais objetivei produzir pinturas, a partir do 

uso de instrumentos comumente utilizados para a autocontemplação: o espelho e a 

fotografia de autorretrato. 

Antes, um relato 

Foi por meio da pintura que mais fortemente tomei consciência acerca da existência 

do outro e, consequentemente, do meu existir. Pelo embate visual com os objetos 

que me servem de motivo vi-me confrontada com aquilo que se encontra fora de 

mim e me dei conta da inteireza das coisas. A percepção do outro, no entanto, me 

lança diretamente a um estado de dúvida: quem sou eu?  

O fato de que só pinto aquilo que vejo me veta automaticamente a chance de ser 

referência para minha pintura. Recordo-me de apenas uma vez ter feito um desenho 

de autorretrato a partir de uma fotografia e, mesmo nesse caso, no qual utilizei uma 

imagem minha da época da infância, de algum modo eu me era estranha, posto que 

não tinha mais acesso ao que pensava e sentia naquela época (figura 3). De 

qualquer maneira, mesmo com essa distância temporal, desenhar a partir dessa 

fotografia levantou outra questão: em alguma instância eu não me reconhecia. 

Durante muito tempo não produzi outros autorretratos, ainda que algumas vezes 

tenha desenhado um fragmento do meu corpo, como os pés ou as mãos (figura 4), 

ou seja, partes que consigo olhar diretamente, sem o auxílio de algum intermediário. 
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Fig. 3 – Maryana Rela  

Autorretrato, 2010 
Caneta esferográfica sobre papel 

 
 

Pinto apenas aquilo que posso ver e isso se deve à descoberta de uma potência da 

experiência do olhar, pois quando confronto um objeto visualmente é como se 

encontrasse um acesso direto ao mundo por meio de uma lucidez. Nesse sentido, 

olhar a coisa em si é fator determinante para que se exponha, para mim, o mistério 

do existir alheio e do meu. Ao perceber isso, auxiliada principalmente pela pintura, 

foi que tomei consciência da qualidade do espelho e da fotografia enquanto 

dispositivos que tornam as coisas inacessíveis para mim, pois na imagem produzida 

por esses instrumentos algo sempre falta.  

Contudo, isso não significa que a interrogação não exista: o confronto com o outro 

inevitavelmente me põe em xeque, posto que posso ver todas as coisas, mas não a 

mim e, portanto, posso abdicar do uso dos dispositivos no que concerne à 

percepção visual de outrem, mas o mesmo não se aplica às tentativas de me 

perceber. É desse modo que a insuficiência da experiência de me olhar no espelho 

ou em uma foto me revela, consequentemente, que estou diante de um problema 

sem solução. 
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Fig. 4 – Maryana Rela 

Sem título, 2012  
Caneta esferográfica sobre papel 

 
 

O espelho 

Esse é possivelmente o objeto mais utilizado por aqueles que desejam se ver, 

especialmente pelo fato de que a imagem refletida é uma duplicação realizada 

diretamente a partir da realidade. Assim, ele nos oferece a possibilidade da 

emulação de um ponto de vista diferente, como se pudéssemos ser outro ao mesmo 

tempo em que somos nós, de modo que a imagem criada pelo reflexo supostamente 

equivale à maneira como seríamos vistos se pudéssemos nos olhar de fora. Mas 

tudo é um jogo de equivalências e suposições, tendo em vista que nós é que 

precisamos ligar os pontos entre o que sentimos e o que vemos na imagem 

especular. Talvez a confusão, e a dúvida mais do que a explicação, se origine do 

fato de que, por mais que vejamos nosso reflexo, por mais que façamos uma 

emulação de nosso existir no meio das coisas, ainda assim o fazemos a partir do 

mesmo lugar de sempre, ou seja, do lugar em que somos invisíveis2. 

Algo na imagem especular nunca está lá, pois ou está de modo incompleto ou 

confuso. A artista mexicana Frida Kahlo (1907–1954) expôs em entrevistas e trechos 
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de suas anotações essa ambígua relação mantida com o espelho, instrumento que 

utilizou repetidas vezes para a produção de suas pinturas de autorretratos. A 

escolha por esse objeto se deveu especialmente à sua condição de saúde, pois em 

1925, aos 18 anos de idade, um acidente deixou-a imobilizada na cama durante 

meses (e comprometeu sua saúde por toda a vida). Diante dessa situação e do 

interesse em realizar pinturas, sua mãe pendurou um espelho no dossel de seu leito, 

de modo que a artista pudesse visualizar o próprio corpo e rosto (figura 5). Iniciou-

se, assim, uma intensa relação entre espelho e autoimagem, pois Frida transformou-

se em tema para grande parte de suas obras, de cunho simbólico e pessoal. 

Partindo de um corpo retalhado devido a inúmeros procedimentos cirúrgicos, a 

imagem especular a auxiliou na compreensão de suas dimensões subjetiva e 

corpórea, como afirma Andrea Kettenmann: 

Durante o tempo que esteve de cama, Frida Kahlo teve a 
oportunidade de estudar intensivamente a sua própria imagem 
refletida no espelho. Essa autoanálise foi feita numa época em que, 
tendo escapado da morte, começava a descobrir e a experimentar 
tanto o seu próprio eu, como o mundo à volta dele em um nível novo 
e mais consciente. (KETTENMANN, 1994, p. 19) 
 

Em alguns escritos e entrevistas a pintora relata uma relação conflituosa com seu 

reflexo e, consequentemente, com a concepção de sua própria imagem, de tal modo 

que por vezes se retrata como um corpo fragmentado (figura 6):  

Mas subitamente, ali sob o espelho opressivo, tornou-se imperiosa a 
vontade de desenhar. Tinha todo o tempo, já não apenas para traçar 
os rabiscos, mas para lhes inculcar um sentido, uma forma, um 
conteúdo. [...] À maneira clássica, utilizei um modelo para aprender: 
eu. Não era fácil, pois, por mais que pensemos ser o nosso tema 
mais evidente, somos também para nós próprios o mais difícil. Julga-
se conhecer cada fração do nosso rosto, cada traço, cada expressão, 
mas tudo se esboroa sem cessar. Somos nós e outrem, julgamos 
conhecer-nos até as pontas dos dedos e, de repente, sente-se o 
nosso próprio invólucro escapar-se, tornar-se completamente 
estranho ao que tem dentro. No momento em que sentimos que já 
estamos fartos de nos vermos, apercebemo-nos de que a imagem à 
nossa frente não somos nós. (JAMIS, 1992, p. 113–114) 
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Fig. 5 – Lola Alvarez Bravo 

Frida Kahlo em sua cama com espelho acoplado ao dossel, data desconhecida 
Fotografia 

 

Nossa duplicação pela superfície espelhada nos auxilia na constituição da imagem 

corporal, pois quando nos vemos refletidos percebemos que nosso corpo é uma coisa só, 

que os membros estão todos conectados e que, de modo geral, somos semelhantes aos 

outros corpos que vemos por aí. Nesse sentido, a auto-observação é necessária para a 

compreensão de nossa própria medida, pois “o corpo não se basta a si mesmo, exige 

referentes diversos” (ORTIZ in MONASTERIO, 2010, p. 189).  
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Fig. 6 – Frida Kahlo 

Yo soy la desintegración  
Fac-símile da página do diário da artista3  

 

Mas o meu reflexo não resolve o problema da inteireza das coisas que vejo, 

qualidade que não consigo atribuir a mim e que o espelho, ao tentar subverter minha 

condição de invisível, não faz mais do que reafirmá-la. E assim, duas questões se 

colocam como problemáticas para mim na relação com a dimensão especular: 

primeiro, o reflexo me parece algo sempre inatingível e distante, como se contivesse 

em si uma ineficácia que me impedisse de ver e acessar aquilo que se apresenta. É 

por esse motivo que, de algum modo, a imagem que vejo não é minha, e isso no 

duplo sentido do termo, pois não consigo tê-la com os olhos e não consigo fixar sua 

relação com minha pessoa. Consequentemente, sempre depois de olhar meu 

reflexo, quando já não tenho a superfície espelhada diante de mim, retorno a uma 

espécie de solidão, abandonada da minha ideia de “eu” e em que tudo o que resta é 

apenas uma suposição de corpo. Em segundo lugar, portanto, pintar com o auxílio 

do espelho equivaleria a fazer uma pintura cega.  

A fotografia 

A questão da fotografia está indissociável dos preceitos que condicionam essa 

linguagem. Apesar de, assim como o espelho, nos expor visualmente para nós 

mesmos, ela o faz de modo completamente distinto e a partir de suas próprias 

regras. Enquanto o espelho nos oferece uma duplicação colada no tempo do aqui-

agora, a fotografia, ainda que instantânea, opera no recorte temporal, ou seja, é 
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sempre o fragmento de um instante que passou. Segundo Roland Barthes (1984, p. 

13) “o que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete 

mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente.” Assim, o ato 

fotográfico é uma incisão certeira no tempo e no espaço, um golpe de navalha 

consumado pelo click do dispositivo, por meio do qual somos submetidos a um 

processo de petrificação (DUBOIS, 1993, p. 169): transformados em pedra, em 

estátuas de nós mesmos, tornamo-nos visíveis para nós e então adquirimos a 

capacidade de nos observar como se fôssemos outro. 

Mas, se na criação do eu-como-outro realizada pela mágica especular não 

precisamos de ninguém além de nós mesmos e da superfície refletiva para 

procedermos à auto-observação, no caso da fotografia outras questões se impõem, 

posto que somos submetidos às regras do dispositivo. Desse modo, para que a foto-

retrato de nós mesmos aconteça, temos que participar de um jogo4: a lente da 

máquina deverá estar apontada em nossa direção e teremos que encarar o 

resultado desse ato, ou seja, enfrentar uma imagem petrificada de nós mesmos.  

Em A câmara clara Barthes (1984) fala do estranhamento causado por se sentir 

olhado pela câmera. Afirma que, quando nota o dispositivo mirado em sua direção, 

instantaneamente passa a posar e a antecipar uma imagem de si mesmo, revelando 

a angústia de saber que uma fotografia, a sua fotografia, está prestes a nascer. A 

aflição decorrente desse jogo se dá, segundo o autor, porque ele não sabe “como, 

do interior, agir sobre sua pele” (BARTHES, 1984, p. 23) de modo a expor todo o 

seu “eu” na imagem resultante. 

Eu queria, em suma, que a minha imagem [...] coincidisse sempre 
com meu “eu” (profundo, como é sabido); mas é o contrário que é 
preciso dizer: sou “eu” que não coincido jamais com minha imagem; 
pois é a imagem que é pesada, imóvel, obstinada (por isso a 
sociedade se apoia nela), e sou “eu” que sou leve, dividido, disperso 
e que, como um ludião, não fico no lugar, agitando-me em meu 
frasco: ah, se ao menos a Fotografia pudesse me dar um corpo 
neutro, anatômico, um corpo que nada signifique! Infelizmente, estou 
condenado pela Fotografia, que pensa agir bem, a ter sempre uma 
cara [...]. (BARTHES, 1984, p. 24) 

Quando olhado pela câmera, o autor principia numa imitação de si mesmo e se 

sente transformar-se em objeto, circunstância que o faz vivenciar uma micro-

experiência de morte. O golpe do fotógrafo de fato é mortífero, pois nos estatuifica 
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num instante perpétuo e imutável, no qual somos transformados “da carne à pedra”5 

(DUBOIS, 1993, p. 169). Como se não bastasse, a imagem resultante também não 

oferece paz a Barthes, uma vez que ela fica à mercê do outro e de suas leituras, de 

tal maneira que o autor afirma se sentir desapropriado de si mesmo, semelhante ao 

objeto à espera de utilização. 

Uma série de implicações se entranham ao ato fotográfico devido aos diversos 

fatores que ele articula em si. Em minha experiência pessoal, um dos problemas da 

fotografia está precisamente no seu jogo, inesquecível e opressor; o fato de ser 

“observada” por uma lente cuja função é produzir uma imagem que me represente: 

diante de uma câmera sinto-me também automaticamente obrigada a me encarnar 

em mim mesma. Mas, se não sei me ver, como posso me pré-ver? Como posso me 

antecipar e ser-eu-para-a-fotografia? É por essa razão que seu jogo me coloca em 

mal-estar, pois eu não resolvi a dúvida que tenho de mim, de tal maneira que o que 

o dispositivo capta é precisamente uma coisa que não se sabe. Golpeada em minha 

própria interrogação, como poderia acreditar que a fotografia me certifica de minha 

existência? Como poderia acreditar que aquela imagem é eu? Pois a câmera 

reivindica que eu saiba de antemão, reivindica que eu me afirme antecipadamente 

de uma inteireza que se deve deixar captar.  

É por essa razão que, se a ação de me olhar no espelho me jogava diretamente à 

consciência de minha invisibilidade, o ato fotográfico vai além, pois se impõe como 

um jogo cruel em que um dispositivo exige que eu seja alguma coisa, exige que eu 

me afirme de minha existência, mas como?, se desde o princípio era essa a 

questão... Uma fotografia de autorretrato não me oferece nada (além de mal-estar). 

É uma imagem inacessível, instransponível e inacreditável; pintar a partir dela seria 

ilógico, pois lá não há nada. 

Considerações finais 

A série de pinturas a óleo intitulada Registros (figuras 7, 8 e 9), a qual deu origem e 

foi resultado de parte das reflexões apresentadas neste artigo, toma como 

referência, portanto, o outro. São trabalhos que constatam, com resignação, que sou 

visualmente inacessível para mim, pois as tentativas de auto-observação com uso 

do espelho e da fotografia se revelaram incompletas ao não me permitirem me ver 
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do mesmo modo como vejo todas as outras coisas. As pinturas foram executadas 

por meio da observação direta dos objetos que pertencem ao contexto do lar, pois o 

ser humano se faz em meio às coisas. Nelas, não há a representação de nenhum 

fragmento do próprio corpo – há apenas aquilo que de fato podemos ver 

integralmente em nossa condição de videntes, aquilo que nos resta, ou seja, tudo o 

que não somos nós. É nesse sentido que o foco excessivo no outro fomentou a 

interrogação acerca da coesão visível das coisas em contraste com a invisível e 

indeterminada coesão de quem olha, o qual se revela, nessas pinturas, apenas por 

sua ausência. 

 
Fig. 7 – Maryana Rela 
Registro nº 13, 2013  

Óleo sobre tela, 35 x 27 cm 
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Fig. 8 – Maryana Rela  
Registro nº 10, 2013  

Óleo sobre tela, 35 x 27 cm 
 

 
Fig. 9 – Maryana Rela  
Registro nº 29, 2015  

Óleo sobre tela, 50 x 40 cm 
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Notas 
1 No original: “[...] I could try to face up to my face. I could examine the ways in which it defines my nature; setting 
down a record of it, I could explore the assertion ’That is me’”. 
2 A invisibilidade se refere à incapacidade de nos olharmos sem o auxílio de instrumentos, de modo que, como 
dito anteriormente, sozinhos só conseguimos ver alguns fragmentos de nosso corpo, mas nunca um corpo 
inteiro. Ainda, a respeito dessa invisibilidade Foucault (2010) afirma: “Entretanto, esse mesmo corpo é também 
tomado por uma certa invisibilidade da qual jamais posso separá-lo. A minha nuca, por exemplo, posso tocá-la, 
mas jamais vê-la; as costas, que posso ver apenas no espelho; e o que é esse ombro, cujos movimentos e 
posições conheço com precisão, mas que jamais poderei ver sem retorcer-me espantosamente. O corpo, 
fantasma que não aparece senão na miragem de um espelho e, mesmo assim, de maneira fragmentada.” 
3 KAHLO, F. O diário de Frida Kahlo: um auto-retrato íntimo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. 
4 Segundo Dubois (1993, p. 162), o ato fotográfico se assemelha a um jogo composto de três etapas sucessivas: 
a intenção, o golpe (o click) e um resultado que poderá ou não ser aceito. 
5 Dubois (1983, p. 169) afirma: “É, portanto, disso que se trata em qualquer fotografia: cortar o vivo para 
perpetuar o morto.” 
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