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RESUMO 
 
O núcleo principal desta tese de doutorado é a série de fotografias que tem como 

referência a personagem literária, Ofélia, originalmente apresentada e descrita por 

Shakespeare, em Hamlet (1603), e posteriormente pintada por John Everett Millais 

(“Ophelia”, 1851-2). Trata-se de um estudo interdisciplinar, que se insere na área 

das artes visuais e da cultura. A questão inicial é a pesquisa sobre as relações entre 

a mulher e a morte, no século XIX; a sobrevivência da imagem da Ofélia até o 

século XXI e as indulgências que são impostas à mulher pela sociedade patriarcal. A 

tese se divide em seis partes centrais que se conectam entre si, alternando história 

da mulher, representação e criação artística. Para fazer essas conexões, lançou-se 

mão de textos que elucidaram questões sobre o suicídio feminino, a melancolia e, 

também, a imagem e sua sobrevivência no tempo. Temos como objeto, ainda, a 

figura de Elizabeth Siddal, a jovem que posou para a pintura de Millais, e os 

meandros entre a ficção e realidade. Este estudo permitiu que se fizesse uma 

profunda reflexão sobre a própria condição de artista e mulher na sociedade que tem 

Ofélia como uma metáfora contemporânea para o moderno romântico que luta com 

sentimentos conflitantes de incompreensão recíproca, o amor não correspondido e 

desejo desesperado, e que busca liberação final na morte. A trajetória da elaboração 

deste trabalho propiciou a criação de séries fotográficas, desenhos e pinturas, das 

quais uma seleta parte é aqui apresentada. 

 

Palavras-chave: Ofélia. Mulher. Morte. Representação. Criação. Emancipação.  



 

ABSTRACT 
Ophelia: an intimate journey of an idealized image 

 
The main core of this thesis is the series of photographs that have reference to the 

fictional character, Ophelia, originally presented and described by Shakespeare in 

Hamlet (1603), and later painted by John Everett Millais ("Ophelia", 1851-2). It is an 

interdisciplinary study, which falls within the area of visual arts and culture. The initial 

research lays on the relationship between women and death, in the nineteenth 

century, the survival of the image of Ophelia till the twenty-first century and the 

indulgences that are imposed on women by patriarchal society. The thesis is divided 

into six core parts that connect to each other, alternating women's history, 

representation and artistic creation. To make these connections, we worked on texts 

that elucidate questions related to female suicide, melancholy, and also the image 

and its survival time. We also refer to Elizabeth Siddal, the young woman who posed 

for the Millais painting, and the intricacies between fiction and reality. This study 

allowed us to make a deep reflection on the condition of women and female artists in 

a society that has Ophelia as a contemporary metaphor for the modern romantic who 

struggles with conflicting feelings of mutual misunderstanding, unrequited love, and 

desperate desire, seeking final release in death. The trajectory of the development of 

this work led to the creation of series of photographs, drawings and paintings, of 

which a selected part is here presented. 

 

Keywords: Ophelia. Woman. Death. Representation. Creation. Emancipation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ideia inicial deste estudo partiu de uma conversa entre mim e Márcia Tiburi, 

que, ao observar as fotografias que eu havia produzido até aquele momento, me 

questionou sobre a melancolia nelas presente. Essa conversa me fez refletir sobre 

até onde eu gostaria de chegar com aquele trabalho e me levou a buscar entre as 

imagens que eu tentava reproduzir em pintura a imagem da mulher morta. 

Em nosso segundo encontro, falei de Ofélia de Millais, que já era objeto de 

pesquisa de Márcia, e lhe falei de minha vontade de representar essa imagem na 

fotografia.  

Como construir uma pesquisa teórico-prática como esta, quais as dúvidas que 

surgiriam e como se resolveriam a partir daquele momento foi o desafio a ser 

enfrentado.  

Ofélia, personagem de Shakespeare, em Hamlet, representada morta por 

Millais durante o período vitoriano, percorre um longo caminho até o século XXI e se 

torna tema central de representações elaboradas por artistas e leigos. Entender o 

retorno do complexo de Ofélia que, segundo Bachelard (2011), “nasceu para morrer 

nas águas” permitiu-me refletir sobre sua presença em meu trabalho prático e 

compreender sua permanência no imaginário feminino até os dias de hoje.  

O suicídio da Ofélia foi e é emblemático dentro de uma sociedade patriarcal 

que a vê como um incômodo, como alguém que deve morrer. Morrer na água 

significa não se identificar, não pertencer ao seu entorno, não encontrar seu destino 

e se desiludir amorosamente. Acreditar que a presença masculina era necessária na 

formação de sua própria identidade levou Ofélia ao suicídio e pode levar-nos ainda; 

ou pertencemos a alguém ou morremos. Assim, a morte da Ofélia permanece no 

imaginário feminino como uma forma de libertação. 

Ao mesmo tempo em que pesquisava a pintura de Millais, surgiu a 

necessidade de conhecer Hamlet, de Shakespeare, e o contexto em que foi 

encenada, no século XIX. Além disso, procedi a um minucioso estudo sobre as 

principais questões femininas daquele século, assim como sua evolução nos séculos 

seguintes. Também nesse momento, dei início à minha primeira série de Ofélias e 

assim prossegui durante todo o caminhar da tese, ao intercalar momentos de 

reflexão, pesquisa e prática. 
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Neste trabalho, desenvolvo o capítulo “Ofélia: a descoberta do personagem” a 

partir dessa observação, desse embate: estar diante da imagem da Ofélia de John 

Everett Millais (1851), e iniciar uma longa viagem através do século XIX, mais 

especificamente a época vitoriana. O objetivo proposto foi desvendar o mistério 

existente em torno da figura feminina suicida e entender porque esse personagem 

literário de Shakespeare sobreviveu no imaginário feminino e foi absorvido por 

outras formas de expressão, como o cinema e o teatro, tornando-se objeto de 

estudo das Artes Plásticas. O pesquisador Aby Warburg1 teoriza sobre a 
sobrevivência da imagem, em sua pesquisa Mnemosyne: l’atlante delle immagini. A 

Ofélia de Millais tem características fundamentais no que se refere à “transmissão de 

uma memória coletiva através de imagens” (MATTOS, 2006, p.3). 

No capítulo seguinte, “Emancipação feminina”, apresento uma pesquisa sobre 

a sociedade do século XIX, com o intuito de conhecer melhor aquelas mulheres que 

viveram na época em que Ofélia foi pintada por Millais. Utilizei autores que 

descrevem as mudanças mais importantes no que se refere ao comportamento da 

mulher, a figura feminina dentro do lar, sua mudança de postura, a visão patriarcal 

de como ela deveria se comportar e a maneira como tais figuras buscaram se 

defender da situação de domínio.  

As virtudes vitorianas eram especificamente vinculadas à postura moral, 
entendendo-se moral vitoriana como o conjunto de respostas,,tanto 
emocionais como intelectuais, a um processo rico permeado por crises, 
revoluções e avanços científicos. Eram consideradas virtudes, no século 
XIX inglês, a disciplina, a retidão (seriedade - earnestness), a limpeza, o 
trabalho árduo, a autoconfiança, o patriotismo, entre outros. As virtudes 
eram também entendidas em suas conotações sexuais de castidade e 
fidelidade conjugal, o que gerou a concepção popular do Vitorianismo como 
obsessivamente puritano em suas caracterizações (MORAIS,1999, p.28). 

Esse conjunto moralizador refletiu incisivamente na forma de viver da nova 

sociedade que, por um lado, vivia dos avanços tecnológicos e dinheiro para 

satisfazer os desejos burgueses, por outro, via no romantismo, influenciado pela 

literatura e pela arte, uma forma de se espelhar. 

Foi criada também nessa época um tipo de literatura que ensinava como 

deveriam se comportar as moças, como falar, sua postura e sua apresentação: 
                                            

1 Cf.: BARTHOLOMEU, Cezar. (Org.) Dossiê Warburg. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://www.eba.ufrj.br/ppgav/lib/exe/fetch.php?media=revista:e19:dossie.pdf>. 
Acesso em: 07 maio, 2013. 
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como se vestir, penteados e preocupação com a maquiagem para que não 

parecessem vulgares. Essa maneira de catequizar as mulheres provocou uma forma 

simulada de viver e se comportar, era mais importante parecer do que ser. 

Ofélia foi o personagem de Shakespeare escolhido para moralizar as jovens 

solteiras, sendo assim, aquela figura feminina, que era ficcional, deveria ser seguida 

como exemplo para elas. O personagem que até então era meramente uma 

coadjuvante na obra literária passa a ter um papel duplamente importante: no teatro 

e na vida real. E por esse motivo, teve que ser transformada nos textos e 

apresentações teatrais em uma boa moça, virgem e casta. 

Ofélia foi lida de forma diferente, em diferentes lugares e de diferentes 

perspectivas, dependendo do autor e do objetivo buscado: foi filha e irmã, bela 

mulher morta, heroína, e  também donzela frágil enlouquecida pelo amor não 

correspondido, mulher decaída, morta como heroína sacrificial. Para Showalter 

(apud PARKER, 2003, p. 92): “Não há verdadeira Ofélia a quem a crítica feminista 

deve inequivocamente falar, mas talvez apenas uma Ofélia cubista, de múltiplas 

perspectivas, mais do que a soma de todas as suas partes” 2. A multiplicidade de 

papeis exercidos por ela desde a subordinação e obediência ao pai e a rejeição de 

Hamlet, que a levaram à loucura e à morte. 

Todo esse referencial foi utilizado por mim para produzir o trabalho fotográfico 

que está no núcleo desta tese, na qual a figura da Ofélia flutuando sobre o rio torna-

se o cerne de toda questão. 

Em algum momento, a figura da Ofélia se transforma em alguém que vive no 

mundo contemporâneo, o que fez com que algumas mudanças fossem necessárias 

no cenário, no vestuário. Objetivando transformá-la numa personagem comum nos 

dias atuais, componho jovens com vestidos curtos, botas, peruca de cabelos loiros e 

curtos, e, em outro momento, de calça jeans, camiseta e bijuterias. Também no 

decorrer da realização da série, crio imagens de Ofélia anteriores à sua morte e 

posteriores a ela. Ofélia é enterrada:  

HAMLET: Para que homem está cavando o túmulo?  
PRIMEIRO COVEIRO: Para homem nenhum, senhor 

                                            
2 Tradução livre da autora. Texto original: “There is no true Ophelia for whom feminist criticism must 

unambiguously speak, but perhaps only a cubist Ophelia of multiple perspectives, more than the 
sum of all her parts”. 
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HAMLET: Para qual mulher, então?  
PRIMEIRO COVEIRO: Nenhuma, também.  
HAMLET: Então o que é que você vai enterrar aí?  
PRIMEIRO COVEIRO: Alguém que foi mulher, senhor; mas, paz à sua 
alma, já morreu. (SHAKESPEARE, 1997, p.99) 

No capítulo intitulado “Cena” houve a necessidade de pesquisar sobre a 

fotografia contemporânea e as diversas formas de ela ser utilizada por fotógrafos, 

artistas e fotógrafos amadores. Busquei, também, descobrir semelhanças entre 

Rrose Sélavy3, de Marcel Duchamp, e a Ofélia que represento em meu trabalho. 

Esclareço, ainda, as mudanças na forma de utilizar a técnica desde a sua invenção 

e a opção por não fazer classificações, pois, sendo diferentes para cada autor, não 

vi motivo para expô-las aqui. A historiadora e crítica de arte Rosalind Krauss (2010), 

traz um enfoque muito satisfatório para o meu trabalho e foi a partir dele que pude 

esclarecer a forma de trabalhar a técnica entre os artistas plásticos, me apropriando 

de Duchamp e ManRay para explicar os tais procedimentos.  

Declaro também a importância da fotografia em “O caminho de casa” de Tom 

Hunter (2010), para que eu iniciasse a série em questão. A partir da imagem da 

Ofélia realizada por ele e das representações fotográficas de inúmeros artistas que 

trabalham a imagem dessa personagem nos dias atuais, pude concretizar a série 

que é a questão central desta tese.  

No capítulo “Ofélia na repetição visual”, trabalho a importância da repetição. 

Repetir a figura louca e morta de Ofélia me permitiu rever outras questões iniciadas 

na minha dissertação de mestrado que teve como tema “A repetição visual no século 

XX: sequência, mobilidade e consequência”, onde fiz classificações das diversas 

formas de repetição que encontramos na história da arte: repetição da forma, 

citação, gesto, assunto. Apresento, nesse estudo, após uma pesquisa exaustiva, 

centenas de obras realizadas no período anterior e durante o Pré-Rafaelita4, no 

                                            
3 Cf.: JONES, Jonathan. Rrose Sélavy, Man Ray (1921).The Guardian, Saturday 27 October 2001. 

Disponível em: http://www.guardian.co.uk/culture/2001/oct/27/art.surrealismatthevanda. Acesso 
em 27 maio, 2013. 

4 Em 1848 um grupo de jovens artistas ligados à Royal Academy de Londres funda a Irmandade Pré-
Rafaelita, são eles: John Everett Millais (1829-1896), William Holman Hunt (1827-1910) e Dante 
Gabriel Rossetti (1828-1882). Com o caráter de sociedade secreta, o grupo almeja realizar uma 
reforma na arte britânica mediante a recuperação do modelo dos pintores florentinos do 
Quattrocento. Em sua tarefa o grupo é conduzido pela mesma preocupação com a sinceridade e o 
mesmo incômodo em relação ao preciosismo da arte oficial, que leva na França os pintores do 
grupo de Barbizon e Courbet na direção do realismo. Ao contrário destes, os pré-rafaelistas 
propõem como solução ao artificialismo da arte acadêmica a retomada dos pintores anteriores a 
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século XIX, e também após esse período quando, no início do século XX, ela quase 

desaparece por completo, para retornar no fim do mesmo século e ganhar forte 

significado em nossos dias. 

Volto ao tema para demonstrar que essa forma de trabalhar a imagem da 

Ofélia a partir de outra obra, produzida por outro artista no passado, permite que 

façamos agora uma repetição por citação. E também a repetição como uma forma 

de libertar-nos de um trauma. Hal Foster faz esclarecimentos sobre a obra de 

Warhol5 e o trauma que está sendo trabalhado por trás de inúmeras repetições. 

Repetir a imagem da Ofélia milhares de vezes através da fotografia, desenhos e 

pinturas me permitiu criar e recriar a figura feminina com características do passado 

e da época em que vivo neste momento. 

No capítulo “O cenário” mostro mais especificamente a obra de Millais e o 

cenário composto por ele durante o processo de realização da pintura. Esse capítulo 

foi dividido em subtítulos: A água, As flores e O vestido. Aproprio-me da teoria de 

Bachelard (2002) em “A água e os sonhos”, para descrever as características da 

morte feminina na água. 

Sobre as flores faço uma tradução livre de partes do texto “Simbolismo” 

extraído da galeria de artes Tate Britain6 sobre cada detalhe. Essas transcrições nos 

permitem compreender a pesquisa que Millais fez para realizar sua pintura, e o 

significado de cada uma delas nos auxilia na compreensão da peça de 

Shakespeare. Por último, o vestido da Ofélia que não possui uma pesquisa histórica 

extensa, mas que permitiu a mim mesma uma criação mais elaborada. Em todos os 

momentos de produção da personagem, foi o vestido o elemento mais importante. 

Para as atrizes que representaram Ofélia em Hamlet e também para a pintura de 

Millais, o vestido acompanhava as características da virgem, inocente e louca Ofélia. 

                                                                                                                                       
Rafael (1483-1520), para eles o responsável por toda a insinceridade da arte diante da natureza. 
Trata-se então de voltar ao tempo em que os artistas eram artífices "sinceros e fiéis à obra de 
Deus", a natureza, e se empenhavam em copiá-la de modo simples e direto, sem o filtro das 
formas preestabelecidas da pintura acadêmica. Cf.: Enciclopédia Itaú-Cultural – artes visuais. 
Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&c
d_verbete=3744>. Acesso em: 13 fev. 2013. 

5 Cf.: Andy Warhol. Disponível em: <http://www.warhol.org/>. Acesso em: 10 abr. 2013. 
6 Cf.: Tate Britain. Work in focus. Millai‟s Ophelia. Subject & Meaning. Symbolism. London, 2003. 

Disponível em: <http://www2.tate.org.uk/ophelia/subject_symbolism.htm>. Acesso em: 11 dez. 
2012. Reproduções de textos e imagens autorizadas para efeito de pesquisa. 
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No capítulo final, falo sobre o processo de criação do personagem e 

apresento meu trabalho. Essas imagens foram escolhidas dentre uma produção de 

quatro anos e as coloco separadas por tema: a melancolia, a loucura, a imagem 

refletida de Ofélia, pés, mãos, na água, na terra, na piscina, pintada por mim com 

flores e também as que fazem referências à Ofélia de Millais. 

 

Figura 1 – Sir John Everett Millais, Ophelia, 1851-2. Óleo sobre tela, 76,2x111,8cm.  

 
Fonte: Tate Britain. Londres. Disponível em: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-

ophelia-n01506>. Acesso em 20 jan. 2013. 
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2 OFÉLIA: A DESCOBERTA DA PERSONAGEM  

O filósofo Didi-Huberman, em seu livro “O que vemos e o que nos olha” 

(1998), coloca uma questão interessante sobre o ser humano e a observação de 

uma urna mortuária. O que está diante dele, anteriormente vivo, agora, em outro 

momento, habita um caixão. Olhamos para algo que “foi” e que em algum momento 

deixou de ser. No exato momento em que se transforma em “algo sem vida”, os 

nossos olhos buscam algo mais.  

A questão não é (unilateral) olhar para o objeto e o que ele contém, e sim a 

reciprocidade, ele também nos olha e nos faz perguntas, nos questiona e assim se 

mantém diante de nós, à espera. 

Nos mantém assim diante de um curto espaço de tempo, como se 

pudéssemos parar o relógio, olhar para aquilo que foi e, assim, as memórias 

voltassem à tona e um diálogo se estabelecesse. Olhar para a figura de Ofélia de 

Millais flutuando sobre as águas me coloca em posição de espera. Ela veio ao meu 

encontro no momento em que eu a procurava e nela busco respostas. As tentativas 

de fugir desse olhar foram em vão, descobri que preciso responder uma a uma as 

questões que ela me faz e também ouvir o que tem a me dizer. Ela me olha e 

descobre em mim pequenas ideias que temos em comum e eu a olho, e encontro 

mais de cem anos de respostas.  

Sua figura flutuante me coloca diante de sérios questionamentos sobre a vida 

e sobre quem sou nesta sociedade, como artista-mulher que sou e como eu gostaria 

de ser vista. Sobre o feminino e as poucas possibilidades de “ser”. Entre o passado 

dessa figura emblemática e o presente em que vivo, encontro permissões para que 

eu possa ser uma artista-mulher. Ou seria uma mulher-artista? Existe alguma 

diferença entre as duas formas de ser? Permanece um grande abismo entre o que 

sou e a forma como sou vista na sociedade. Entre a mulher do século XIX (da qual 

falaremos no capítulo seguinte) e a mulher que sou, muito foi conquistado, desde o 

direito a se profissionalizar e fazer suas próprias escolhas até a opção pelo 

casamento e maternidade. Mas na realidade, somos vistas primeiro como esposas, 

mães e, por último, artistas. Ainda permanece em nós a mulher da era vitoriana, a 

figura criada pelos homens, e continuamos provocando nos homens o desejo de nos 

ver mortas. “Ofélia, ainda que personagem, foi a imagem de “uma mulher” na visão 
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de “um homem” para responder à questão do modo como se constroem as imagens” 

(TIBURI, 2008, p.305). Olho para ela e me vejo à espera de algo que não sei o que 

é, os dias passando um a um e horas infindáveis de tédio. Ofélia parada no tempo 

imóvel se revela e me desvela. 

O que vejo é “o destino do corpo semelhante ao meu, esvaziado de sua vida, 

de sua fala, de seus movimentos, esvaziado de seu poder de levantar os olhos para 

mim” (DIDI-HUBERMAN,1998, p 37). E ainda assim sinto que me convida a 

desvendá-la. Entre a arte e a realidade, a pintura e a modelo que representa Ofélia, 

busco a minha identificação. Enquanto organizo o espaço, roupas e o personagem, 

busco algo comum a todo e qualquer artista: o resultado final, a imagem pronta, 

repleta de conteúdos intrínsecos a ela. Mas sei que não posso chegar ao resultado 

que desejo sem que realmente me coloque em seu lugar, ou o “não lugar” da figura 

feminina, que esteve e está sempre em busca de respostas para infinitos 

questionamentos. 

Será que é isso mesmo que busco? Será que simplesmente preparar roupas, 

cenários, maquiagem para representar Ofélia basta para mim? A resposta é não, 

claro que não. 

Os objetivos são muitos enquanto criamos. As preocupações, as ideias, a 

imaginação, a insatisfação, a ansiedade fazem parte de uma busca incontrolada 

pelo objeto de pesquisa, neste caso, Ofélia. É “um movimento feito de sensações, 

ações e pensamentos, sofrendo intervenções do consciente e do inconsciente” 

(SALLES, 1998, p.27). É assim que acontece, embora nem não sempre da mesma 

forma, é um processo que sofre variações, em alguns momentos, um objeto 

guardado nos leva a criar, em outros, é uma imagem, uma conversa, algo que 

lemos, uma luz vermelha no semáforo, a água durante o banho. Às vezes também 

tudo acontece do fim para o começo, a foto está pronta e a partir dela, como em um 

filme retrocedendo, voltamos ao início e, então, começamos tudo de novo - outras 

imagens surgem a partir daquelas e nos indicam o caminho a seguir.  

Salles coloca essas variações do percurso criativo como sendo gestos 

formadores e gestos construtores. Os gestos formadores que transformam o 

“cotidiano em gestos ficcionais” (p.27), transformam o que sou, (mulher, mãe, 

professora, artista) no personagem Ofélia. Os gestos construtores que, segundo 

Salles, “tem como paradoxo a destruição da imagem, do trabalho e a reconstrução 
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dele”, apontam para o processo. Estamos a todo o momento construindo ideias 

como a representação fiel da Ofélia de Millais, para em seguida desconstruirmos o 

espaço, a vestimenta, a cor, e nesse percurso trazer sua figura para a 

contemporaneidade. 

Percebo então que estou envolvida com o processo de realizar as imagens da 

Ofélia, deixo de ser a pessoa que sou para construir um personagem, passo do real 

para a mais absoluta ficção. Dessa forma, busco identificação com o personagem 

Ofélia, que é inegavelmente fictício, mas que, de alguma forma, atinge a minha 

realidade, a minha vida.  

Agamben (2007) diz que somos colecionadores de imagens, que temos um 

local para guardá-las e “que uma vez que as imagens entram em nós elas não 

param de se transformar e crescer” (p.10). Somos, segundo ele, um banco de 

dados. As imagens vêm até nós através de livros, filmes, jornais e outros meios, e 

fazemos escolhas dentro das possibilidades que temos, arquivamos algumas na 

memória, outras em memórias digitais e em gavetas. Perguntas se sucedem: E eu? 

Por que fui em busca dessa imagem da mulher morta ? Por que no século XXI ainda 

existem mulheres que se identificam com a história de um personagem do início 

século XVIII? Por que buscar diferentes formas de fotografar essa morte como se 

não bastasse uma vez só para morrer? O que me leva a repetir esse assunto 

incansavelmente? Enquanto escrevo, busco respostas para essas indagações que 

só poderão ser respondidas lentamente, enquanto realizo as imagens e pesquiso 

sobre a pintura Ofélia. 

O envolvimento na construção da Ofélia permite colocar a mim mesma e a 

minha existência como referência, pois, “se o artista derrama na arte a sua 

experiência inteira, que melhor documento do que suas obras para informar-se 

sobre a sua vida?” (PAREYSON, 1997, p.90), mas também posso desconstruí-lo 

através das nossas diferenças. Cindy Sherman coloca essa problemática desta 

forma: “Estou em um ponto em que, quando quero usar a mim mesma, eu uso e , 

quando não quero não uso” (apud TOMKINS, 2009, p.58), parece ser tão simples 

assim, quando quero e quando não quero, mas sabemos da complexidade que 

envolve todo o trabalho de construção de um personagem, falar sobre a própria vida, 

mostrar-se. 
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Olho para a imagem da Ofélia e o que temos em comum parece semelhante 

em alguns momentos, mas se diferencia em outros; durante o processo de criação 

da personagem, algo de Ofélia encontrei na minha vida e posso dizer que alguma 

coisa foi acrescentada ao universo de imagens produzidas por mim, que revelam a 

todos e confirmam a importância da sua existência como imagem. E a partir disso, 

percebo que “devemos fechar os olhos para ver quando o ato de ver nos remete, 

nos abre a um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui” 

(DIDI-HUBERMAN,1998, p.31). O que vai criar existência como obra não está no 

vazio, fora de nós mesmos, e sim nas profundezas do que sou, do que me constitui. 

Construir a figura de Ofélia é como olhar para “o mar, para Dédalus, “torna-se uma 

tigela de humores e de mortes pressentidas” (p.33), como olhar para a imagem da 

morte da jovem Ofélia e saber das centenas de outras mortes reais e irreais, e 

interpretá-la possibilitou reflexões sobre a morte, mas principalmente sobre a vida, 

“carregado de todas as gravidez e de todas as mortes por vir” (p. 33). Ao olhar  a 

minha imagem ao interpretar Ofélia, o meu corpo guarda essas referências de 

gravidez, de parto e da morte futura que me inquieta. Produzir uma imagem para ser 

fotografada e encená-la muitas vezes me fez analisar meu cotidiano e sentir um 

temor desmedido pela vida. A repetição dessa interpretação morte/vida e vida/morte 

possibilitou morrer muitas vezes e ressurgir quantas vezes fosse necessário e a 

cada vez mais forte e determinada . Poder representar minha morte-Ofélia, me fez 

sentir a existência de uma  linha tênue entre vida e morte  

Didi-Huberman cita a figura morta da mãe de Dédalus em Ulisses, e o medo 

que ele sentiu da mãe moribunda e ao mesmo tempo em que lhe vinha a temida 

lembrança dos pedidos que ela lhe fez e ele recusou. Às vezes, fecho os olhos para 

a figura da Ofélia, e fecho os olhos para mim mesma e tento evitar sua figura 

também, e como Dédalo ignorar os pedidos que me faz, as perguntas que não quero 

responder e que interrompem a linearidade do texto que escrevo, vou para outros 

capítulos falo de repetição, da água, das flores e descubro que também temos em 

comum o desejo de fugir dos problemas reais, como me expresso através das 

imagens que produzo. Cada uma delas proporciona uma reflexão, mas também uma 

fuga. 

“Não se pode enfrentar o problema do sentimento na arte sem distinguir, em 

primeiro lugar, várias espécies de sentimentos: aqueles vividos pelo artista antes da 
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obra” (PAREYSON, 1997, p. 84), pensamentos distantes, sentimentos melancólicos 

que me fizeram guardar a imagem da Ofélia de Millais durante muitos anos, “aqueles 

expressos na obra, aqueles vividos pelo artista ao fazer a obra”; esses dois 

sentimentos, o expresso na obra e os vividos durante o processo são os que nos 

movem, fazem parte da angústia que nos põe a produzir incansavelmente. E, 

posteriormente, temos aqueles despertados pela obra no observador, naquele que 

contempla: os sentimentos que precedem a obra e que muitas vezes escapam à 

observação do autor (p. 84). Interessa-nos sobremaneira a produção, o processo de 

criação e o resultado alcançado, nos esvaziamos a cada produção e um olhar 

reflexivo sobre a obra nos indica outros modos de fazê-lo. 

2.1 Melancolia 

Ao refletir sobre os sentimentos contidos na obra, me ocorre falar da 

melancolia. Para Tiburi (2004), a melancolia está ligada ao corpo, “o corpo é o  

modo como o sujeito se estabelece e se relaciona ao mundo” ( p.45) e é através do 

meu corpo e o que ele sente e se conforma que me relaciono com o que está a 

minha volta e reproduzo na fotografia, no meu trabalho, a minha “experiência 

concreta” (p.45). O que sinto e como suporto é transformado em imagem, em 

fotografia, em desenho. Passo a refletir sobre essa questão e outra frase da autora 

justifica essa reflexão: a melancolia “é esse saber advindo da morte, relatado por 

fantasmas, por vozes, por aqueles que participam de outro mundo” (p.50).  

O tema morte está cercado de melancolia, estamos entre o medo da alma e a 

não coragem do corpo, estamos entre a dor e a dor, não existe opção. Exemplos 

não faltam no cinema contemporâneo: “Melancolia”, como o próprio nome diz, traduz 

essa sensação do início ao fim do filme. Lars Von Trier nos deixa em suspenso, a 

espera de algo entre o que sentimos o que a atriz sente, em maior ou menor grau 

nos tornamos melancólicos diante das imagens, resignados esperando por ela (a 

morte). 

O filme Melancolia, nas cenas iniciais, esclarece ao público que o fim está 

próximo, um planeta vai se chocar com a Terra e esse momento é iminente. Com 

Tristão e Isolda, de Richard Wagner, como música de fundo, Von Trier exibe 
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algumas cenas que aparecerão posteriormente no filme e que indicam já de início 

que será difícil chegar até lá. 

O personagem principal, Justine, é uma clara referência à personagem 

literária Ofélia de Shakespeare e, de forma pictórica, à Ofélia de Millais. Nas 

imagens iniciais do filme pode-se ver a figura de Justine de olhos fechados, 

flutuando na água escura, rodeada pela mata verde, trajando um vestido branco de 

noiva e trazendo nas mãos flores também brancas. Essa figura que nos remete à 

Ofélia pictórica se movimenta lentamente e observamos seu corpo descer até o 

limite abaixo da tela como se fosse desaparecer de nossos olhos.  

Em outra cena, Justine, depois de conversar com sua irmã, sai nervosa, vai 

até a biblioteca e, em uma atitude insana, retira livros da estante e os substitui. 

Fecha um livro com imagens suprematistas de Malevich e coloca em seu lugar 

imagens de “Os Caçadores” de Brueghel, em seguida, ela abre um próximo livro e a 

imagem de Ofélia de Millais é mostrada ao público e colocada à mostra na 

prateleira, depois, “Davi e Golias” de Caravaggio e “O Jardim das Delícias Terrenas”,  

painel do meio, de Jeronnymus Bosch.  Qual o significado dessa atitude? Por que 

substituir a arte nova pela antiga se ela sabe que o fim está próximo e que nada vai 

sobreviver? Ou seria exatamente esse o pensamento de Lars Von Trier diante da 

arte, insinuar que ela será sempre substituída pelo novo e que um dia poderá 

desaparecer. 

O personagem Justine, de Lars Von Trier, guarda séria semelhança com a 

Ofélia de Shakespeare. Da melancolia e loucura até a morte. Ofélia se mata, Justine 

morre com o fim do mundo, mas percebe-se durante o filme que suas mortes são 

diárias como a de tantas mulheres atuais. Infeliz com o trabalho, com a família 

desestruturada que possui e infeliz antes e durante a cerimônia religiosa do seu 

casamento. Ela tenta seguir regras sociais e viver dentro da normalidade que a 

sociedade espera, mas não consegue. O fim do mundo e a sua morte próxima 

parecem um alívio para ela, sentimento de angústia para nós espectadores. Lars 

Von Trier cria uma Ofélia contemporânea, uma mulher que, apesar de viver no 

século XXI, ainda não encontrou seu lugar na sociedade, e morrer talvez seja um 

alívio para tanta dor. 

Encontro essa sensação de morte nas fotos que antecedem a Ofélia, acredito 

ser a melancolia um estágio antes do fim, mesmo que o fim jamais aconteça. Sinto 
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como uma resignação diante do que está por vir, é estar à espera, é ir se 

desvinculando do mundo através da alma. “O sujeito deixa falar seu vazio e constrói 

o mundo a partir do saber sobre sua solidão, sobre seu nada ser” (TIBURI, 2004, p. 

54). Construir o mundo a partir do trabalho artístico, a partir das imagens, a partir da 

Ofélia que não sou preenche o meu vazio, o meu não ser.  

Didi-Huberman fala do ser morto que está ali na sua frente e que é, no 

mesmo momento em que deixou de ser, Tiburi descreve o melancólico como “um  

túmulo flutuante de si mesmo” (p.54), alguém que navega mas que não faz parte do 

mundo, um morto vivo. Deixo a figura de Ofélia transitar entre o ser e o deixar de 

ser. Aproprio-me de sua narrativa e dou a ela uma reflexão minha, pessoal e ela me 

oferece, em troca, a sua fictícia existência, “fazer dela trabalho de artista, 

elaboração, portanto, da aparência, da casca da existência que protege uma ferida 

sem fundo” (TIBURI, 2004, p.54) e sem fim, eu diria.  

Tiburi, em “Filosofia Cinza”, toca em um ponto que muito me interessa, que é 

a ferida, a autora nos fornece exemplos na literatura e na história religiosa, onde a 

ferida como metáfora é muito representativa. Ela sobrevive ao tempo, ela não se 

cura, não desaparece, não seca. Vejo a representação da Ofélia de MiIlais também 

como uma ferida que não sara. Ela não pode ser vista na realidade, como no 

personagem de Kafka, descrito por Tiburi (p.200). A ferida não existe como tal, 

simplesmente está presente com toda a dor dentro da alma. “O médico não pode 

fazer nada, não pode curar a ferida, mesmo tendo-a descoberto” (p.200). Ofélia é a 

minha ferida e “é dessa ferida que ele [o médico] sobrevive” (p.201) e eu também.  

Descobrir a figura da Ofélia e representá-la é uma forma de “mexer na ferida” 

e, contrariamente à figura do médico em Kafka, escrevo e represento, como uma 

forma de cura-lá. O que faço é deixar a ferida exposta durante todo esse tempo em 

que pesquiso e produzo a imagem. A sensação de mostrar-me, exibir-me enquanto 

tal é dolorosa e necessariamente sem fim. “Um corpo é fruído também na dor” 

(NANCY, 2000, p.116) e essa dor é imprescindível para criar. Estar assim exposta é 

uma tentativa muda de ser percebida. Tento desviar a atenção para algo que 

substitui a dor: substituir pela imagem. 

Essa questão da imagem da Ofélia de Millais me faz refletir sobre o fascínio 

que o passado exerce sobre o presente, como se existisse uma lacuna que precisa 

e pode ser preenchida por algo que não se viveu. “E sermos contemporâneos 
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significa, neste sentido, tornarmos a um presente em que nunca tivemos” 

(AGAMBEN, 2010, p. 26). Volto meu pensamento para a minha produção enquanto 

artista e verifico o quanto tenho vivido essa personagem, mesmo que somente em 

meu trabalho. Busco imagens, roupas, flores de uma pintura sobre algo que não 

conheci, mas que trago para o presente ao buscar uma identificação. Ofélia se faz 

presente em minha vida. A possibilidade de viver o personagem de eternizar esses 

momentos através da fotografia é o que me move, me faz resistir e ir em frente. 

Enquanto escrevo sobre a obra de Shakespeare, percebo o quanto a figura 

da Ofélia, que é uma ficção, passeia pelo meu processo de criação e investigação e, 

em alguns momentos, de forma enganosa, ela me trai e se torna visível, eu crio sua 

existência a partir da minha produção. Nem sempre a possibilidade de criar um 

personagem pode trazer resultados para o fazer artístico. Essa elaboração deve 

existir como algo fora do ser, como disse anteriormente, uma ficção.  

2.2 Siddal 

Faço neste momento essa reflexão sobre Elizabeth Siddal, atriz que pousou 

para a obra Ofélia de John Evereth Millais, em 1851, e que impressiona pela 

complexidade que envolve sua personalidade e a representação de um 

personagem. Segundo Tiburi (2010), algumas mulheres desenvolvem o complexo de 

Ofélia, que “simboliza um acordo no campo do desejo em que mulheres são 

negadas ou subordinadas, enquanto homens prevalecem como protagonistas” 

(p.310). Siddal desenvolveu esse complexo de forma completa, integral, pois pousou 

como Ofélia para que fosse pintada e também a representou na vida real. Carla 

Damião, em “A morte como libertação ou estetização da arte” (2009), descreve 

algumas particularidades sobre Siddal e o personagem que representou, e coloca 

hipóteses sobre o envolvimento pessoal dela com os personagens, enquanto atriz e 

amiga dos Pré- Rafaelitas.  

Ela pousou para outros artistas do grupo, como Rosseti (com quem veio a se 
casar posteriormente) e Hunt, e também representou The Lady of Shalott, em 1888, 

para William Waterhouse. Sua morte por envenenamento por láudano provoca 

dúvidas sobre suicídio, imitação? “As pinturas e os temas para os quais Elizabeth 
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posou, giram, quase sempre, em torno da morte da jovem ou da condenação mítica 

de morte à jovem” (DAMIÃO, 2009, p.325). 

 Elizabeth Siddal representou tão bem o papel de Ofélia durante seu 

relacionamento com Rossetti, que não é difícil traçar paralelos entre elas. A tragédia 

Shakespeariana toma conta da vida dessa jovem que se apaixona e é despreza pelo 

namorado, vicia-se em láudano, perde um bebê e, enlouquecida, canta canções de 

ninar para uma criança que não existe; finalmente, após um casamento desastroso 

com Rossetti suicida-se. Poderia tudo terminar aí, mas não termina. Após sete anos, 

arrependido de ter enterrado suas poesias junto com o corpo de Siddal, Rossetti vai 

até a sepultura, desenterra os restos mortais e recupera o que restou das poesias. 

É possível trazer para o presente, mesmo que de forma fictícia, a história 

dessas mulheres que de algum modo interferiram na história como o personagem 

Ofélia. Tanto na ficção quanto na realidade, como Elisabeth Siddal, e todas as 

loucas, que a imitavam no manicômio, as jovens que tentavam suicídio (como uma 

forma de se livrar da crueldade contra as mulheres da sociedade vitoriana).  

Estudar e compreender a história dessas mulheres é como trazer um pedaço 

do passado que não vivi. Representar Ofélia, personagem ficcional de Shakespeare, 

é uma forma de incorporar e mostrar o quanto ela continua presente aqui na 

sociedade atual. É como me apropriar de algo que não se vivi e incorporar à minha 

própria realidade.  

  Segundo Damião (2008), “As pinturas e os temas para os quais Elizabeth 

posou giram, quase sempre, em torno da morte da jovem ou da condenação mítica 

de morte à jovem.” (p.325). O envolvimento pessoal com os personagens para os 

quais posava eram tão profundos que se confundiam com sua própria realidade, sua 

própria vida. “Acometida várias vezes de pneumonia – inclusive no conhecido 

episódio da banheira onde ela posa durante horas para Ophelia de Millais” (SMITH, 

2007, p.168), Siddal parecia estar escolhendo seu destino trágico. Esse 

envolvimento com o personagem talvez a tenha levado a refletir sobre si própria. Ela 

escreve um poema “A Year in a Day” no qual descreve a cena em que posou.  
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A YEAR AND A DAY 
Elizabeth Siddal 
 
Slow days have passed that make a year, 
Slow hours that make a day, 
Since I could take my first dear love 
And kiss him the old way; 
Yet the green leaves touch me on the cheek, 
Dear Christ, this month of May. 
 
I lie among the tall green grass 
That bends above my head 
And covers up my wasted face 
And folds me in its bed 
Tenderly and lovingly 
Like grass above the dead. 
 
Dim phantoms of an unknown ill 
Float through my tired brain; 
The unformed visions of my life 
Pass by in ghostly train; 
Some pause to touch me on the cheek, 
Some scatter tears like rain. 
 
A shadow falls along the grass 
And lingers at my feet; 
A new face lies between my hands – 
Dear Christ, if I could weep 
Tears to shut out the summer leaves 
When this new face I greet. 
 
Still it is but the memory 
Of something I have seen 
In the dreamy summer weather 
When the green leaves come between: 
The shadow of my dear love‟s face – 
So far and strange it seems. 
 
The river ever running down 
Between its grassy bed, 
The voices of a thousand birds 
That clang above my head, 
Shall bring to me a sadder dream 
When this sad dream is dead. 
 
A silence falls upon my heart 
And hushes all its pain. 
I stretch my hands in the long grass 
And fall to sleep again, 
There to lie empty of all love 
Like beaten corn of grain. 

UN AÑO Y UN DÍA 
Elizabeth Siddal 
 
Lentos días han pasado haciendo un año, 
Lentas horas que hacen un día, 
Desde que tomé a mi dulce primer amor 
Y lo besé a la manera antigua; 
Las verdes hojas acariciaron mis mejillas, 
Querido Cristo, en este mes de mayo. 
 
Reposo entre la erguida y húmeda hierba 
Que se arquea encima de mi cabeza, 
Cubriendo mi rostro perdido, 
Cobijándome en ese lecho 
Con ternura y amor, 
Como la hierba sobre los muertos. 
 
Oscuros espectros de un mal desconocido 
Flotan sobre mi mente cansada; 
Las informes visiones de mi vida 
Pasan como un tren fantasmal; 
Algunas corren por mis mejillas, 
Penosas lágrimas que caen como rocío. 
 
Una sombra descansa sobre la hierba 
Y se posa a mis pies; 
Un nuevo rostro aparece entre mis manos. 
Querido Cristo, si pudiese llorar mi desdicha 
Para que el silencio caiga sobre las hojas de estío 
Mientras saludo a este nuevo rostro mío. 
 
Sin embargo, no es sino la memoria 
De algo que he visto 
En un verano de ensueño, 
Entre los verdes tallos pequeños: 
El rostro de aquel dulce amor, 
Que extraño y lejano parece. 
 
El río siempre corre 
Entre mis sábanas de césped, 
Las voces de un millar de aves 
Que cantan sobre mi cabeza, 
Me traerán un triste sueño 
Cuando este sueño triste haya muerto. 
 
El silencio cae sobre mi corazón 
Y agita todo su dolor. 
Estiro mis brazos en el pasto largo 
Y vuelvo a dormir, 
Vacía de todo amor, 
Como una espiga vencida.7 

                                            
7 Versão em espanhol: “Un año y un día”. (A Year and a Day) de Elizabeth Eleanor Siddal. Disponível 

em: http://elespejogotico.blogspot.com.br/2008/10/poema-los-aos-y-los-dias.html. Acesso em 24 
maio 2013. 
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Rhodes (2001, p. 63) sugere que Siddal nesse poema descreve uma mulher e 

o desejo de morrer porque perdeu seu amor.  

A obra Hamlet, de Shakespeare, tinha Ofélia como um personagem modesto, 

que aparece em seu texto discretamente, mas com o passar dos anos, durante o 

século XVIIII, ela passa a ser interpretada por importantes atrizes, o que transforma 

seu personagem e dá a ele notoriedade. “Ofélia, como personagem literário captura 

o imaginário da época de um modo como nenhum outro personagem 

shakespeariano ou de qualquer outro autor até então o fizera.” (SMITH, 2007, p.138) 

Ofélia é a personagem feminina mais conhecida de Shakespeare, através da 

literatura e principalmente pelas artes plásticas. Falaremos mais sobre essa questão 

no capítulo sobre repetição visual. 

Damião (2009) descreve Elisabeth Siddal como alguém que recebeu uma 

educação simples, estava envolvida com artistas como forma de sustento e não 

fazia parte da sociedade vitoriana, “que sua doença era uma espécie de 

esgotamento do corpo por uma mente muito ativa” (p.334). Ela escrevia poesias, 

desenhava e pintava, seu casamento com Rossetti foi adiado muitas vezes pelo 

estado de saúde problemático em que ela se encontrava, o que nos leva a pensar 

nela como alguém com uma personalidade melancólica, alguém que observa o 

mundo, do qual, por sua condição social, não lhe é permitido fazer parte.  

Tiburi (2004) descreve o melancólico como alguém que “tem a si mesmo 

como estranho de si” (p. 56) e Siddal transmitia essa sensação aos que a rodeavam, 

era descrita como distante, o que lhe dava um ar de nobreza. Mas, na verdade, esse 

ar distante estava impregnado da dor por não ser aceita sendo quem era, tendo 

então que representar papéis, tanto posando para Millais como para Rossetti, entre 

outros artistas que faziam parte do grupo Pré-Rafaelita. “Parece que Siddal havia 

sido pré-destinada a ser pintada como uma mulher lânguida, distante, com uma 

palidez translúcida, frágil e melancólica, refletindo o ideal de beleza da mulher do 

século XIX” (SMITH, 2007, p.168). 

Existiu aí uma identificação profunda com o personagem, através dele eu falo 

e através dele Elizabeth Siddal sussurrou para os que a cercavam e me parece que 

não foi ouvida. Encarnou o papel de Ofélia (para agradar Rossetti, que 

posteriormente se tornou seu marido) e assim realizou o desejo dele que era o de tê-

la daquela forma: morta. Siddal como tantas outras mulheres falou através de outras 
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vozes em uma tentativa de ser ouvida. Bronfen e Pollock (apud SMITH, 2007, p.170) 

revelam grande indignação com o fato de Rossetti ser, por assim dizer, obcecado 

pela ideia da amada morta em sua poesia, mesmo enquanto Siddal vivia. “O que a 

peça de Hamlet nos mostra é que a realização do desejo de um homem é a morte.” 

(TIBURI, 2010, p.311) e pode-se ver claramente a realização desse desejo na 

atitude de Rossetti, de Shakespeare, Hamlet e de toda uma sociedade patriarcal que 

coloca a mulher em posição de submissão. 

Não há dúvida de que “muitos fatos da vida de um artista constituem uma 
contribuição direta e insubstituível para a compreensão da sua arte” (PAREYSON, 

1997, p.90). Mesmo a construção fictícia sobre a representação da morte da Ofélia 

não deixa de servir como argumento para o entendimento da série que produzo. 

Representar a morte de Ofélia também pode ser uma forma de me afastar da 

morte verdadeira, de me manter viva enquanto ela morre (representada) muitas 

vezes em mim. “A estética seria uma estratégia de sobrevivência, um modo de 

mantermo-nos na eternidade” (TIBURI, 2004, p.147). Dessa maneira, posso me 

manter viva, não só o meu corpo, mas também a minha mente. A cada repetição, a 

cada preparação e a cada vez que o meu corpo se deita sobre a água ou sobre a 

terra para representar a morte, mostro a mim mesma que estou viva e que existe por 

trás de tudo uma questão estética que preciso resolver para que a ansiedade se 

dissolva.  

Se a arte é reveladora de nossa impotência, e, ao mesmo tempo, tentativa 
de superação de nossa finitude, ela é, ao mesmo tempo, uma redenção 
incompleta o definitivo desvio da realização de um desejo e, no entanto, 
promessa utópica de reconciliação entre opostos: técnica e magia, 
conhecimento e sensibilidade, cultura e natureza (TIBURI, 2004, p. 148). 

Ofélia representa uma mulher morta, bela e morta, como jamais poderia ser. 

Olha para o infinito e ao mesmo tempo nos olha. Ao primeiro olhar ela nos invoca, 

nos torna reféns da sua juventude, que termina ali, da louca que flutua sobre as 

águas e passa a nos fazer perguntas. Bachelard (2002) e tantos outros autores não 

puderam se calar diante da imagem de Ofélia. Ele diz: “Ofélia poderá, pois, ser para 

nós o símbolo do suicídio feminino”. Suicídio de forma branda ao enviar-nos uma 

mensagem direta de fim de sofrimento e dor, indireta, ao indicar caminhos válidos 

nesse momento para que possamos prosseguir. Tiburi (2008, p. 42) completa: “A 

leitura inevitável é a de que uma boa moça, mesmo enlouquecendo, o deve fazer de 
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modo comportado. Sua loucura tem coreografia mansa e cantante, seu suicídio é 

suave e deslizante. Quase não é um suicídio”.  

2.3 Naufrágios Diários 

Ao retomar a questão primeira que é o corpo morto de Ofélia boiando aos 

nossos olhos, o que vemos é um corpo, tão somente ele. “Toda sua vida, o corpo é 

também um corpo morto, o corpo de um morto, deste morto que eu sou enquanto 

vivo” (NANCY, 2000 p.16). Estar viva não significa viver tão somente. Meu corpo 

como artista, mãe, mulher passa por naufrágios diários. “Morto ou vivo, nem morto 

nem vivo, sou a abertura, a sepultura ou a boca, uma na outra” (NANCY, 2000, 

p.16). Enquanto deixo meu corpo flutuar sobre a água, sou um corpo vivo enquanto 

artista que representa a Ofélia e morto enquanto desejo ser compreendida por 

aqueles que me cercam. Sepulto assim minhas ideias, sobre quem sou e o que 

poderia ser.   

A morte talvez resolva o problema de forma rápida e cruel, talvez ela cale e 

leve com ela todos os problemas, todos os anseios, toda a insatisfação da alma. 

Repito talvez, pois, como já disse anteriormente, essa representação da morte me 

propicia morrer muitas vezes, todos os dias me permite refletir sobre as perdas 

diárias e supostamente me deixa mais resistente. 
A série inglesa Desperate Romantics, exibida pela BBC, entre 21 Julho a 25 

de agosto de 2009, abordou a irmandade Pré-Rafaelita e, em seu sexto capítulo, 

apresentou a cena em que Elizabeth Siddal vai até o estúdio de Millais para posar 

para sua obra Ofélia. No filme, vemos uma cena que sabemos ter acontecido na 

realidade, é a cena na qual Siddal posa em uma banheira posta sobre velas acesas, 

para aquecê-la enquanto representava a cena - durante meses, até adoecer. Essa 

representação da morte me faz refletir sobre o quanto existe de real e de irreal na 

arte, o quanto ela imita a vida e vice versa. Ver o corpo de Ofélia/Siddal/Lucia/Amy 

Manson boiando no filme é olhar para Siddal e me ver ali, sou eu e todas as 

mulheres afogadas no passado e no presente. 

Mauron (1999, p.17) nos faz pensar sobre as nossas perdas cotidianas: “A 

cada dia, a cada instante, a cada minuto, o homem perde qualquer coisa: um objeto, 

uma imagem, uma lembrança, uma ilusão, um animal, uma infância, um desejo, uma 
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carreira”. São mortes diárias das quais não nos damos conta, sempre no anseio por 

aquela que será definitiva, a da redenção. Algumas perdas são reparáveis, pode-se 

comprar ou substituir objetos perdidos. Outras não, as lembranças em nossa vida 

vêm de coisas irreparáveis: infância, pessoas, desejos, ilusão. Não voltam mais. 

Temos a arte. Artistas ou não, temos a arte, a estética como algo que nos mantém 

resistentes à morte diária.  

Tiburi (2004) declara que “a estética seria uma estratégia de sobrevivência, 

um modo de manter-nos na eternidade, de separarmo-nos da angustiante 

putrefação, de nossa aniquilação orgânica!” (p.147) e prossegue “a  arte não é a 

morte , nasce para combatê-la”. Concordo com o pensamento sobre manter-nos na 

eternidade através da arte, nos livrarmos da morte diária, safar-nos do 

envelhecimento, ludibriarmos e até subornarmos a morte. Como? Dando a ela 

outras vidas, fazendo trocas, permutando, tal qual Sísifo, que enganou a morte e 

saiu do inferno. 

O corpo é mortal, a arte nos mantém eternos. Ela modifica nosso destino. A 

morte, no caso do personagem Ofélia, é ficção e Bachelard (2002) revela o quanto a 

ficção pode ser mais forte do que a realidade: “Na ficção, fins e meios estão a 

disposição do romancista” (p. 83). Na ficção a morte da Ofélia nasce de uma 

necessidade do autor de discutir a tragédia, ele, não declara em momento algum 

que houve suicídio e sim acidente. “O problema do suicídio na literatura é um 

problema decisivo para julgar os valores dramáticos” (p.82). O suicídio de Ofélia 

consegue ser tão determinante para o texto como a forte figura de Hamlet e sua 

vingança. “É literariamente a morte mais preparada, mais planejada, mais total” (p. 

82). 

O corpo de Ofélia, a imagem desse corpo flutuante traz “uma imagem, uma 

lembrança, uma ilusão, um derradeiro peso, a extremidade do peso que está a 

oscilar nessa queda” (NANCY, 2000, p.08). Todas as decepções de uma vida estão 

contidas nele. Olhar para o corpo da Ofélia é como olhar para o meu, para a minha 

própria morte. Desde o primeiro momento desse encontro entre mim e a imagem, 

fizemos um acordo tácito de um dia dialogarmos.  

Em que momento estabeleci esse acordo? No momento em que guardei a 

imagem daquele corpo de uma mulher morta. “A arte é uma tentativa de salvação do 

corpo como processo estético inverso, o da trans-forma-ação do finito em infinito 
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através da plástica e da ideia” (TIBURI; KEIL, 2004, p. 113). Esse é o diálogo que 

travo com Ofélia desde o início, na busca de me salvar enquanto mulher, de não 

colocar limites, de não dar fim ao meu corpo e sim transformá-lo em objeto para 

obter respostas.   

Passeio pelas questões femininas e encontro pistas desde a sociedade 

vitoriana até os momentos atuais. É através delas que consigo compreender as 

impossibilidades de ser. É isso que tenho feito nesses últimos três anos, enquanto 

escrevo e preparo as fotos para a Ofélia: dialogar. Tanto seu corpo como o meu 

sofrem, pensam, esquecem e morrem. O corpo pesa. “Mas antes de tudo, o corpo já 

pesa em si mesmo: desceu sobre si mesmo, sob a lei dessa gravidade própria que o 

impeliu até ao ponto em que se confunde com a sua carga” (NANCY, 2000, p. 08).  

No início deste capítulo, uso a figura de Dédalus, em Ulisses, que olha para o 

corpo morto da mãe e estabelece com ele um diálogo; meus pensamentos fluem 

através da imaginação elaboro perguntas e imagino respostas. Quanto é difícil olhar 

para algo sem vida, é como olhar para o vazio. Olhar para o vazio que é estar morta, 

enxergar o buraco negro em que vivemos, o qual criamos para nós próprias - é olhar 

para nada. É estar presente e, de um momento para o outro, não estar mais ali, o 

derradeiro lugar. Não é a Ofélia morta olhando para si própria. Ou é?  “Uma imagem, 

uma lembrança, uma ilusão, um derradeiro peso” (NANCY, 2000, p. 08). Olhar para 

mim e ver tudo que perdi. O meu corpo-Ofélia. Olho para ela e olho para mim. 

Objeto de arte que me salva. Imagens se sucedem. As ilusões indo embora. “A 

imagem, a representação que é a arte, leva o sujeito ao infinito, essa é a promessa” 

(TIBURI; KEIL, 2004, p.117). 

Esteja onde estiver. “Todo o peso do mundo recai sobre ele. Ou seja, com a 

sua espessura de muro de prisão” (NANCY, 2000, p.08). A sensação de estarmos 

presos a ele enquanto vivos, “com a sua massa de terra amontoada no túmulo, 

(mortos) ou com o peso viscoso de espólio (o que acumulamos enquanto vivos), e 

por fim, com o peso específico de água e osso – mas sempre, mas antes de mais, 

carregando a sua própria queda” (p. 08). O corpo que suporta tudo e que leva 

consigo todas as ilusões. 
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2.4 Como ludibriar a morte 

Acredito em troca, em permuta com a morte. Sísifo, como já mencionei, 

enganou a morte por duas vezes, através do presente e da mentira. Mas, o castigo 

por sua astúcia foi-lhe dado: deveria rolar uma pedra até o topo de uma montanha e, 

como punição, toda vez que ele conseguisse essa façanha a pedra voltaria rolando 

para baixo. E assim deveria fazê-lo por toda a eternidade. Utilizo essa metáfora para 

elucidar o meu trabalho com Ofélia, ele me faz enganar a morte, ludibriar, não 

morrer de fato e, como castigo, devo repetir essa imagem infinitamente. 

Até o presente momento fizemos considerações sobre a morte, tendo como 

referência o corpo morto da Ofélia na obra de Millais, com o objetivo de dar 

significado ao meu trabalho como artista. Entre mim e Ofélia deu-se um encontro e 

desse encontro surgiu em mim um profundo desejo de diálogo. Mas entre nós não 

existe nem existiu um vazio e Coccia (2010) em “A vida sensível” nomeia essa 

intermediação de “fenômeno”: “Entre nós e os objetos há um lugar intermediário, 
algo em cujo seio o objeto torna-se sensível, faz-se phainomenon” (p. 19).  

Entre mim e a Ofélia de Millais aconteceu esse fenômeno, foi nela que me 

espelhei para produzir centenas de imagens. Esse lugar que se formou entre mim e 

a imagem de Millais produziu uma insatisfação e um desejo de realização. “E é esse 

metaxu (e não as coisas mesmas diretamente) que oferece todas as nossas 

experiências e que alimenta todos os nossos sonhos” (COCCIA, 2010, p.19). É algo 

que intermedia o encontro entre o artista e algo que o atrai. Esse algo existe e não 

pode ser ignorado, não é possível dar as costas a ele. Os anos podem passar, mas 

aquele lugar onde o fenômeno acontece fica resguardado de tudo e de todos. Como 

se houvesse um dia e lugar marcados para se viver aquela experiência.  

E volto à reflexão de Didi-Huberman, do início deste texto, que nos faz pensar 

em como o objeto de estudo, a figura de Ofélia morta, ficou a  espera e, no momento 

certo, o encontro aconteceu. Segundo Coccia (p. 20), “o sensível tem lugar apenas 

porque, para além das coisas e das mentes, há algo que possui uma natureza 

intermediária”. 

E acrescenta: “As imagens não têm nada de psicológico porque existem, 

antes de tudo, fora de nós, de nossa consciência, nos céus, no ar, na superfície dos 

espelhos, e somente depois entram na vida humana” (p.51). 
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O que existe “entre” mim e o objeto é o que transforma as coisas, os seres, a 

vida. Ele tem o poder de causar algo que me modifica e de certa forma se impõe 

para que eu busque novas formas de construir meu objeto de estudo. “Os meios – 

enquanto condição de possibilidade da existência do sensível - são o verdadeiro 

tecido conectivo do mundo” (COCCIA,2010, p.39). Não existe uma conexão imediata 

entre o sujeito e a coisa, se não acontecer o fenômeno. “E é graças ao meio que o 

sujeito pode ver, perceber e, dessa maneira, interagir com o objeto” (p.39). E é 

dessa forma que uma imagem do século XIX pode permanecer e se tornar objeto de 

trabalho de outro artista, existindo no mundo sensível e reverberando em centenas 

de novas imagens minhas e de outros tantos artistas. “[...] as coisas conspiram até 

formar um mesmo mundo” e “Cada uma exercita influência dobre as outras.” (p.40) 

As imagens se formam dentro de nós e as colocamos para fora para que 

tenham autonomia, vivam por si próprias. Penetram dentro de nossas almas e saem 

transformadas em arte, se for o caso. Essas imagens que produzo são geradas a 

partir de algo que está fora de mim, mas que tem a capacidade de provocar 

inúmeras, centenas de imagens a partir de um fenômeno que acontece entre nós. 

São muitas questões a serem respondidas sobre essa obra tão complexa e com 

acontecimentos intrincados que se resolvem de forma trágica. Toda a tragédia que 

envolve a figura da Ofélia é o que dá continuidade ao meu trabalho.  

Quanto à imagem, é necessário também refletir sobre seu retorno,  na teoria  

de Warburg ou as ressignificações pelas quais ela passa em seu percurso no tempo.  

Segundo Mattos (2006), pesquisadora sobre a teoria, “Warburg conceberia as 

imagens como símbolos condensadores de uma memória coletiva, que circulariam 

através do tempo, reativando-se e modificando-se ao inserirem-se em momentos 

históricos específicos” (p.3).  

Colocar as imagens para fora de nós também tem outra função, que é a de 

substituição. Segundo Tiburi, o mundo das imagens caracteriza-se por uma 

necessidade do artista de afastar-se da morte e substituí-la por uma representação. 

Nas fotos que produzo, a imagem da morte tem como um dos objetivos substituir 

algo que causa medo, algo que temo e que necessito exteriorizar.  

Em algum momento da história, na cultura egípcia se descobre a 

possibilidade de substituir o humano por sua reprodução pintada ou em pedra e 

assim torná-lo livre da morte, Foi costume naquelas terras, quando morria um 
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homem poderoso, levar seus servos para que o acompanhassem na sepultura. 

Eram, assim, sacrificadas para que ao chegarem ao Reino dos mortos, o senhor 

tivesse consigo um séquito condigno. Mais tarde esses horrores foram considerados 

cruéis, talvez onerosos demais, e a arte acudiu para ajudar. Em vez de servidores 

de carne e osso, aos poderosos da Terra passaram a ser oferecidas imagens como 

substitutos (GOMBRICH, 1999, p.58). Ludibriar a morte foi a descoberta egípcia, 

com essa possibilidade de substituir o inevitável por uma imagem, uma reprodução, 

pintura ou escultura. Esse procedimento é utilizado pelos artistas durante séculos, 

se pensarmos que a arte pode substituir algo. 

Debray (1993) em “Vida e morte da imagem” diz: “Nosso primeiro objeto de 

arte: a múmia do Egito, cadáver feito obra; nossa primeira tela: a mortalha pintada 

do copta” (p. 28) envolto em mistério atrai o nosso olhar, primeiro objeto de arte e 

última forma de ser. Permanecer deitado a espera do desconhecido. A necessidade 

de se preparar para algo que existe não se sabe onde. “Foi talvez, diante da morte 

que o homem teve, pela primeira vez, a ideia do sobrenatural e quis esperar para 

além do que via (p.29). Sinto exatamente isso ao olhar para a Ofélia e na verdade 

olhar para a morte e querer saber mais sobre ela, sobre o que eu não vejo, o que eu 

não sei. “A morte foi o primeiro mistério; coloca o homem na pista dos outros 

mistérios” (COULANGES apud DEBRAY, 1993, p.29). Primeiro e último mistério.  

Torno a olhar para imagem de Ofélia e meu pensamento se distancia, olho 

para o corpo, o vestido, as flores e penso em todas as tentativas que fiz em 

reproduzi-la. Muitas vezes foram as mãos para fora da água que eu sentia 

necessidade de imitar, em outras as flores, brancas, vermelhas, depois os cabelos 

que eram falsos, curtos, até que finalmente passei a usá-los naturais e longos, como 

eram os meus. Detalhes foram surgindo, como anel, brincos, cores de roupas, 

modelos curtos, longos cabelos, flores e um detalhe importante que vi na pintura de 

Millais, mas que nunca existiu: os pés da Ofélia. Fui enganada pela minha 

imaginação. Os pés não fazem parte da pintura, mas de alguma maneira sempre 

estiveram presentes para mim. Nós que temos uma cultura interiorana vimos muitas 

vezes pessoas dentro de caixões sendo enterradas descalças, ou talvez quando 

crianças ainda, andando ao lado de algum caixão, vendo o morto acima de nossos 

ombros, tínhamos nos pés o alvo do olhar. Certamente essa visão infantil me 

enganou e provocou em mim a vontade de realizar tantas imagens dos pés da 
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Ofélia, dos meus pés. Na terra, sob a água, na mata, descalça, com sapatos, com 

tênis, sempre em uma tentativa de resolver esse encontro com a morte. A Ofélia 

deitada na água como foi pintada por Millais não encontra similaridade naquele 

período, portanto não encontrei pintura de outro artista que tivesse com os pés à 

mostra. Nesse período do século XIX, as obras referentes ao tema Ofélia foram 

realizadas em grande número, mas uma constante é o tema da loucura, do 

afogamento e não a morte em si.  

Olho para a imagem da mulher morta e, diante o que sinto é incompreensão. 

Durante três anos refiz a cena para tentar descobrir o porquê. Que tipo de atração 

existe em volta da imagem da mulher morta? Em “Maneiras Trágicas de Matar uma 

mulher”, de Nicole Loraux (1988), que se apropria da tragédia grega para esclarecer 

quais as formas possíveis de matar uma mulher, lemos: “um canto de coro e depois 

o anúncio por um mensageiro de que a mulher se matou longe dos olhares” (p.48). 

Exatamente como a morte da Ofélia, longe de todos e descrita pela Rainha de forma 

poética. O silêncio anterior à morte tem um motivo significativo na tragédia, segundo 

Loraux, elas [as mulheres] sofrem acusações, ameaças e desaparecem para a 

morte. “Fedra tornou-se invisível e Djanira desapareceu” (p. 48). Trago para os dias 

atuais essas referências e percebo que nós mulheres nos tornamos invisíveis, 

desaparecemos diante dos olhos de todos tal qual Jocasta e Fedra, nos trancamos 

atrás de portas e somos dadas como mortas.  

Volto ao texto inicial de Didi-Huberman (1988) sobre “fechar os olhos para 

ver”, refletir e criar, “[...] a fim de dar forma ao trabalho visual que deveria ser o 

nosso quando pousamos os olhos sobre o mar, sobre alguém que morre ou sobre 

uma obra de arte” (p.34). Fecho os olhos e é Ofélia quem me leva a criar 

infinitamente, que dá forma ao que penso, aos medos que sinto. A Ofélia de Millais 

“impõe em mim a imagem impossível de ver daquilo que me fará o igual e o 

semelhante desse corpo em meu próprio destino futuro de corpo que em breve se 

esvaziará, jazerá e desaparecerá [...] (p. 38). Ofélia me livra dessa angústia, do 

medo do que virá, é a minha forma de enfrentar o desconhecido, talvez a minha 

condição de mulher que morre diariamente, que sobrevive tautologicamente. Repetir 

a imagem da morte me salva. “A vida e seu sentido é o que procura expressão na 

arte, a arte expressa a impossibilidade da vida” (TIBURI; KEIL, 2004, p. 171). É 

possível suportar a realidade através da arte. Loucura e histeria. 
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3 EMANCIPAÇÃO FEMININA 

Ao dar início à pesquisa sobre Ofélia, personagem de Shakespeare, em 

Hamlet, posteriormente representada na pintura de John Everett Millais, percebi que 

muito deveria ser investigado especialmente sobre as condições sociais da época 

em que ela foi realizada por Millais.  Essa investigação criteriosa e exaustiva deveria 

ser feita para que eu pudesse compreender o que permitiu a essa figura literária, 

fictícia, sobreviver na imaginação de gerações, tanto na do século XIX quanto no 

presente, e ser imitada por jovens e mulheres adultas desses períodos.  

Primeiro ponto: Ofélia não existiu. Atrizes lhe deram vida através de grandes 

interpretações no palco. Na história de Shakespeare, seu papel era de uma 

coadjuvante em torno de Hamlet, o personagem principal. Assim, temos a figura de 

uma mulher entre outras figuras literárias que “atingem a posição de mitos, 

narrativas investidas de algo como „a verdade‟, como é o caso de Ofélia” (TIBURI, 

2010, p. 306) 

Em segundo lugar, o personagem Ofélia ressurge após dois séculos como 

objeto de referência para uma sociedade burguesa, sendo lida e representada 

através dos textos de Shakespeare e copiada e pintada, principalmente por artistas 

do grupo Pré-Rafaelita que percebeu a importância da literatura e suas 

representações na arte. 

Finalmente, a figura dramática de Ofélia reaparece no século XXI com novas 

características, mais indecifráveis ainda. Estamos em um momento em que a mulher 

conseguiu a liberdade tão almejada por todas, pode-se trabalhar nas mais variadas 

profissões, casar com quem se desejar, ou não casar, sem que isso seja um 

problema que vá desmerecê-la perante a sociedade. Pode ter filhos ou não. Há 

inúmeras possibilidades de se ser a mulher que se tem em mente. Não é possível 

aqui elencar todo tipo de autonomia que a mulher conseguiu desde a década de 60 

do século XX. Então, o que foi que aconteceu? Ou o que está acontecendo com 

algumas mulheres deste início de século, jovens em sua maioria, que demonstram 

através de imagens fotográficas a sua própria morte? 

 Passamos por mais de quatro séculos e mudanças econômicas, políticas e 

sociais ocorreram , houve um avanço imenso em torno da técnica. Evoluímos, se é 

que se pode falar assim, de uma total insignificância; em  algumas sociedades, 
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passamos pelas revoluções industrial e francesa, alcançamos um nível de 

comunicabilidade impensável há algumas décadas e, no final de tudo isso, 

encontramos uma mulher, uma Ofélia qualquer, não um personagem de 

Shakespeare, vejo apenas uma mulher que sobreviveu, mas que dentro de um 

processo de evolução tão construtivo e destrutivo ainda é um pária da sociedade, 

alguém que não consegue realizar seu papel porque não consegue encontrá-lo. 

Para que possamos elucidar essa trama algumas questões devem ser 

respondidas. Como era a sociedade do século XIX em relação à feminilidade?   Por 

que a sociedade da época Vitoriana viu em Ofélia um exemplo a ser seguido? Por 

que um coadjuvante de uma peça de Shakespeare pode provocar  tantas questões 

em diferentes épocas? Por que tanta admiração pela figura da mulher morta? Por 

que motivo a figura de Ofélia reaparece no século XXI e novamente provoca o 

desejo de representação da morte em jovens e adultas? Procurarei responder essas 

questões para que possamos elucidar esse fenômeno e sua permanência no 

imaginário feminino durante séculos.  

Para responder todas essas indagações, fui pesquisar autores que viveram 

ou escreveram sobre os séculos XIX e XX. Também me apropriarei de textos de 

autores que buscam esclarecer  questões sobre o feminino.  

Ao analisar um período histórico muito extenso da sociedade de uma 

determinada época, corre-se o risco de generalizar algumas questões a partir de 

fatos isolados ou de classes sociais específicas, como as da era vitoriana. Assim, é 

necessário deixar claro que o meu objetivo é delinear a sociedade burguesa em 

meados do século XIX e a influência do texto Hamlet de Shakespeare, 

principalmente sobre as artes visuais daquele período.  

Inicialmente é indispensável falar sobre a leitura de “O amor, as mulheres e a 

morte”, de Schopenhauer (1984, p. 91). Ao lê-lo, deparei-me com palavras tão 

rudes, e por que não dizer misóginas, como: "Padece de miopia intelectual que por 

uma espécie de intuição permite que ela veja de modo penetrante as coisas 

próximas, mas seu horizonte é muito pequeno e assim lhe escapam as coisas 

distantes”, o que me fez refletir sobre as circunstâncias nada louváveis que a mulher 

teve que suportar naquele século 8. 

                                            
8 Essas palavras às quais me refiro pertencem ao texto original publicado no ano de 1851, na 

Alemanha, sob o título “Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften” (Parerga e 



36 
 

 Shopenhauer descreve a todo o momento uma mulher que só pode existir 

sob o domínio, a imaginação e o desejo masculinos. Ele descreve a mulher como 

um ser que “não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais nem aos 

grandes trabalhos materiais” (p.89). Essa afirmação obviamente era feita baseada 

em uma realidade na qual os homens eram o centro de uma sociedade patriarcal e 

“davam continuidade a uma história onde a figura masculina era única, acreditava-se 

em um mundo onde a figura feminina era ornamental e para tanto não era 

necessário ser um ser que pensa” (FERNANDES, 2012, p.1). 

Da mesma forma, temos Rousseau (2004) que, em Emílio9, fala de uma 

mulher subjugada dentro da sociedade, ele diz: "Assim aspira apenas ao que podes 

conseguir e ordena a tua ambição não pelos teus julgamentos, nem pelos nossos, 

mas pelas opiniões dos homens" (v. 5, p. 560.) .Esses limites impostos pela figura 

masculina também deixavam claro que as possibilidades de a mulher definir o que 

queria para sua própria vida era limitada pela opinião dos homens, eles 

estabeleciam o certo e o errado, o bem e o mal. 

Kehl, em “Deslocamentos do feminino” (1998), de forma muito clara, nos 

apresenta como os homens construíram a feminilidade. Ela nos mostra como se 

estabeleceu a figura da mulher, como os homens a viam e o significado que lhes era 

atribuído perante a sociedade. “Atribui-se às mulheres um pendor definido para 

ocupar um único lugar social - a família e o espaço doméstico” (p.58). Originando-se 

daí, segundo a autora, a maternidade. A forma como as meninas eram criadas 

naquela época era totalmente diferente da forma como eram criados os meninos. 

Liberdade para os meninos e submissão para as meninas. Rousseau, em Emílio, 

descreve como os homens devem ser livres, terem iniciativa e espontaneidade e 

como as mulheres devem se comportar e obedecer dentro da família: "Devemos 

primeiro treiná-las para as coisas obrigatórias, para que nunca lhes custem, 

devemos ensiná-las a domar todas as suas fantasias, para submetê-las à vontade 

de outrem". (p. 509). 

                                                                                                                                       
Paralipomena - escritos filosóficos menores), primeira publicação de sucesso do filósofo, do qual 
se extraiu o texto "Über die Weiber" (Sobre as esposas), traduzido como “Ensaio acerca das 
mulheres”. 

9 “Emílio ou da educação”, por Jean JacquesRosseau. Publicado originalmente em 1762, em 
Amsterdã, sob o título “Émile ou du L’éducation”, pela Amsterdam, M.M. Rey. 
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As meninas desde a tenra idade já eram vistas como um problema dentro das 

próprias famílias, com “uma vida menos sadia, alimento insuficiente com o pretexto 

de ser mais leve” (KHEL, 1998, p. 78). Segundo Kehl, pouca coisa mudou em 

relação às mulheres, se olharmos para os séculos XVII e XVIII. Elas eram vistas pela 

ótica da natureza. Um ser problemático, isto é, sua natureza impedia que ela fosse 

vista como alguém normal. Gravidez e menstruação não permitiam que ela vivesse 

normalmente e isso era visto como uma forma de doença. “Se a filosofia em sua 

história lutou contra as imagens, não o fez contra a imagem da mulher. Ao contrário, 

ajudou no processo de definição de uma mulher ‟como imagem‟ da falsidade, da 

ignorância, e da anatomia como destino” (TIBURI, 2010, p.303). 

Em meio a todas as críticas é possível formular algum pensamento a favor da 

mulher, como Louise Michel10 escreve em 1850: “O grande homem faz da mulher o 

ídolo e uma pobre idiota, pois é preciso que o marido, pobre coitado, a crie a sua 

imagem” (apud TRILLAT, 1991 p. 108). Louise prevê que mesmo que seja possível 

para uma mulher ser alguém dentro da sociedade, esse alguém será a imagem e 

semelhança do marido, o que, na opinião dela, será uma mulher com uma imagem 

falsa. Se pensarmos em que época essa frase foi dita, temos de concordar com o 

quanto deve ter sido difícil para ela chegar a essa conclusão e quanta de coragem 

precisou para escrever sobre essa ideia em 1850. 

Aconteceu, como podemos perceber, um desajuste entre as mulheres e a 

questão feminina na sociedade burguesa, porque elas desejavam ser mais do que 

mulheres casadas, identificavam-se com os homens em qualidades e destinos. Du 

Châtelet11, cientista e amante de Voltaire, acreditava que a felicidade, as paixões 

deviam ser importantes na vida das mulheres, mas também sabia “que os prazeres 

sublimados, os do estudo, da gloria e do poder, são bem mais acessíveis aos 

homens do que as mulheres (KHEL, 1998, p.64).Foi possível nesse período que ela  

exercesse funções até então masculinas e o poder que ela desempenhava na 

                                            
10 Louise Michel (1830–1905) francesa, professora primária, foi uma anarquista “mas por atitude 

moral do que por ideologia”. No período em que mulheres ainda essencialmente não tinham 
quaisquer direitos, ela era, em muitos aspectos, uma exceção. Fonte: Partido da causa operária. 
Disponível em: <http://www.pco.org.br/publicacoes/mulheres/personalidades/louise.htm>. Acesso 
em: 10 maio 2013. 

11 Sobre Madame Du Châtelet, ver: Dirceu Magri, em Revista Philomática. Disponível em: 
<http://revistaphilomatica.blogspot.com.br/2010/03/madame-du-chatelet.html>. Acesso em: 25 abr. 
2013. 
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sociedade era semelhante ao poder masculino dentro de casa com a família, por 

isso o medo da figura na qual ela se transformou. 

O medo que o homem sente da mulher é tão antigo quanto a história, mas 
foi só no século burguês que ele se transformou num tema proeminente nos 
romances populares e tratados médicos. Atraiu a atenção de jornalistas, 
pregadores e políticos; invadiu os sonhos de homens e forneceu-lhes 
assunto para poemas e pinturas. A demonstração aberta e crescente que a 
mulher fazia de seu poder parecia ser a contrapartida pública do poder que 
os homens exerciam privadamente, com uma ansiedade cada vez maior, na 
segunda metade do século XIX: um e outro forneceram ao homem 
formidáveis argumentos contra a emancipação da mulher (GAY, 2001, p. 
128).  

Eram ditadas regras sobre como a mulher deveria se comportar. Em 1854 foi 

publicado o livro de poemas “The Angel in the house”, de Coventry Patmore12. Esse 

livro, segundo Smith (2007), foi utilizado durante todo o século XIX para ensinar as 

esposas a serem submissas aos maridos e dedicadas ao lar. “No entanto, a partir de 

1870, encontramos vozes femininas que se rebelam. Em 1873, Woolson13, por 

exemplo, denuncia que as mulheres casadas “adquiriram um gosto por formas 
variadas de “suicídio lento” (had acquired a taste for a variety of forms of 'slow 

suicide') (apud DIJKSTRA, 1988, p. 29). Esse era o preço pago pela mulher que 

representava  a  figura de “anjo no lar” o desejo de morrer, pois essa condição de 

perfeição não era o que almejavam e sabemos hoje que esse  modelo também não 

era perfeito, como não é o “modelo “ que representam hoje. Ao invés de anjos no lar 

optamos por ser mulheres “emancipadas”, e desse assunto trataremos mais adiante. 

Outros acontecimentos na área cultural proporcionaram profundas mudanças 

sociais, como a literatura, que adentra a vida das mulheres burguesas da era 

vitoriana e transforma cada uma delas. Perderam seus limites dentro da família ao 

lerem romances, essa “fúria de ler” provocou reações contrárias em maridos, pois 

elas deixavam as tarefas domésticas para se dedicarem à leitura e, mesmo que de 

forma lenta, perceberam a possibilidade de conhecer outras vidas, “aconteceu uma 

invasão literária que enriqueceu o imaginário das mulheres, compensando 

                                            
12 “The angel in the house” (O anjo na casa). Texto em inglês, na íntegra, apresentado, em PDF, por: 

AREN (Alternative Religions Educational Network Headquarters Web Site). Disponível em: 
<http://www.aren.org/prison/documents/religion/Misc/The%20Angel%20in%20the%20House--
Coventry%20Patmore.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2013. 

13 Constance Fenimore Woolson (1840-1894). Escritora americana pioneira no século 19. Disponível 
em: <http://blogs.bgsu.edu/cfwoolson/>. Acesso em 20 mar. 2013. 
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frustrações” (KHEL,1998, p. 97). Segundo a autora, a produção literária da época é 

voltada ao público feminino e “[...] tenta dar uma resposta imaginária aos anseios 

reprimidos de grande parte das mulheres das classes médias: anseios de viver a 

seu modo a grande aventura burguesa” (p.16). 

A proibição masculina de não permitir que elas cultivassem o hábito da leitura 

tinha lá seu sentido, porém, surge aí uma pequena possibilidade de rebeldia entre as 

mulheres, mas, no momento em que isso se torna possível, acontecem as 

autorizações limitando o que se deve ou não ler. Essas autorizações provinham da 

figura paterna, do marido ou irmão. O momento era de uma ascensão da sociedade 

burguesa e havia a necessidade de se colocar como alguém que lia, se vestia bem e 

se relacionava com seus pares.  

E foi assim que a obra de Shakespeare se apossou da vida das mulheres da 

sociedade vitoriana, e o ponto que mais nos interessa nesse texto é a figura de 

Ofélia e como essa figura louca suicida passou a fazer parte do imaginário das 

mulheres da época vitoriana. Para que pudesse ser lido pelas mulheres, jovans e 

adultas, da época, a literatura de Shakespeare sofreu uma adaptação. Essa 

adaptação foi a forma encontrada pela sociedade masculina preocupada com o que 

as mulheres liam. Segundo Smith (2007): “Quando analisamos a recepção de 

Shakespeare ao longo dos séculos14, vemos que sua obra sempre foi reescrita e 

adaptada só que com propósitos diferentes” (p.35). A intenção permanente era 

mostrar exemplo de conduta a ser seguido pelas jovens. 

Foram também produzidos livros que tratavam das personagens femininas de 

Shakespeare os quais, segundo Smith, “ajudariam a fortalecer noções importantes 

sobre o que uma ‟boa‟ moça deveria saber e como ela deveria agir” (p.57). As jovens 

em idade de se casar recebiam esses livros como presentes e eram “indicação de 

quanto eles seriam uma fonte de auxílio precioso na formação da jovem esposa” 

(SMITH, 2007 p.57).  

                                            
14 Uma obra que explora a recepção shakespeariana ao longo dos séculos é Reinventing 

Shakespeare de Gary Taylor (1989). Taylor defende a tese de que Shakespeare é um fenômeno 
influenciado e, de certa forma, determinado por políticas socioculturais de cada época. Esse 
trabalho foi fundamental para o meu entendimento do processo de apropriação que Shakespeare 
sofreu ao longo do tempo. (nota da autora). 
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Para que essas adaptações fossem feitas na obra de Shakespeare, vários 

escritores da época colaboraram. E, por mais estranho que possa parecer, algumas 

adaptações foram feitas por mulheres autoras. Segundo Smith, eram manuais de 

conduta para as jovens da sociedade vitoriana: Shakespeare's heroines: 

characteristics of women, moral, poetical, and historical, de Anna Jameson (1800) e 

The girlhood of Shakespeare's heroines, de Mary Cowden Clarke (1851) (SMITH, 

2007, p.58). Essas adaptações modificaram de forma execrável a obra de 

Shakespeare. Alguns personagens ganharam uma nova personalidade e Ofélia foi 

um deles. 

A sociedade leitora de Shakespeare construiu uma imagem, uma ficção a ser 

seguida, Ofélia, segundo Tiburi (2010) “Foi uma imagem que se alimentou da vida, 

mas uma imagem que, por força do poder que lhe é típico, alimentou a vida” (p.305). 

A representação teatral também foi estabelecida para que a imagem de Ofélia se 

tornasse tão grandiosa, as atrizes do período também transformaram o papel de 

Ofélia a ponto de torná-la uma heroína a ser imitada. Uma das mais importantes 

atrizes a realizar esse ato foi Ellen Terry15. Segundo Smith (2007), Ellen “tem uma 

presença física importante, presença esta que se torna ainda mais visível uma vez 

que a famosa atriz sabiamente escolhe a representação pictórica” (p.96), uma forma 

de representar que imita a pintura, “voga nos séculos XVIII e XIX, e sugerir que esta 

representação ajudou a coroar a já ubíqua imagem de Ofélia nas artes visuais” 

(p.97).  

Ofélia representava o retrato da subserviência feminina útil, era importante 

propagar essa ideia e cristalizá-la na mulher como útil apenas para um fim, se este 

fim não fosse alcançado seria melhor que ela morresse. Coincidentemente, a 

sociedade vitoriana usa a imagem de Ofélia, uma imagem construída por um 

homem, de como deveria se comportar a mulher ideal, a imagem que deveria ser 

copiada pelas jovens era de uma mulher que foi rejeitada por Hamlet e dessa forma 

                                            
15 Nascida em Conventry, Inglaterra, em 1848, Ellen fez sua primeira apresentação teatral aos oito 

anos de idade, com a peça A winter’s tale, de Shakespeare. Sua primeira aparição como Ofélia foi 
em 1878. Ela foi a um asilo de loucos para estudar para sua cena de loucura, mas percebeu que 
“os loucos eram teatrais demais para ensinar [a ela] qualquer coisa”. Ela então chegou à seguinte 
conclusão sobre atuar: ”Não adianta observar a vida e levar o resultado ao palco sem seleção, 
sem uma ideia definida. A ideia deve vir primeiro, o realismo vem depois”. Disponível em: 
<http://www.lib.rochester.edu/camelot/terry.html>. Acesso em: 20 jan. 2013. 
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não merecia mais viver, “deve-se partir do pressuposto, portanto, de que Ofélia, 

ainda que personagem, foi a imagem de „uma mulher‟ na visão de „um homem‟”. 

(TIBURI, 2010, p.305). Enfim, mulheres reais ou baseadas em ficção todas criadas 

conforme a imaginação do homem.  

Como já vimos, a figura de Ofélia na obra de Shakespeare não possuía 

nenhum destaque, era uma coadjuvante, “[...] nos Contos ela é apenas um „adorno‟ 

cuja função é a de enfatizar as qualidades do príncipe” (p.40). Mas em algumas de 

suas adaptações e como exemplo temos a de Charles Lamb, que era um escritor 

dessa época e modificou o papel de Ofélia, transformando-a em uma mulher por 

quem Hamlet era apaixonado e, para tanto, utiliza-se de “[...] adjetivos que reiteram 

a sua beleza física e moral: „amada‟, „boa filha‟, „formosa‟, „linda jovem‟, 

„encantadora‟, „uma flor‟, „querida‟, „pobre moça‟ [...]” (SMITH, 2007, p.40). Então, 

dessa forma essa imagem de uma pessoa idealizada passou a servir como exemplo 

a ser seguido por todas as jovens leitoras. 

A nossa questão é a sociedade vitoriana e a feminilidade, a presença de 

Ofélia, em Shakespeare como uma figura a ser admirada e reproduzida, há que se 

pensar na imagem da morte de uma mulher jovem. Como os homens podiam 

apreciar uma figura trágica como essa? “Imagens de belas mulheres mortas ou 

adormecidas num sono profundo invadem e permeiam as artes visuais, confirmando 

uma obsessão masculina perversa que tem na morte um ideal da submissão 

feminina” (SMITH, 2007, p.141) 

 A imagem do suicídio é tão incisiva que passa a fazer parte do imaginário 

dos artistas da época vitoriana. O artista do século XIX, de acordo com a moral da 

época vitoriana, usa dessa imagem para doutrinar as jovens do seu tempo. Ofélia e 

a imagem da boa moça que deve morrer “os olhos patriarcais pousam desde sempre 

sobre Ofélia, que a eles se sujeita como boa moça. É sempre o que se espera das 

mulheres” (TIBURI, 2008, p.14).  

A morte de uma jovem encenada, pintada e, por esses motivos, admirada no 

século XIX, tinha suas razões para acontecer naquele momento, a morte feminina 

era bela para se ver (mulher morta, mulher submissa), era também a representação 

do castigo para aquelas que se desviavam do padrão (as loucas); ela morre como 

uma heroína, mártir. Uma mulher que fugisse dos padrões da época, como as 

prostitutas, as mães solteiras, as divorciadas ou abandonadas sem recurso, deveria 
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procurar a morte, não havia espaço para ela naquela sociedade. “Ser rejeitada pelo 

marido ou amado nessa época significava um destino trágico – as chances de um 

futuro casamento eram praticamente nulas e essas mulheres permaneciam à 

margem da sociedade” (SMITH, 2007, 144). 

Mulher alguma gostaria de terminar a vida como Ofélia, e a peça de 

Shakespeare era uma ameaça enquanto uma forma de catequizá-las. Na cena 

seguinte, a fala de Hamlet é uma ameaça às jovens da sociedade vitoriana, que 

veem no casamento e na maternidade o destino almejado. 

 

HAMLET: Ah! Ah! És honesta? 
OFÉLIA: Como assim, príncipe? 
HAMLET: És bela? 
OFÉLIA: Que quer dizer Vossa Alteza com isso? 
HAMLET: É que se fores, a um tempo, honesta e bela, não deves 

admitir intimidade entre a tua honestidade e a tua beleza. 
OFÉLIA: Mas, príncipe, poderá haver melhor companhia para a beleza 

do que a honestidade? 
HAMLET: Realmente, que a beleza, com o seu poder, levaria menos 

tempo para transformar a honestidade em alcoviteira do que 
esta em modificar a beleza à sua imagem. Já houve época 
em que isso era paradoxo; mas agora o tempo o confirma. 
Cheguei a amar-te. 

OFÉLIA: Em verdade, o príncipe me fez acreditar nisso. 
HAMLET: Não deverias ter-me dado crédito, porque a virtude não pode 

enxertar-se em nosso velho tronco, sem que deste não 
remanesça algum travo. Nunca te amei. 

OFÉLIA:  Tanto maior é a minha decepção. 
HAMLET: Entra para um convento. Por que hás de gerar pecadores? 

Eu, de mim, considero-me mais ou menos honesto, mas 
poderia acusar-me de tais coisas, que teria sido melhor que 
minha mãe não me houvesse dado à luz. Sou orgulhoso, 
vingativo, cheio de ambição, e disponho de maior número de 
delitos do que de pensamentos para vesti-los, imaginação 
para dar-lhes forma, ou tempo para realizá-los. Para que 
rastejarem entre o céu e a terra tipos como eu? Todos somos 
consumados velhacos; não deves confiar em ninguém. Toma 
o caminho do convento. Onde se encontra teu pai? 

OFÉLIA:  Em casa, alteza 
HAMLET:  Que lhe fechem as portas, a fim de impedirem que faça papel 

de tolo, a não ser em sua própria casa. Adeus. 
OFÉLIA:  Ajuda-o, céu de bondade. 
HAMLET:  Se tiveres de casar, dou-te por dote a seguinte maldição: 

ainda que sejas casta como o gelo e pura como a neve, não 
escaparás à calúnia. Vai; entra para o convento; adeus. Ou 
então, se tiveres mesmo de casar, escolhe um néscio para 
marido, porque os assisados sabem perfeitamente em que 
monstros as mulheres os transformam. Para o convento, vai; 
e isso depressa. Adeus. 
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As palavras definitivas de Hamlet para Ofélia: “Para o convento, vai. E isso 

depressa”, fortaleciam a imagem de pecadora, que ela representava para as jovens 

da sociedade. As únicas opções para quem era deixada pelo noivo eram ir para o 

convento ou morrer. A tragédia de Shakespeare era perfeita para a sociedade que 

cultuava a morte romântica, a moral rígida do período vitoriano e o romantismo que 

permeava a sociedade, aparecem na arte com a pintura de belas mulheres mortas. 

Ofélia é uma delas e serve de modelo de virtude para as jovens. 

 “A vida, então, é vivida como se fosse uma ficção, e o suicídio é interpretado 

como um ato poético” (SMITH, 2007, p.142). Imitar Ofélia em sua loucura também 

acontecia nos manicômios, algumas jovens aprendiam como representar Ofélia 

dentro dos hospitais. Ofélia servia de exemplo para toda uma sociedade que tinha 

Shakespeare como grande autor de peças trágicas.   

Como já disse no capítulo anterior, Elizabeth Siddal é um exemplo real do 

quanto a mulher foi destruída, denegrida pelos homens na sociedade vitoriana. 

Siddal pousou como modelo para o grupo Pré-Rafaelita (Deverell, Holman Hunt, 

John Millais e Dante Gabriel Rossetti faziam parte desse grupo).  Foi descoberta por 

Walter Deverell, artista que se sentiu extasiado com o tipo físico de Siddal à primeira 

vista. Ela possuía o ideal de beleza: “era magra, delicada e possuía uma face com 

uma expressão etérea, olhos acinzentados e não muito expressivos, cabelos ruivo-

dourados cheios, particularmente apreciados pelos pintores” (SMITH, 2007, p.168). 

Pousou para obras importantes como “Beata Beatrix”, 1960, de Dante Gabriel 

Rossetti,  

Lizzie, como era chamada Siddal, é um perfeito exemplo de como a mulher 

que não era burguesa, era vista na sociedade vitoriana. Ela posava para os Pré-

Rafaelitas, tornou-se amiga do grupo, foi amante de Dante Rossetti , que, segundo 

Smith (2007), lhe ensinou a escrever poesia e a pintar. Algumas mulheres se 

casavam, tinham filhos e eram subjugadas dentro do próprio lar, outras faziam parte 

de uma classe inferior e se submetiam a trabalhos domésticos nos lares vitorianos 

ou então ensinavam os filhos dos mais nobres a se comportarem, dedicavam-se ao 

ensino de outras línguas ou até mesmo das primeiras letras. Siddal era uma dessas 

figuras femininas que gostava de arte, e que não conseguiu se sobressair como 

artista na realidade social em que vivia, escolheu papéis para si mesma, com o 

objetivo de conquistar um homem, e morreu ao se sentir desprezada por ele. 
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Há desejos trágicos, que brotam antes do seu tempo e cujo destino é morrer 
insaciados. O desfecho do suicídio era a solução natural para um conflito 
em que os apelos do talento artístico se viam negados pela impossibilidade 
de expressão e transformados em destinos medíocres e infelizes, que esse 
mesmo talento se recusava a testemunhar (OLIVEIRA, 1992, p. 115). 

Siddal era uma artista e teve um final tão infeliz como os de tantas outras 

mulheres do seu tempo. Buscava uma forma de ser que pudesse agradar a um 

homem que, entre tantos outros do seu tempo, via na mulher alguém que ele amava, 

mas da qual gostaria de se ver livre. Um tanto quanto contraditório essa forma de 

amor em nosso tempo, porém não o era na Londres do século XIX. Showalter 

descreve esse momento assim: 

“Clinicamente falando o comportamento e a aparência de Ofélia são 
características da doença que os elizabetanos teriam diagnosticado como 
amor melancólico feminino ou erotomania. A partir de 1580 tornou-se uma 
"doença moda" entre os homens jovens, especialmente em Londres, e o 
próprio Hamlet é um protótipo do herói melancólico” (apud PARKER; DIDI-
HARTMAN, 2003, p.81). 

3.1 Ofélia do século XX 

Para que possamos dar inicio à questão do ressurgimento da figura de Ofélia 

de forma mais explicita no século XXI, vários pontos devem ser repensados sobre a 

sociedade vitoriana e a feminilidade: foi o século XIX o momento das grandes 

mudanças para a mulher nas questões de liberdade e repressão. A rainha Vitória 

impunha regras rígidas de comportamento que deveriam ser seguidas pelas 

mulheres ao mesmo tempo em que mudanças econômicas e tecnológicas 

proporcionavam novas perspectivas de conhecimento na área cultural. A figura 

masculina, por sua vez, via na mulher uma ameaça, o modelo de perfeição, “anjos 

do lar” e assim os distanciava. Nesse período, mulheres descobrem através da 

literatura que existe outro mundo, no qual seus sonhos de vida, amor e paixão 

podem se realizar. Até chegar a esse momento, a sociedade patriarcal lutou com 

todas as armas, através de ameaças veladas, como manuais de comportamento, 

adaptações de diversos autores, como Shakespeare, por exemplo, entre outras. O 

medo da figura feminina, que era um modelo de perfeição, fez com que eles as 

preferissem mortas, lindas como Ofélia. O suicídio, então, permeia a literatura, a 

poesia, o teatro, a arte em geral.  
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O período é romântico e muitas questões devem ser levadas em conta, 

principalmente questões relativas à feminilidade. Nesse período ocorreram muitas 

mudanças referentes à presença das mulheres na sociedade vitoriana - mulheres 

que buscavam possibilidades de alcançar uma forma mais livre de ser, uma forma 

melhor do que aquela que a sociedade lhes oferecia. Assim, a mulher avança em 

busca de uma posição social mais intelectualizada, mesmo tendo recebido uma 

educação diversa da do homem. 

Um século de mudanças radicais separam a atual da vitoriana sociedade 

ocidental e, novamente, a figura de Ofélia surge no meio feminino. 

Por que motivo Ofélia reaparece no século XXI e novamente provoca o desejo 

de representação da morte em jovens e adultas? 

No último século questão feminina, em sua essência, passou por profundas 

mudanças. Essa busca da mulher por um lugar confortável dentro da sociedade, 

com direitos e deveres iguais ao dos homens, parece nunca terminar. Um breve 

passeio pelo século XX, mais precisamente em meados dele, nos faz perceber 

claramente que muitas coisas mudaram. Mas ao ler sobre a figura da mulher 

naquela época, me fez repensar sobre quem é essa mulher. Como era a sociedade 

das décadas de 1940 e 50, em que Simone de Beauvoir (1970) escreveu “O 

Segundo sexo” 16? 

 Fui até ela para encontrar algum caminho a seguir. Beauvoir faz um passeio 

pela feminilidade com dados biológicos e psicanalíticos sobre o assunto. Inicia seu 

texto com a seguinte frase: “O tema é irritante principalmente para as mulheres. E 

não é novo” (p. 11). E a partir daí constrói um dossiê sobre a feminilidade e seus 

problemas desde a época primitiva, os primeiros povos e a evolução na condição da 

mulher. “Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos 

também explicá-la pelo "eterno feminino" e se, no entanto, admitimos, ainda que 

provisoriamente, que há mulheres na terra, teremos que formular a pergunta: que é 

uma mulher? ( p.9). 

Questões como quem ou o que é essa mulher permeiam esta tese. Para que 

pudesse compreender a reaparição da imagem da Ofélia como representação 

fotográfica entre mulheres jovens e adultas, tive que buscar respostas no passado. 

                                            
16 Obra original: BEAUVOIR, Simone. Le deuxième sexe. Tome II, Paris: Gallimard, 1949. 
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Um passado longínquo, diga-se, no qual se imaginava que tudo iria mudar 

para a mulher. Mas de que mulher falamos? Que é uma mulher? Pergunta Beauvoir. 

Como defini-la sem a visão pejorativa do passado? Busco refletir sobre quem é essa 

mulher e sobre o que mudou nela e para ela, entre os séculos XIX e XX.  É possível 

dizer que as mulheres não ousavam pensar em emancipação (com exceção, talvez, 

de algumas poucas escritoras da época). Mulheres “sabiam” de antemão qual era a 

sua função dentro da sociedade, do casamento, “sabiam” que se por um momento 

tentassem desviar seu caminho, teriam a figura masculina do pai ou do marido para 

colocá-las de volta “nos trilhos”. 

Começo pensando o quanto discutir ainda esse assunto no ano de 2013 seria 

impensável para as mulheres do ano de 1851 (data em que Millais produziu sua 

Ofélia). Ao ler em Maria Rita Kehl, sobre as mulheres que pensam na condição 

feminina do seu tempo, sinto que as nossas condições como mulheres não se 

modificaram, simplesmente se mascararam diante da realidade. Somos livres. E que 

angústia é essa que nos persegue como um fantasma? Por que a sensação de “ser 

igual” a Ofélia nos espreita, nos incomoda?  

Ao encenar Ofélia, mostro a minha própria morte, nessa representação está 

implícita a morte de alguém que eu gostaria de ter sido e a percepção dolorida de 

que não existe mais tempo para sê-lo. A figura morta da Ofélia de Millais que vi e 

guardei entre outras imagens e que foi algo incompreensível naquele momento me 

atingiu de maneira arrebatadora dez anos mais tarde.  A realização de trabalhos nos 

quais a figura feminina retorna melancólica ou morta surge da necessidade de 

representar o que restou de mim depois de tantos anos vivendo a esposa, a mãe, a 

filha, a neta ideal, deixando para o segundo plano a artista que sou. A cada 

representação, morre um pouco de cada uma e a minha essência, o que realmente 

sou, busca se adequar à realidade em que vivo. 

  Beauvoir na década de 1950 descreve a condição feminina da época e se 

pergunta: 

Por que este mundo sempre pertenceu aos homens e só hoje as coisas 
começam a mudar? Será um bem essa mudança? Trará ou não uma 
partilha igual do mundo entre homens e mulheres? Essas questões estão 
longe de ser novas; já lhes foram dadas numerosas respostas, mas o 
simples fato de ser a mulher o Outro contesta todas as justificações que os 
homens lhe puderam dar: eram-lhes evidentemente ditadas pelo interesse 
(1970, p.15 - 16). 
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O mundo [ainda] pertence aos homens.  A condição feminina evoluiu. Temos 

direitos adquiridos após muita luta, porém acumulamos “deveres masculinos” ao 

lado dos “deveres femininos”. Não partilhamos as mesmas ideias dentro do mesmo 

mundo. Estamos reféns da tal liberdade tão almejada por Beauvoir e tantas outras 

mulheres que viveram dos mesmos ideais. 

O homem é pensável sem a mulher, diz Beauvoir, “Ela não, sem o homem" 

(1997, p. 10). A mulher pode hoje ser alguém sem que ao seu lado esteja a figura 

masculina que reafirme quem ela deseja ser. Ela não precisa dessa presença que 

avalize suas qualidades. Mas o quanto custa ser essa mulher que trabalha, é casada 

e tem filho(s). Nunca se fala da mulher como profissional para depois descrevê-la 

como mãe e esposa, o que se ouve é: “ela é casada e trabalha fora”. 

E volto à pergunta: o que representa hoje, em pleno século XXI, a figura 

morta da Ofélia?  

Respondo que nós mulheres ainda temos muitas características próprias do 

século XIX. Por isso a figura de Ofélia persiste. É preciso, da mesma forma que no 

passado, “[...] vencer a morte imposta pelo cotidiano de uma sociedade desigual, no 

seio de uma construção social inacabada, plural, esfacelada no concreto das 

desilusões diárias [...]” [a vida se baseia] “na descrença das promessas da razão 

branca, masculina e eurocêntrica” (CHAGAS, 1995, p.3), que continua nos 

desejando mortas. E completo com Tiburi, sobre o complexo de Ofélia que “seria a 

prisão no desejo de um homem ou, mais ainda, a prisão de todos no desejo 

patriarcal” (2010, p.310).  

Todo o avanço da ciência e a possibilidade de uma permanência maior na 

terra através da longevidade não diminuiu a crença no invisível, no poderoso, no 

eterno. Vivemos, como no passado, em um estado de melancolia, iminência de 

perda e total sensação de vazio. A melancolia era no passado a camada protetora 

para algumas mulheres, estar melancólico escondia de forma sutil uma angústia 

profunda. Agora, somos modernos, mas continuamos querendo resgatar algo que 

perdemos, e continuamos resgatando o romantismo do século XIX, a ingenuidade 

própria das mulheres daquela época diante do amor, e perdemos lentamente a 

vontade de viver.  

Uma das sensações mais nocivas diante da própria vida é o aprisionamento 

ao qual as mulheres se sujeitam dentro dos relacionamentos, segundo Beauvoir, “Há 
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uma saída para a mulher que chega ao fim de sua recusa: suicídio.” E a forma de 

fazê-lo é silenciosa como nos descreve Loraux, em “Maneiras Trágicas de matar 

uma mulher”: “Afogam-se de bom grado, como Ofélia, manifestando a afinidade da 

mulher com a água passiva e noturna e na qual parece que a vida pode 

passivamente dissolver-se.”(1988, p. 375) 

E o que é mais dilacerante para a mulher, “ela não procura sinceramente 

largar o que detesta” (BEAUVOIR, 1975, p. 375). Frase do século passado, ainda 

atual, 60 anos depois. A mulher “representa o drama da ruptura, mas finalmente fica 

com o homem que a faz sofrer; finge abandonar a vida que a molesta, mas é 

relativamente raro que se mate” [...]. “Ela, por questões maternais, financeiras, 

sociais opta por se sentir presa, porque a prisão faz com que se sinta protegida, 

longe da liberdade e próxima do seu algoz”. E completa: “[...] não gosta das 

soluções definitivas: protesta contra o homem, contra a vida, contra sua condição, 

mas não se evade” (p. 375). 

E o que podemos perceber com relação à mulher dentro da família nos dias 

de hoje? Guattari (1996) teoriza sobre a sociedade contemporânea e fala de uma 

implosão familiar, para ele: “Dela restou uma determinada figura de homem, uma 

determinada figura de mulher”. Mas o que vem a ser isso, que figuras determinadas 

são essas? “Estamos em dois extremos, nos intoxicamos de familiarismo, nos 

anestesiamos a toda sensação de mundo – endurecemos”. Esse núcleo familiar fez 

com que a mulher não se permitisse trabalhar, sair do lar e do seio da família. “No 

outro extremo - quando já conseguimos não resistir à desterritorialização e, 

mergulhados em seu movimento, tornamo-nos pura intensidade, pura emoção de 

mundo -, um outro perigo nos espreita” (p.284). 

Algumas respostas começam a se delinear: “Entre esses dois extremos, ou 

essas diferentes maneira de morrer, ensaiam-se, desajeitadamente outros jeitos de 

viver” (p. 284). De uma forma ou de outra a mulher encontrou o desejo da morte e 

uma forma de sobreviver a ela. Outra forma encontrada pelo ser humano para 

morrer, segundo o autor, é a busca da beleza, “[...] essa sede insaciável de absoluto, 

de eterno [...]” (p.284). Guattari usa a metáfora de Penélope e Ulisses para falar do 

homem e da mulher na sociedade atual. As Penélopes, segundo Guattari, estão 

sempre à espera do amor, sempre à espera de Ulisses. Ela tece sempre os mesmos 

fios, enquanto Ulisses nada tece.  
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Penélopes, Ofélias, personagens que reaparecem todos os dias, mesmo com 

toda a emancipação feminina que aconteceu, especialmente a partir da década de 

1950, em nossa sociedade. As mulheres buscam um homem para aprisioná-las e, 

ao depararem-se com o desprezo por parte dele, buscam a morte. A mulher realiza 

o desejo masculino que é sua própria morte (dela), não de forma literal, mas de 

maneira fantasiosa, teatral. Ocorre pensar que esse desejo está alicerçado dentro 

da mente feminina, somos todas Ofélias de alguma forma, todas dependentes da 

figura masculina para podermos viver e, ao almejarmos outra condição dentro da 

sociedade, decreta-se nossa morte. “Analogamente, devemos dizer que, para uma 

mulher, libertar-se seria escapar do desejo do homem” (TIBURI, 2010, p.311). 

O texto de Shakespeare promove esse efeito ambíguo em Ofélia – sua 

sexualidade oscila entre a inocência e a provocação. Essa duplicidade de Ofélia 

dramatiza e contrasta a pureza e inocência romântica da heroína com a lascividade 

e permissividade do mundo dinamarquês que Laertes e Polônio, bem como Hamlet, 

insistentemente imprimem em sua imaginação (SMITH, 2007. p.125).  

Para concluirmos este capítulo histórico, é necessário fazermos uma reflexão 

em torno da figura de Ofélia de Shakespeare. Ela aparece poucas vezes no decorrer 

da peça, mas vem carregada com o peso da feminilidade, o peso de ser mulher. Ela 

é filha de Polônio, irmã de Laertes e torna-se ex-amante de Hamlet; assume papéis 

femininos convencionais e é, principalmente, uma mulher submissa. Há que se 

pensar em uma transposição da figura feminina de Ofélia para o momento atual, 

pois esses papéis ainda existem e são tão pesados, tão difíceis para a mulher, que 

ela busca incessantemente fugir deles. Principalmente da sensação de submissão 

que ele proporciona. O trabalho e a possibilidade de independência não fez com que 

outros papéis deixassem de ser importantes e necessários. 

3.2 Ninfas ou Ofélias? 

HAMLET: A bela Ofélia! 
(Para Ofélia) Ninfa, em tuas orações 
Sejam lembrados todos os meus pecados 
(3.1.88-89) 

[...] 
HAMLET: Se você se casar, leva esta praga como dote:  

Embora casta como o gelo, e pura como a neve, não 
escaparás  
À calúnia. Vai pro teu convento, vai. Ou, 
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Se precisa mesmo casar, casa com um imbecil. Os espertos 
sabem muito bem em que monstros vocês os transformam. 
Vai prum conventilho, um bordel: vai – vai depressa! Adeus. 

OFÉLIA:  Ó, poderes celestiais, curai-o! (p.53) 

Frases desconexas de alguém que simula loucura mas que deixam entrever o 

que a figura masculina pensa sobre a figura feminina. Em um momento é a bela 

ninfa, em seguida pura como a neve e por último alguém que precisa encontrar um 

“imbecil” para casar ou como última opção ir para um “convento” (nunnery), usado 

popularmente, na época, como sinônimo de bordel.  

A Ofélia de Shakespeare era uma ninfa, mulher jovem bonita e sedutora, que, 

não sabendo mais como sobreviver ao desprezo do homem a quem ama, se mata. 

As Ofélias ainda morrem por amor. Ao pesquisar sobre a imagem da Ofélia na 

internet descubro, desde o início da pesquisa até esse momento, um aumento 

gradativo de jovens que se fotografam ou se deixam fotografar deitadas em 

banheiras, rios, lagos; com flores em volta do corpo ou não, em uma imitação da 

figura morta de Millais. A figura de Ofélia morta é bela e romântica e repeti-la ainda 

hoje, em pleno século XXI, pode ser uma forma de demonstrar insegurança diante 

do futuro e o desejo de morrer jovem. A beleza que sobrevive à morte. Não 

envelhecer. Existe ainda uma figura feminina que habita o interior das mulheres 

jovens que ainda acreditam em amor, em promessas, casamentos e família.  

Morrer jovem como Ofélia.  

Ninfa das águas, diz Bachelard (2002): “A água é a pátria das ninfas vivas e é 

também a pátria das ninfas mortas” (p.84). Dizer que a água é o local apropriado 

para as ninfas vivas ou mortas nos propõe uma reflexão sobre as ninfas, sobre 

quem são elas agora. Analisemos com Tiburi: 

Agora elas aparecem desfilando nas passarelas fashion, posando para 
aparelhos fotográficos vestidas ou nuas, em editoriais de moda ou de 
pornografia, ou em performances de videoclipes e filmes. [...] Ninfas que 
vivem como imagens, elas não existem na realidade são como que forjadas 
pelas câmeras e transformadas em mercadoria pela mídia. Como sobreviver 
a essa realidade quando se sabe que este culto à beleza só aceita o que lhe 
interessa, o que pode ser trocado por dinheiro. Esse corpo exibido é 
valorizado e desprezado ao mesmo tempo, “ser mais roupa do que corpo” 
[...] (TIBURI, 2012, p.423-4). 

Sobre ser imagem, temos sobre nós o olhar masculino, o desejo de que 

sejamos para sempre um objeto de cobiça. No passado, mortas e inatingíveis, no 
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presente, desejando a morte diante da possibilidade de ainda não ser. “E o que 

descobrimos é que, na união entre o mais antigo e o mais moderno, é justamente a 

imagem que surge, ao mesmo tempo, junto de uma certa forma e morte” (TIBURI, 

2012, p.425). 

As ninfas modernas morrem como Ofélias, forjam a morte diante das câmeras 

simulam a morte, como se fosse possível parecer bela nesse momento.  

Em Bachelard (2002) temos descrições interessantes da morte feminina sobre 

a água. Balzac diz: “Todas as folhagens móveis atraídas pela frescura das águas 

deixavam pender acima suas cabeleiras” (p.89). Lélia de George Sand aponta: “Não 

sobrenadaremos sequer como essas ervas murchas que flutuam ali, tristes e 

pendentes, semelhantes à cabeleira de uma mulher afogada” (p. 89), e, de forma 

mais enfática ainda, clama Jules Laforgue (p.89), a necessidade da figura feminina 

da Ofélia morta: 

Ofélia, Ofélia 
Teu belo corpo no lago 
São bengalas flutuantes 
Para minha velha loucura. 

E completa adiante: “A imagem sintética da água, da mulher e da morte não 

pode dispersar-se”. (p.89) 

A imagem romântica da mulher afogada permanece, e com a possibilidade 

das técnicas de registro de imagem, as jovens se submetem ao mais adormecido , 

silencioso e latente desejo do “patriarcado” . 

Selecionei algumas imagens de jovens que representam Ofélia, sem a 

continuidade de um trabalho artístico. Fizeram-no simplesmente como experiência 

única de “morrer” diante da câmera. 
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4 A CENA: A LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA DA FOTOGRAFIA 

Nadar17, em 1900, ao escrever sobre a fotografia em meio às invenções do 

século XIX, como a máquina a vapor, luz elétrica e rádio, entre outros, se perguntou: 

Todos esses novos prodígios não deveriam, contudo, inclinar-se perante o 
mais surpreendente, o mais perturbador de todos eles: o prodígio que, 
afinal, parece conceder também ao homem o poder de criar, materializando 
o espectro impalpável que desvanece tão logo entrevisto, sem deixar 
sombra no cristal do espelho nem frêmito na água da bacia? (apud 
KRAUSS, 2010, p.22). 

É possível sentir através dessas palavras o quanto foi mágico aquele 

momento e o quanto continua sendo, mesmo se não nos damos conta desse 

encantamento nos dias de hoje. Ele escreveu sobre esse acontecimento já no fim da 

vida e queria que as pessoas experimentassem a emoção que ele sentiu ao 

compartilhar da descoberta e utilizá-la para registro ao sobrevoar a cidade de Paris 

em um balão. 

Os fotógrafos revelavam suas fotos manualmente no passado (e em um 

presente não tão distante) e assim podiam sentir a magia que acontece ao se ver 

uma imagem revelada. Enquanto saímos ganhando na velocidade das novas 

tecnologias, perdemos um pouco do arrebatamento, das surpresas possíveis diante 

de alguns acontecimentos do nosso cotidiano. 

Digo que perdemos um pouco porque, como artista, estou sempre em busca 

do inusitado, do surpreendente, daquilo que possa provocar o desejo de criar. Então 

se já não podemos exercer o prazer da magia que é revelar imagens, substituímos 

por revelar ao observador outro mundo inventado por nós e permitir a todos que ele 

seja conhecido só através da fotografia. Um mundo que só se torna real enquanto 

compartilhado pelo outro, pela imaginação.   

Nosso sentimento irreprimível de que o processo fotográfico é algo mágico 

tem uma base genuína. Ninguém supõe que uma pintura de cavalete seja, em 

nenhum sentido, consubstancial a seu objeto; ela somente representa ou alude. 

“Mas uma foto não é apenas semelhante a seu tema, uma homenagem a ele, ela é 

                                            
17 Félix Nadar é o pseudônimo de Gaspard-Félix Tournachon, fotógrafo, caricaturista e jornalista 

(Paris, 1820-1910). Tirou as suas primeiras fotografias em 1853 e, em 1858, ao sobrevoar Paris 
num balão de ar quente, tornou-se a primeira pessoa a tirar fotografias aéreas. 
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parte, uma extensão daquele tema; e um meio poderoso de adquiri-lo, de ganhar 

controle sobre ele” (SONTAG, 2004 p.172).  

A foto não é só uma extensão do meu tema, ela é a única possibilidade de 

torná-lo visível, de controlá-lo, como diz Sontag. O tema Ofélia, que inicialmente se 

referia inteiramente à obra de Millais, foi crescendo e se transformando. Ofélia morre 

na água, mas aparece também deitada sobre a terra, e em meio à água sangrenta. 

Nesses momentos percebo que preciso executar essas saídas do tema original. A 

minha Ofélia precisa ser mostrada tragicamente, a cena da loucura precisa adquirir 

outras conotações, mais próximas do que tenho em mente.  

Neste capítulo sobre a fotografia farei uma reflexão sobre o uso da fotografia 

na série “Ofélia” e mostrarei em quais momentos faço conexões com o meu trabalho. 

Buscarei também autores que falam da fotografia e da maneira que a utilizo para 

realizar as imagens, pois a fotografia do artista não é a mesma do fotógrafo nem no 

processo nem no resultado ao qual se propõe. Além disso, pretendo relatar 

considerações que julgo satisfatórias sobre a fotografia contemporânea e a presença 

do artista como alguém que registra ou alguém que concebe a cena (como no meu 

caso), mas que não exercita a função de fotógrafa. 

 Outra questão pertinente a esse estudo sobre a fotografia é a mudança do 

olhar após o advento da fotografia, o que vemos agora é “uma outra realidade”. “Não 

olhamos [uma coisa] somente de maneira direta, mas também através da 

emboscada feita pela fotografia” (BACON apud ROUILLE, 2009, p. 302). Ao 

observar uma obra de arte, como a Ofélia, por exemplo, percebo que entre meu 

olhar e a figura dela pintada por Millais existem milhares de imagens, fotos de muitos 

artistas que fazem a figura da mulher morta, a imagem da morte, filmes, internet e 

video clips. Paro para refletir e penso que ao ver pela primeira vez a Ofélia de 

Millais, ela surgia em minha vida com poucas referências possíveis e semelhantes a 

ela. Agora, depois de três anos tenho uma centena de imagens que habitam o 

mesmo lugar dentro da minha percepção de mundo. Assistir ao “As Horas“, baseado 

no livro de Michael Cunnigham sobre a vida de Virginia Wolff, “Melancolia” e 

“Medea” de Lars Von Trier fizeram com que eu acrescentasse a essa série, imagens 

que eu ainda não havia formulado em meu pensamento. 

Meu caminho é o das artes plásticas, portanto é do artista que fotografa e que 

faz dessa técnica seu meio de expressão e é como artista e não como fotógrafa que 



57 
 

articularei este capítulo. Se entre mim e a Ofélia existem centenas de imagens 

significativas que contribuíram para que ela fosse trabalhada de várias maneiras, 

entre nós está Duchamp, Cindy Sherman, Ana Mendieta, Tom Hunter, Gregory 

Crewdson e muitos outros que irão fazer parte deste texto na medida em que 

escrevo. 

É Duchamp, segundo Krauss (2010), que faz as primeiras experimentações 

com a fotografia em uma época em que o realismo estava desacreditado dentro do 

ideal estético. A fotografia passa a ser utilizada por ele não só como técnica e 

documentação, mas como objeto artístico em si, percebe-se, segundo Krauss, que 

Duchamp tem uma “implicação muito nítida com a fotografia” (p.78) e também tem 
humor; sua obra muitas vezes é “debochada e silenciosa” (p.76). Desde “Rrose 

Sélavy et moi”, em que representa um travesti, ou L.H.O.O.Q18, na qual a Monalisa é 

transformada ready made, a fotografia é sua obra final. Ele inicia seus auto retratos 

segundo Krauss, a partir do Grande Vidro, mas de forma sutil dissimulada. A 

fotografia para ele foi mais uma forma de negar a pintura vigente: o cubismo. 

Duchamp produziu autorretratos posando como outro personagem e é nesse ponto 

que posso fazer uma intersecção na forma de ele utilizar a foto e a maneira como eu 

faço uso dela.  

4.1 Minha Rrose Sélavy 

A Ofélia é a minha “Rrose Sélavy”, é a forma que eu encontro de falar de mim 

através de um personagem. Acredito que sou muitas Ofélias e a fotografia me auxilia 

na forma de criá-las. Impossível realizar apenas uma imagem da Ofélia e dar por 

terminado esse trabalho.  Em alguns momentos imaginava o personagem com roupa 

clara e fundo escuro, com roupa escura e fundo claro, com flores, sem flores, na 

piscina, no rio, na terra, em todos os lugares onde fosse possível simular a morte da 

Ofélia. Enquanto escrevo sobre ela estou em processo de criação do personagem e 

nesses momentos ela toma novos e preciosos rumos. Escrever e fazer. A fotografia 

contemporânea com câmeras digitais e a possibilidade de ver a imagem 

instantaneamente permitem que eu faça centenas de elaborações sobre o trabalho. 

                                            
18 L.H.O.O.Q, cuja pronúncia em francês é “elle a chaud au cul”, pode ser rústica e literalmente 

traduzido para “Ela tem fogo no cu” ou “Ela é gostosa”. 
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Figura 2 – Marcel Duchamp as Rrose Sélavy, by Man Ray, 1920-2 

 
 

Em 1913, Man Ray compra uma máquina fotográfica com o objetivo de 

fotografar suas pinturas: “Eu fotografo o que não desejo pintar e pinto o que não 

posso fotografar” (apud SONTAG, 2004, p.202). Ele põe em prática outra forma de 

utilizar a fotografia que é a do artista, mais precisamente do artista fotógrafo, “o 

principal projeto da fotografia dos artistas não é produzir o visível, mas tornar visível 

alguma coisa do mundo, alguma coisa que não é, necessariamente, da ordem do 

visível” (ROUILLE, 2009, p.287). O artista realiza algo para fotografar, faz cenário, 

se produz com outras personalidades, desenha, usa seu próprio corpo como 

suporte, representa situações, em resumo, cria o que quer fotografar. 

Rouille compara a fotografia com o ready made e encontra semelhanças 

quanto à questão de procurar ou escolher alguma coisa, um objeto, no caso de 

ready made, e transformá-lo em obra de arte. “Ora, esse modo de fazer obras 

convertendo qualquer coisa em tal, isto é, fora de qualquer ideia de fabricação, é 

seguido por uma profunda modificação do papel do artista” (ROUILLE, 2009, p.297). 

Sérias mudanças ocorreram no papel do artista e do artista fotógrafo, sua ação 

também não consiste somente em fabricar “porém em encontrar uma coisa, 
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selecioná-la” (p.297). Esse é o meu papel: buscar uma ideia, colocá-la dentro de um 

cenário, e depois de tudo organizado tomar o  lugar de Ofélia e realizar a imagem. 

Enfatizo também uma questão importante que é o papel do artista, este 

encontrou outra forma de ser o autor, mesmo que não tenha feito materialmente 
falando, a obra. No caso do ready made, o objeto torna-se arte por meio de uma 

instituição e no âmbito da fotografia o artista escolhe algo, registra e converte em 

imagem por meio de uma revelação, um processo químico. Esse é o meu 

procedimento diante do trabalho que faço, porque existe outra questão que é a da 

autoria, esta não julgo como necessária para que algo, uma imagem, um objeto seja 

proposto como arte.  

 O artista hoje se assemelha a um mágico que não ocupa o centro da obra, 

são os expectadores que fazem a obra. E, indo mais longe, o artista fotógrafo não 

necessita fotografar sua própria obra. Vimos isso em Duchamp que muitas vezes foi 

fotografado por Man Ray em suas produções e “com os ready made de Duchamp, 

criar não significa mais fabricar [manualmente], mas escolher” (ROUILLE, 2009, 

p.44). 

Essa forma de fazer fotografia é denominada por Fernandes Júnior (2006) 

como fotografia expandida, e ”inclui tudo, desde naturezas mortas „arranjadas‟ até a 

auto-encenação com o próprio fotógrafo diante da câmera, cujo campo de ação é 

ampliado em várias direções: diretor, construtor, dramaturgo, desenhista de 

cenários, ator, entre outros” (p.17). Também definida por alguns autores como foto 

performance, que é uma clara referência às performances da década de 1960, das 

quais temos o registro fotográfico como documento, e é utilizada para dar suporte a 

uma manifestação artística, tornando permanente o que é efêmero.   

E dessa forma que a fotografia é utilizada por mim. Tenho em mente a 

imagem que desejo e após o resultado de uma série de fotos faço escolhas. Busco 

as que representam a minha ideia como foi concebida antes de iniciar a sessão de 

fotos. 

Existe no processo de realização das imagens um desejo de transformação, 

de tornar tudo que é real, o local, a minha presença como Ofélia, as flores e a água, 

em ficção. Transformar a minha realidade que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo 

e que se transformará em algo, imagem da transformação, algo mágico, que não 

existe, é mesmo como magia: fazer parecer real o que não tem existência 
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verdadeira, eu não sou a personagem e na verdade ninguém foi. Ofélia nunca existiu 

a não ser na imaginação de muitos. 

“O limite tênue entre vida e arte, por exemplo, foi, e continua sendo, uma 

tendência marcante e uma discussão profícua dentro deste universo da arte das 

vanguardas” (NUNES, 2011, p. 125). 

4.2 Sherman versus Mendieta 

Usando as palavras de Fabris (2004), ao criarmos “uma imagem ficcional”, 

isto é, o personagem Ofélia, ela permite “a construção de inúmeras máscaras que 

escamoteiam de vez a existência do sujeito original” (p. 57). Dá-nos como exemplo 

as fotos de Cindy Sherman (abaixo), nas séries em que ela posa como personagem 

em Retratos Históricos (1989-1990). “Transforma em nudez explícita e numa 

sexualidade sem pudores, o que era velado em La Fornarina.”  

 

Figura 3 - Cindy Sherman, History Portraits, 1989-90, fotografia  

 

 

          “A dialética na superfície (da identidade da não identidade) substitui 

aqui a dialética em profundidade (da aparência e da personalidade própria) do 

retrato tradicional” (ROUILLE, 2009, p.365). Podemos pensar que o autorretrato 

mudou porque a sociedade é outra, a sociedade hoje é de consumo, de 
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superficialidade. Somos parte de uma sociedade sem rosto, sem individualidade, 

vive-se da angústia. O artista sabe disso, ele observa e faz sua crítica a partir da 

performance e da fotografia. O rosto que ele representa é o seu e o de todos os 

outros que não podem mais ser identificados porque perderam a dignidade e o 

direito de exercer a sua individualidade. Com Cindy Sherman “[...] e muitos artistas 

do final do século XX, o retrato tornou-se impossível, porque o rosto de desfez, 

porque o sujeito individual perdeu sua antiga unidade e sua antiga profundidade” 

(ROUILLÉ, 2009. p. 365).  

Essa representação de si próprio não objetiva semelhança física, que é uma 

questão central do autorretrato tradicional. É sim uma reivindicação, o artista fala por 

intermédio do seu próprio corpo, “aquela reminiscente à sensação de se olhar no 

espelho e não se reconhecer” (BARROS, 2001, p.4). Não se reconhecer, pois ali ele 

já não existe como reflexo de si mesmo e sim como personagem. 

Tanto Duchamp como Sherman utilizaram e utilizam a fotografia para 
produzir autorretratos e, existe uma questão muito importante que deve ser 
discutida sobre essa forma de fotografia que é a identidade. Duchamp 
pousou como outros personagens, criados por ele mesmo, Sherman não 
posa como Sherman, ao fazer Ofélia e não sou Lucia Castanho e sim um 
personagem de uma história de Shakespeare. Será que o autorretrato 
preparado, roupa específica, cenário não faz com que tudo seja uma ficção? 
O retratado torna-se modelo em um „cenário‟ que lhe confere uma 
identidade retórica quando não fictícia (FABRIS, 2004, p.58). 

Cindy Sherman é fotógrafa, mas por algum tempo seu trabalho não foi aceito 

entre seus pares “pois suas imagens tecnicamente corretas, não tinham nada a ver 

com os interesses tradicionais dos fotógrafos artísticos ou documentais” (TOMKINS, 

2009, p. 51). Tanto a fotógrafa como a modelo fotografada são a mesma pessoa. Ela 

se projeta nos personagens que cria, e tem como objetivo a feminilidade.  Inicia seu 

trabalho com o feminismo nos anos 1970, sua principal característica é transformar o 

próprio corpo e criar personagens diferentes e fotografar-se. Ela faz a produção, é 

diretora, atriz, cabeleireira, figurinista, iluminadora e fotógrafa. Descontextualiza seus 

personagens tirando-os do cinema, de páginas de revista, histórias infantis e coloca-

os em um novo contexto, que são as galerias e os museus. 
Mostra a mulher que a publicidade e as mídias como um todo produzem, sua 

artificialidade e o poder que exercem sobre os consumidores. Cindy tem a 

capacidade camaleônica de disfarçar, ela constrói identidades e captura com a 
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fotografia as cenas construídas. Em “Cenas de um filme sem título” (1977), em preto 

e branco, ela aborda o universo do cinema através de 69 fotos em preto e branco e 

representa mulheres em fotos publicitárias para filmes de Hollywood. Nesta obra já 

está presente o autorretrato, não da forma como surgiu na história da pintura, mas 

sim de forma crítica. Sherman adota vários personagens, usa perucas, maquiagem, 

figurinos, enfim pura ficção. 

Na série “Fashion”, ela produz um trabalho para uma revista de moda, usa 

roupas de estilistas famosos em poses inusitadas, o que nos remete ao grotesco. 

Em outra série: “Fairy Tales”, faz uso de próteses como nariz, seios, glúteos, e 

mistura humanos com animais. Inicialmente fez “History Portraits”, em 1992: “Sex 

pictures”, nelas utiliza próteses e bonecos em poses sexuais. Sua última série é 

“clowns”, nela a mimese, a imitação colocam questões pertinentes ao trabalho de 

Sherman que é a ideia de papéis impostos à mulher dentro da sociedade. 

Podemos, sobre a obra de Sherman, discutir várias questões, entre elas a 

performance, o corpo, a fotografia, a moda, o feminismo, seu autorretrato expõe de 

forma agressiva as fantasia, figurinos, poses exageradas. Também é possível 

observar os recursos visuais, formais e narrativos que pertencem ao teatro, cinema, 

publicidade e TV. 

Ana Mendieta, artista cubana, faz do seu corpo receptáculo para a arte. Sua 

história da infância está inserida em suas obras, é marcada pela crise de identidade, 

é fragmentada, heterogênea, caracterizada por alguém que não pertence a nenhum 

lugar. Ela nos mostra em sua obra a crise entre a cultura que perdeu (cubana) e a 

cultura adotada (americana). Sua personalidade se renova a cada performance, em 

cada obra, e deixa a marca de um corpo feminino, corpo que faz a ligação entre as 

culturas americana e cubana. Coloca em seu trabalho processos rituais de 

transformação e destruição de sua identidade sexual, cultura e etnia. 

Mendieta realizou uma obra fronteiriça, dividida entre dois territórios, ao se 

colocar no solo e se sentia parte do solo, onde, declarava ela, iremos deitar nossos 

corpos um dia. Sua obra é um grito, um pedido de socorro. 

Na obra “Silhuetas” (abaixo), que realizou de 1973 a 1980, foram 100 obras 

feitas em Iowa e Novo México. “Glass Bod”, 1972, seu corpo nu aparece através de 

um vidro e é deformado por ele, em “Rape Scene”, 1973, encoberto de sangue e 

supostamente violado, em “Death of a Chicken”, 1972, depois de haver sacrificado 



63 
 

uma galinha, e em “Facial Hair Transplant”, 1972 com aparência masculina, coloca 

barba de um companheiro em seu rosto. 
      

Figura 4 - Ana Mendieta, Silhuetas, 1973-78, fotografia 

                                        
 

Mendieta diferentemente de Sherman não é fotógrafa. O que vemos aqui são 

duas artistas plásticas que se autorretratam, a primeira prepara a cena, se veste 

como um personagem que tem em mente e faz a foto, a outra procura um local ideal 

para o que tem em mente para que possa realizar uma imagem, também escolhe o 

que vestir, deita-se no solo e é fotografada por outrem. Temos, então, algumas 

diferenças entre elas quanto à poética. Cindy faz fotografia, Mendieta faz 

performance. Cindy se autorretata como outras figuras da mídia, Mendieta é o 

próprio retrato, ele é tão inerente a ela, quanto ao que quer representar, que não é 

possível separar a imagem que fazemos dela do que ela representa. 

Uma preocupação constante do fotógrafo é sobre a realidade na fotografia, 

em Soulage (2010), podemos perceber o quanto a ideia de encenar (que para mim é 

inerente) para o fotógrafo chega a ser um ultraje. Ele reflete e conclui que “diante de 

qualquer foto, somos enganados” (p.750). E pergunta: isso existiu ou foi encenado? 
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Respondo que tudo é encenação na arte, a fotografia do artista é sempre encenada, 

se não for, não é arte. E o que é mundo? Responde Soulage: “Será o mesmo  

mundo em que vivem e com o qual sonham todos os fotógrafos? Não parece. Será o 

mesmo mundo que eles criam com a fotografia? Com certeza não é” (p. 207). Mas 

me faz pensar que existe um mundo real no qual vivemos e do qual precisamos para 

criar, mas também existe outro mundo que criamos e do qual permitimos a todos 

participar , pensar e até dele fazer parte. 

Proust, segundo Soulage (2010), diz que “Só pela arte podemos sair de nós 

mesmos, saber o que vê outrem de seu universo que não é o nosso...” (2010, p. 

207). A imagem fotográfica faz esse papel de mostrar algo que o indivíduo não 

conheça. “Graças a arte, em vez de contemplar um só mundo, o nosso, vemo-lo 

multiplicar-se, e dispomos de tantos mundos quantos artistas originais existem...” 

(p.207). E o expectador pode dar muitas interpretações a uma cena fotográfica. Para 

Susan Sontag: 

As imagens são capazes de usurpar a realidade porque antes de tudo, uma 
foto não é apenas uma imagem (como uma pintura é uma imagem), uma 
interpretação do real; é também um vestígio, algo diretamente decalcado do 
real, como uma pegada, uma máscara mortuária (2008. p.170). 

Se como diz Sontag a foto é real e não apenas uma imagem, podemos 

entender sua importância para as poéticas visuais, para o artista que faz 

performance e tem como objetivo exteriorizar sentimentos. Tanto a pegada como a 

máscara é um decalque do corpo humano, não só dos seus traços, mas das 

inquietações da alma. 

A fotografia é, por sua vez, “a reprodução ao infinito do que só aconteceu uma 

vez”, diz nos Barthes (1984, p. 247). Filosofia cinza. Posso dizer que nas fotos que 

realizo reproduzo uma mesma cena infinitas vezes com o objetivo de tê-la revelada 

uma só vez, duas ou três.  

Estamos dessa forma diante da fotografia contemporânea, na qual é 

dispensável o sujeito fotógrafo, a cópia de imagens e o resultado podem ser únicos. 

O artista a utiliza de forma inusitada tanto que se pode “afirmar que a fotografia foi a 

linguagem mais reinventada nos últimos 170 anos” (FERNANDES JÚNIOR, 2006, 

p.18). Segundo esse autor, ela nos leva para infinitos lugares:  
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São inúmeros os procedimentos para a construção de uma imagem que 

ampliam a órbita conceitual da linguagem fotográfica. Dentre esses, destacamos: o 
cut paper; a produção de imagens por apropriação de outras imagens; a encenação 

do autorretrato; a nova natureza morta (still life); as construções por miniaturas; a 

construção de “realidades”; a direção de cenas; as instalações e as esculturas: os 

diários íntimos; entre outros.” (FERNANDES JÚNIOR, 2006, p.17) 

Pretendo aqui discorrer sobre as possibilidades da fotografia contemporânea, 

a fotografia do artista e o meio em que ele estava atuando, o que estava 

acontecendo nas artes visuais para que a fotografia pudesse encontrar seu lugar. 

A partir do momento em que a arte contemporânea passa a pensar o 

cotidiano, a fotografia torna-se uma das formas de agir do artista plástico, “estamos 

vivendo um momento excepcional para a fotografia, pois hoje o mundo da arte a 

acolhe como nunca o fez [...] (COTTON, 2005, p. 7). Isso não acontece de forma 

involuntária, segundo Rouille não foi à toa que a arte passou a se utilizar da 

fotografia, ela foi “escolhida e trabalhada pelos artistas de modo que arruinasse o 

que era universal na arte” (2009, p. 355). Passamos, segundo ele, dos grandes 

relatos para os acontecimentos particulares de cada um, e, nota-se um certo 

desdém inicial sobre essa prática, o artista põe em seu trabalho a sua própria vida.  

A arte contemporânea possibilita ao artista que tem como preocupação e 

motivo de expressão a sua própria vida trabalhar o particular, o pessoal para falar do 

geral. O que move o artista hoje é essa possibilidade de falar para muitos através de 

si, de suas experiências. Ao falar de Ofélia, por exemplo, percebo um interesse entre 

as mulheres sobre quem foi essa figura e ao ouvirem minha explicação, minha 

história, ouço argumentos muito interessantes, ideias e o desejo de reproduzir a 

mesma imagem da Ofélia morta de se fotografar como ela. Sobre a fotografia 

contemporânea, Fernandes Junior expõe que ela “abdicou essa busca incessante da 

tensão do momento decisivo - o acontecimento singular e sua historicidade – e se 

voltou para a direção de outras evidências” (2006, p.19). 

4.3 Outra fotografia 

A fotografia contemporânea abre muitas possibilidades para o artista, para o 

fotógrafo e para o artista fotógrafo. Ela possibilita novos rumos de produção, se 
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desprende da rigidez inicial da técnica e lhe dá outras formas de criação de imagem. 

“Não foi o médium fotográfico que se infiltrou na arte, mas os artistas que se 

serviram dele para responder as suas necessidades artísticas próprias”. (ROULLIE, 

2009, P. 352). Segundo ele, a maioria dos fotógrafos ignora a arte contemporânea e 

os artistas por sua vez rejeitam a produção fotográfica. Podemos pensar e verificar 

essa questão da seguinte forma: o artista nem sempre fotografa, ele usa o meio para 

resultado da sua obra, mas não interessa a ele conhecer a técnica, o fotógrafo 

busca momentos onde o registro tem que ser preciso e exato, ele não manipula o 

espaço, nem o objeto em questão. São momentos que não se repetem e ele sabe 

disso, por isso utiliza um olhar puro e busca uma fotografia pura, pois é nela mesma 

que se deve encontrar a referência. O artista prepara toda a cena, o ato, e pode ao 

não aprovar o resultado repetir toda performance e fotografar novamente, para ele 

não é a questão do momento preciso que interessa e sim o registro, o documento, e 

esse quanto mais manipulável, mais aberto a manifestações poéticas melhor será. 

Então podemos pensar que a fotografia hoje não se preocupa mais em flagrar 

um instante, pois o efêmero já não tem mais interesse para o campo visual, o artista 

fotógrafo, através de um fazer, busca uma densidade poética próxima a ele: a 

família, o cotidiano e as mídias contemporâneas. 

A fotografia contemporânea, segundo Charlotte Cotton (2005), é um campo 

vastíssimo para as artes plásticas, em seu livro sobre o assunto, percebe-se o 

quanto o particular, o afetivo, está presente como objeto de trabalho dos fotógrafos 

atuais. Ela divide a fotografia contemporânea em categorias, oito para ser mais 

precisa. Entre elas temos fotógrafos que criam performances, estratégias para 

serem fotografadas, e o objeto desse ato é uma obra fotográfica. Sigo com Cotton 

para mostrar um painel do que está sendo feito dentro da fotografia desde a década 

de 1970 e principalmente porque ela trata da fotografia do século XXI de forma muito 

precisa. Vejo minha forma de trabalhar inserida entre essas categorias que não são 

limitadas, fechadas dentro do que se propõe, permitem sim transitar entre as várias 

linguagens por ela nomeadas.   

O artista Ni Haifeng utiliza essa estratégia como poética, na obra em questão, 

pintou seu corpo com desenhos da porcelana chinesa do século XVIII, eles eram 

feitos por comerciantes holandeses que vendiam porcelana da China no ocidente. 

Ele faz uma crítica ao colonialismo, àquilo em que a sociedade transforma o ser 
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humano que é dominado. As palavras foram escritas no estilo de etiquetas de 

museus ou verbete de catálogo.  

 

Figura 5 - Ni Haifeng, Selfportrait, 1999-2001, fotografia 

 

 

 
Essa questão da utilização da escrita sobre o corpo nos remete ao filme The 

Pillows Book, de Peter Greenway, em que o personagem principal Nagiko elabora 

listas na pele de seus amantes repetindo dessa maneira um ato que a remete ao 

pai, que repetia essa ação no dia do seu aniversário. Nagiko escreve para recuperar 

o passado e, como forma de sublimar, produz arte. 

Outra categoria citada por ele é a que trata da vida íntima, nela a intimidade 

em torno do artista fotógrafo é seu objeto de trabalho, não tem como objetivo a 

qualidade técnica: olhos vermelhos, borrões, desequilíbrio são permitidos. Nan 

Goldin, artista americana, que trabalha desde a década de 70, fotografa a vida de 

pessoas com quem ela tem intimidade e se relaciona. Ficou conhecida após a 
década de 80, produziu séries como “The ballad of sexual dependence” (1985), na 

qual fala sobre a violência sexual, dependência de drogas e homosexualidade na 
década de 1992 outra série importante “I’ll be your mirror”, 1992, sua convivência 

com a morte de amigos e o impacto do vírus HIV e o vício dela e de amigos 

produziram um bom número de imagens. 
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Figura 6 - Nan Golding, Nan and Brian in Bed, 1983, fotografia 

 

 

        Outro tipo enumerado por ele é a foto de objetos do cotidiano que do 

nada transformam-se em objeto de arte. Ou coisas que próximas da lente do 

fotógrafo perdem a referência original e de repente nos vemos diante de algo 

desconhecido “a construção e o arranjo do assunto da fotografia, ou seja, como 

interferir no „mundo visível‟”. Essa estratégia inclui tudo, desde naturezas mortas 

„arranjadas‟ até a auto-encenação com o próprio fotógrafo diante da câmera, cujo 

campo de ação é ampliado em várias direções: diretor, construtor, dramaturgo, 

desenhista de cenários, ator, entre outros. (FERNANDES JÚNIOR, 2006, p.17) 

 

Figura 7 - Peter Fischli e David Weiss, Tarde Calma,1984-85, fotografia 
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Entre todas as formas que Cotton enumera, a que a meu ver mais se 

distancia da forma de trabalhar do artista, é a fotografia que ele denomina 

inexpressiva, nela o autor da imagem busca desde figuras humanas até 

construções, lugares. “Tão bem executadas do ponto de vista técnico” ( p.82) por 

Celine Van Balen, que mostra nos retratos de meninas muçulmanas, feitos em 

abrigos de Amsterdam, a força expressiva do olhar.  

                           

Figura 8 - Celine Van Balen, Yesim, 1998, fotografia 

 

 

E também a fotografia que trata de momentos da história, coincidentemente 

seus exemplos são de fotos feitas nas ultimas décadas de 1990 e 2000, tendo como 

assunto a guerra, as prisões, em resumo, a destruição da natureza e da civilização. 

Fazal Sheikh é um desses fotógrafos que usa da imagem branca e preta para 

mostra o povo sofrido dos capôs de refugiados. Não usa a cor para que o 

espectador compreenda sua intenção quanto ao documento e a situação séria em 

que foram feitas.  
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Figura 9 - Fazal Sheikh, Haji Qiamuddin holding a photograph of his brother, 1997, fotografia 

 

 

Percebe-se entre essas categorias de Cotton a diferença nítida entre a 

fotografia artística e a fotografia dos artistas. Ela não separa os fotógrafos artistas 

dos artistas fotógrafos e nem é essa sua intenção ao escrever sobre a fotografia 

contemporânea. Mas a mim sim, preciso fazer essa distinção, pois escrevo sobre a 

fotografia que o artista faz e sei que suas intenções são diferentes ao usar a técnica.   

“Físico e material”, é assim que ela denomina uma estratégia de trabalho que 

se percebe entre os fotógrafos que é a utilização da câmera analógica em 

contrapartida à digital. A preocupação com o material para alguns fotógrafos é tão 

grande que eles foram à busca de outras formas de realizar a imagem. Sherrie 

Levine foi um dos pioneiros na década de 80 a usar papel de qualidade em sua 

produção. Ele se apropriou de fotografias clássicas de Walker Evans, Eliot Porter e 

Edward Weston e as refotografou. Se autodenominou Segundo Walker Evans, 

emoldurou as fotos e expôs em galerias. Essa forma de apropriação de imagem é 

muito contemporânea, ele não tentou em momento algum enganar, falsificar.  

“Também não é diferente da de Marcel Duchamp e sua releitura de objetos 

encontrados” (COTTON, 2005, p. 222), o ready made.   
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Deixei por último as situações em que meu trabalho encontra uma 

interlocução, uma delas ela nomeia “Era uma vez...” e a outra “Revivido e refeito”. 

Este último se baseia na teoria de que “o significado de qualquer imagem não está 

na realização do intento de um autor, nem necessariamente sob seu controle” 

(COTTON, 2005, p.191), mas tem como referência outras imagens;  imagens que 

temos na memória, como fotos de família, anúncios de revista, filmes, fotos antigas, 

pinturas etc. Cindy Sherman é o maior exemplo com o seu trabalho oriundo do 

cinema, da história da arte, moda e pornografia. Percebe-se que ela percorre com 

uma presença das mais importantes os melhores momentos da fotografia do artista, 

desde a década de 1970, “no ramo da apropriação e do pastiche de tipos genéricos 

de imagens visuais, as de Sherman estão entre as que mais foram versadas em 

artigos e textos” (p. 193). Seus últimos trabalhos abordam “figuras femininas que 

posam em paisagens naturais, estranhas que lembram folhinhas com calendário. 

Cindy parece estar diante de um enorme pôster de paisagem, como sempre em seu 

trabalho nada é real”. 

 

Figura 10 - Cindy Sherman,sem título, 2010-11, fotografia 

 

 

Em “Era uma vez”, o fotógrafo inglês Tom Hunter é o exemplo no qual eu me 

debrucei após deparar-me com seu trabalho fotográfico sobre Ofélia, produzido em 

2000. “Essa área da atividade fotográfica é geralmente descrita como fotografia de 
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quadros ou de quadros vivos”, a foto conta uma história. E o que mais interessante, 

ela é baseada nas pinturas do século XVIII e XIX, isto é, originária da arte pré- 

fotográfica. É necessário, segundo Cotton, que exista um conhecimento prévio do 

espectador na área cultural para que reconheça os personagens e o cenário 

proposto. 

Tom Hunter, na série “Pensamentos sobre a vida e a morte”, faz imagens 

sobre as obras da irmandade Pré-Rafaelita. “O caminho de casa” é a obra em que 

ele representa a Ofélia de Millais. Ele teve como motivo para realizar essa obra a 

morte de uma jovem vítima de afogamento, quando retornava para casa. “O trabalho 

mostra essa Ofélia dos tempos modernos sucumbindo à água e metamorfoseando-

se em natureza, numa alegoria que tem mantido sua força entre os artistas visuais 

há vários séculos” (COTTON, 2005, p. 54).  

Quando motivos históricos são assim usados como tema de uma foto 
contemporânea, atuam como confirmação de que a vida atual comporta um 
teor de simbolismo e de preocupação cultural semelhantes aos de outras 
épocas históricas; ao mesmo tempo, reafirmam a posição da arte em sua 
dimensão de cronista de fábulas contemporâneas. (p.55) 

Concordo com o autor quanto a essa “preocupação cultural semelhante”, 

porque foi a partir de sentimentos femininos diante da morte que encontrei uma 

identificação com o tema da Ofélia. Ao observar pela primeira vez a reprodução 

daquela imagem em um livro de arte, independente do tempo que nos separava, 

percebi o quanto ela respondia ao que eu necessitava dizer. E a imagem de Hunter 

completou esse ciclo, ele me sugeriu que a técnica que eu já utilizava era propícia 

para realizar esta série. 
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Figura 11 - Tom Hunter, A caminho de casa, 2000, fotografia                   

  

                      

Entre os artistas que trabalham a figura feminina e as fábulas 

contemporâneas é necessário mostrar as fotografias de Daniela Edburg e Bruno 

Vilella. Daniela é uma fotógrafa americana, nascida em 1975, que vive e trabalha na 

cidade do México. Na série chamada Drop Dead Gorgeous ela fotografa jovens 

mulheres que morrem devido às obsessões alimentares, entre elas Death by Oreos, 

que é uma releitura da obra Retrato da mãe do artista (1872) de James Abbott MC 

Neil Whistler. Daniela utiliza o cenário da obra de Whistler, troca a paisagem da 

pintura por alimento e compõe com a figura feminina morta rodeada leite e de 

bolachas Oreo. 
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Figura 12 - Daniela Edburg, Death by Oreos, 2006, fotografia 

 

Figura 13 - James Abbott MC Neil Whistler, Retrato da mãe do artista, 1872, óleo sobre tela 
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Vilella é artista brasileiro nascido em Recife, 1977, usa a fotografia para 

registrar cenas de histórias infantis nas quais as personagens femininas estão 
mortas. Ele subverte clássicos da literatura infantil na Série Bibbdi Bobbdi Boo e 

Alice no País das Maravilhas, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve estão entre 

as histórias infantis que ele usa como referência em suas fotografias.  

 

 

Figura 14 - Bruno Villela, Bibbdi Bobbdi Boo, 2009, fotografia 

 

 

Para finalizar, na fotografia não vemos nunca quem somos de verdade. Ou 

nos vemos mais feios ou mais bonitos, mais novos ou mais velhos, mais magros ou 

mais gordos, mais elegantes ou não, mais estranhos às vezes. Nas fotos da Ofélia 

também não tenho nunca a certeza de que ali estou eu ou se é ela, ou nós duas. Em 

que momento sou eu? Em que momento sou ela? Trezentas imagens e encontro 

uma que me satisfaz, duas, três de uma mesma série. Ali está a Ofélia que eu 

imaginava, mas ao mesmo tempo não é, e essa negação produz em mim o desejo 

de fazer de novo. O artista nega, rejeita, despreza e idealiza uma nova imagem um 

novo trabalho. A angústia de sempre, que nos faz produzir. 
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5 OFÉLIA E A REPETIÇÃO VISUAL 

Na dissertação de mestrado “A repetição visual no século XX: sequência, 

mobilidade, consequência” que defendi em 2005, busquei mostrar que a História da 

Arte Moderna – justifico o uso do termo moderno como fenômeno que acontece em 

decorrência da modernização tecnológica e econômica na sociedade - apresenta 

diversas formas de repetição visual.  

Repetição Visual é uma forma de agir, de proceder, de operar de alguns 

artistas plásticos e particularmente minha forma de trabalhar a imagem de Millais 

nesta tese. Essa produção está relacionada ao fluxo visual no qual o artista moderno 

esteve e está inserido. A sociedade dos séculos XVIII e XIX, envolvida em profundas 

mudanças tecnológicas passa a produzir cultura e a difundi-la através de meios que 

anteriormente não haviam sido concebidos, como jornal, fotografia, rádio e 

posteriormente a televisão. Assim, o artista usa como procedimento criativo o que  a 

indústria gerou sem a intenção de que fosse arte, mas que lhe deu subsídios para 

tanto. 

A Repetição Visual dá-se através de gestos, que sugerem ritmo, através de 
formas que resultam em movimento e constituem um padrão, através da 
acumulação de inúmeros objetos industrializados, repete-se ao apropriar-se 
e citar obras de outros artistas, por meio de repetição de temas e de formas 
e também ao banalizar os conceitos firmados com a História da Arte 
(RAMPINI, 2005, p.11).  

Agora, nesta tese acredito ser de suma importância dedicar um capítulo à 

repetição visual, tendo como objetivo analisar a obra Ofélia de Millais e o quanto ela 

foi e está sendo repetida em meu trabalho que está em análise. Essa forma de 

operar do artista denominei repetição por citacionismo e que consiste em produzir 

uma obra de arte a partir de outra já realizada por outro artista e muitas vezes em 

momentos diferentes da história da arte. Um exemplo a ser citado é a Monalisa, 

1502, de Leonardo da Vinci, que é reelaborada poeticamente, também por 

Duchamp, em “L.H.O.O.Q”., 1919, através de um ready made retificado. Também 

citada por Botero, em “Monalisa”, óleo sobre tela, 1978, Basquiat, Andy Warhol com 

“Double Monalisa”, 1963, Magritte, Nelson Lerner, Ivald Granato, Vik Muniz entre 

outros.  
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Podemos pensar também que o assunto Ofélia, ao ser realizado no século 

XIX, foi repetido pelos artistas daquela época como tema. O personagem de 

Shakespeare, que se tornou objeto de trabalho de muitos artistas desse período foi 

pintado e desenhado por aqueles que se interessaram pelo tema Ofélia e o suicídio 

feminino. 

 Enfim qual é a nossa questão? Uma pintura com o tema Ofélia pode 

transformar-se conforme se apresente na história da arte, em períodos distintos e 

permitir novas leituras enquanto objeto de estudo? Pareyson (1997) diz que a obra 

permite interpretações e “infinitos aspectos” (p.228) e possibilidades, o que permitiu 

e ainda permite olhar para a imagem da Ofélia pintada no século XIX e realizar 

intermináveis interpretações. Em um momento anterior, a sociedade vitoriana passa 

a ter Shakespeare como o centro de suas atenções literárias e influencia artistas a 

pintarem e jovens a imitarem a figura de Ofélia. Em outro momento, em pleno século 

XX a pintura de Millais, que segundo Elaine Showalter: “[...] talvez seja a mais 

frequentemente ilustrada e citada das heroínas de Shakespeare” 19 (PARKER; 

HARTMAN, 2003, p. 78) sobrevive à época em que foi executada e se torna objeto 

de representação, imitação de mulheres dos séculos XX e XXI. 

Ao fazermos uma reflexão sobre um objeto artístico que, através de séculos, 

perpassa mudanças sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e que de uma 

forma ou de outra sofre influências de cada período e que também permite outras 

leituras por indivíduos de cada período nos faz crer que ele possa ser a “expressão 

da alma de um determinado povo ou de uma determinada época...” (PAREYSON, 

1997, p.126) e que ao ser reinterpretado deve “contribuir para dar a conhecer sua 

época” (PAREYSON, 1997, p.126).  

A repetição por tema tem suas variações. “O artista repete determinado tema 

com a intenção de estudá-lo e fazer dele seu objeto de pesquisa” como, por  

exemplo, Cézanne e o Monte Sainte Victoire,  Monet e a Catedral de Rouen. Ou 

também “coloca-se como o próprio tema e repete a si próprio dentro das mais 

diversas formas”, como, por exemplo, a artista Cindy Sherman. Aqui surge uma 

questão a qual não discuti na dissertação e acredito que seja oportuno discutir 

agora. Cindy Sherman era e é a figura central de seu trabalho, ela usa seu corpo 

                                            
19 Tradução livre nossa.  
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para fazer críticas sociais, feministas, entre outros. Ela não produz uma repetição 

através do tema pois estes são variados, ela realiza uma performance com assuntos 

variados,  se apropria de personagens e se fotografa. 

 Ao fazer um estudo mais aprofundado, não vejo como classificar o trabalho 

de Sherman como repetição através de um tema, a não ser que ela reproduzisse 

sempre o mesmo assunto, o que não acontece. Então posso afirmar que a figura de 

Cindy Sherman não pode ser classificada como sendo repetição por tema e sim a 

protagonista da performance que pratica com o objetivo de realizar temas escolhidos 

por ela e que se modificam conforme seu interesse. Sherman repete a si mesma, é 

seu próprio suporte, e objeto de sua própria performance, funde artes visuais e 

performance. Sherman realizou retratos históricos onde citou pinturas famosas de 

vários artistas respeitáveis da história da arte. 

Ofélia, personagem de Shakespeare, tornou-se um tema repetido por muitos 

artistas plásticos anteriores aos Pré-Rafelitas e posteriores a eles. Encontramos 

entre outras a “Ophelia” de Henry Fuseli (1770-1778), de Richard Westall (1793(?)), 

Delacroix (18__), de Arthur Hughes (1853), Paul Albert Steck (1895), John Willian 

Waterhouse,(pintou várias Ofelias) 1894, 1910, 1899”,Thomas Francis Dicksee, 

1865. E no século XIX, Odilon Redon, artista simbolista com uma linguagem com 

características próprias, pintou Ofélias de perfil, meio corpo, envolta em flores e as 

repetiu com o tema. Citei aqui alguns artistas que se utilizaram do tema Ofélia, mas 

reitero que foram muitos e  julgo necessário para a tese que os enumere aqui. 

Faço a seguir uma apresentação de artistas dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI 

que repetiram visualmente a figura de Ofélia. 
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Hubert Gravelot – 1740-1 
 

Francis Hayman – 1745 

J. Henry Fuseli – 1770-78  

John Bell – 1775  
 

Henry Singleton – 1791 

John Hamilton Mortimer – 1975  
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Richard Westwall – 1793  
 

Henry Tresham – 1794 
 

Benjamin West – 1792 
 

Litogravura baseada em B. West - 1802 
 

Francis Damby – 1821 
 

Joseph Severn - 1831 
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Eugène Delacroix - 1834 
 

Richard Redgrave - 1842 
 

John Everett Millais - 1851-2 
 

John Everett Millais - 1852 
 

Eugène Delacroix - 1843 
 

Gustav Coubert - 1842 
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John Everett Millais - 1852 John Everett Millais - 1852 
 

Arthur Hughes - 1852 Eugène Delacroix - 1953 

Dante Gabriel Rossetti – 1858-59 Dante Gabriel Rossetti - 1858 
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Thomas Frances Dicksee - 1861 William Gale - 1862 

William Gale - 1909 George Frederic Watts - 1864 

Thomas Francis Dicksee - 1865 Arthur Hughes – 1863-4 
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Carl F. W. Trautschold – 18__ William Gorman - 1879 

Federico Faruffini - 1864 Dante Gabriel Rossetti - 1864 

August Preault - 1842 August Preault - 1876 
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George Jules Victor Clairin – 18__-19__? George Jules Victor Clairin – 18__-19__? 
 

George Jules Victor Clairin – 18__-19__? Jules Joseph Levebre – 1890 

George Frederic Watts – 1879 James Sant – 18__-19__? 
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Henry Nelson O‟Neil – 1874 Domenico Tojetti – 1880 

James Jean Baptiste Bertrand – 1872 James Jean Baptiste Bertrand – 1873 

Jean Baptist Corot - 1869 Pierre August Cot – 1870 
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Marcus Stone – 1888 John William Waterhouse – 1889 

Maurice Greiffenhagen – 1885 George Dunlop Leslie – 18__-19__? 

Madeleine Lemaire – 1880 Ana Lea Merrit – 1880 
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Francis Macnair – 1898 

Paul Albert Steck – 1885 Paul Albert Steck – 1895 

Harold Copping – 1897 

Henrieta Rae – 1890 Thomas Francis Dicksee – 1891 
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Odilon Redon – 1905 

Odilon Redon – 1905 Lucién Levy Dhurmed – 1900 

Odilon Redon – 1905 

George Falkenberg – 1898 Odilon Redon – 1905 
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John William Waterhouse – 1910 Ernest Herbert – 1919 

John William Waterhouse – 1908 Ernest Herbert – 1908 

Margareth MacDonald – 1908 Odilon Redon – 1905 



91 
 

 
  

Joseph Stella – 1926 
 

Arthur Prince- Spear – 1926 W. G. Simimonds – 1910 

Salvador Dali - 1973 

Pascal Adolphe Jean – 1910 John William Waterhouse – 1910 
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Alessandra Sanguinetti - 2001 Gregory Crewdson - 2001 

Tom Hunter - 2000 Louise Bourgeois - 1997 

Eduardo Naranjo - 1996 Salvador Dali - 1973 
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Delfine Courtillot - 2009 

Desiree Dolron - 2004 Sayuri Guzman - 2006 

Iris van Dongen - 2011 Iris van Dongen - 2009 
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Como pudemos ver, uma pintura como a Ofélia de Millais alcança tal 

importância que atravessa séculos sendo vista e pesquisada. A forma classificatória 

de repetição visual da qual ela é exemplo se altera de uma época para outra e o que 

era repetição de um tema se redefine e se apresenta como repetição por 

citacionismo. Enfim, o objeto de representação visual Ofélia de Shakespeare passa 

por uma ressignificação. O que era um personagem repetido como tema por muitos 

pintores Pré-Rafaelitas torna-se tão forte e expressivo na obra de Millais que 

ressurge como citação nas obras de artistas contemporâneos brasileiros e 

estrangeiros. A Ofélia do século XXI, que é objeto de trabalho de muitos artistas, não 

é outra senão aquela pintada por Millais, a jovem louca que flutua sobre as águas 

até se afogar. 

Até o presente momento, tive como fundamentação deste capítulo a minha 

dissertação de mestrado e busquei entre as classificações de repetição as que 

pudessem se adaptar ao meu objeto de estudo: Ofélia de Millais. Mas a questão 

repetição pode ser pesquisada de outra maneira porque o artista, ao repetir 

inúmeras vezes um assunto, uma imagem, pode ao fazê-lo estar ensaiando 

tentativas de sair de um trauma. Mas temos teóricos como Luigi Pareyson, que 

defende a ideia na qual “na obra está toda a vida do autor” e a “presença de uma 

personalidade, de um caráter” (1997, p.93) que é demonstrado e se reflete no 

trabalho. O uso da repetição visual pode acontecer para reforçar uma ideia que o 

artista quer entender, resolver ou tornar permanente. Assim, ele faz uso da repetição 

à qual chamei de seriação. Andy Warhol procedeu dessa forma nas séries de 

repetições de personagens famosos da mídia, como Marilyn Monroe, Elvis Presley, 

embalagens de produtos como a Coca Cola e a sopa Campbells, além de fotos de 

acontecimentos trágicos. Ele transformou pessoas em produtos “ele despersonaliza 

mas ao mesmo tempo enfatiza e torna os produtos reconhecidos e identificáveis” 

(RAMPINI, 2005 , p. 73). 

A presença da repetição visual no trabalho de Warhol nos interessa por dois 

motivos, primeiro as séries de figuras como “Mortes e Desastres” (1962-63), que são 

serigrafias coloridas nas quais ele apresenta as tragédias do cotidiano, como 

acidentes de carro, catástrofes e suicídios. Ele se apropria das imagens, e convém 

frisarmos aqui: difere da repetição por citação, pois ele não cita outro artista, as fotos 

que utiliza são de domínio público, jornalísticas, consumíveis e sensacionalistas.  
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Figura 15 – Green car crash – 1963 – Andy Warhol 

 

 

O segundo motivo, e mais próximo das minhas indagações sobre a repetição 

visual, é a questão da repetição como expressão dos sentimentos reais do artista. 

Ele repete “para proteger do real, compreendido como traumático” (1996, p.166), 

nos diz Foster (1996) ao analisar a repetição visual nas obras de Andy Warhol. Este 

declarou, em 1963, “Quando se vê uma imagem medonha repetidamente, ela não 

tem realmente um efeito” (p. 166). A imagem de Ofélia morta sobre as águas é 

assombrosa, sinistra e a repetição dela pode ser uma forma de neutralizar seus 

efeitos. 

Claramente essa é uma das funções da repetição, ao menos da forma como 
foi compreendida por Freud: repetir um evento traumático (nas ações, nos 
sonhos, nas imagens) de forma a integrá-lo à economia psíquica, que é 
uma ordem simbólica (FOSTER, 1996, p.166). 

Mais adiante, Foster nos diz que a repetição de Warhol não é um controle 

sobre o trauma “mais do que uma libertação paciente por meio do luto” (aqui enfatizo 

a repetição da imagem da morte de Ofélia), “elas sugerem uma fixação obsessiva no 

objeto da melancolia” (p.166). E, de forma mais interessante, cita Barthes: “É esse 

elemento que nasce da cena, é lançado para fora e me atinge” (apud FOSTER, 

1996, p.166).  
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Foster conclui que Warhol não repete apenas para se livrar do evento 

traumático, ele também os produz, então ele não reproduz o real, as cenas de 

acidentes que repete não acontecem com o objetivo de reproduzir e sim para se 

“proteger” do real. Nesse ponto surge uma identificação da minha parte com a 

repetição visual de Warhol, porque repetir a morte de uma mulher muitas vezes 

pode significar proteção. Produzir, repetir e libertar do trauma. 

O fascínio por essa figura me fez buscar outras formas de representá-la, e 

repeti-la; com vestes modernas, de peruca, botas e em cenários como piscina, chão 

e terra. Neste momento, enquanto realizo meu trabalho sobre a Ofélia, percebo a 

cada etapa das séries que estive repetindo sempre a Ofélia de Millais, mas  

colocando  alternativas para essa poética. 

No texto “Além do princípio do prazer”, Freud (apud FOSTER, 1996, p.5) 

questiona porque um acontecimento sofrido tende a se repetir se não traz algo 

prazeroso. Postula a compulsão à repetição como uma manifestação da qual, 

apesar de acarretar sofrimento, o sujeito não consegue se desprender. Esses 

movimentos de repetição do acontecido têm como intuito o poder superá-lo. 

Repetir a Ofélia de Millais, ou de tantos outros artistas plásticos, pode sugerir 

uma intenção de superação de algo que está presente em minha vida. Morrer como 

Ofélia a cada série representa a possibilidade de recuperação da vida diante das 

eternas decepções diárias. 
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Ao refletir sobre a repetição em meus trabalhos noto que várias maneiras de 

repetir já foram utilizadas por mim, desde repetir o gesto (em séries de pinturas cujo 

tema eram casulos) e ao mesmo tempo repetir o tema, repetir a forma, o assunto 

como citação, e concluir que as Ofélias são citadas e repetidas para que eu possa 

superar ou transcender este momento da minha vida. 
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6 O CENÁRIO 

A água, as flores e o vestido da Ofélia. Esse conjunto de detalhes são 

importantes e devem ser melhor esclarecidos. Olhar para a pintura de Millais 

significa se perder em busca de explicações para tantas informações ali colocadas 

pelo artista para que retratassem a personagem de Shakespeare morta.  

Ofélia flutua... 

6.1 A água 

“Então toda água primitivamente clara é para Edgar Alan Poe uma água que 

deve escurecer uma água que vai absorver o negro sofrimento” (BACHELARD, 

2002, p.40). 

Inicio este texto com essa frase porque ao olhar pela primeira vez a Ofélia de 

Millais não direcionei minha atenção a nada que não fosse uma jovem morta, bela, 

alva, com os braços erguidos e espalmados para o céu. E a água sobre a qual Ofélia 

flutuava era até então, clara. 

Durante muito tempo a água em volta da Ofélia, para mim, foi azul 

esverdeada, leve e transparente. Ao refletir no porque dessa falha de percepção, 

penso que talvez o motivo seja a luz que se vê no rosto, nas mãos e no vestido dela. 

Essa luz associada às flores e ao verde que toma conta de todo campo visual dá 

leveza à obra.  

Enquanto o meu interesse pela pintura aumentava, fui em busca de detalhes 

mais específicos sobre essa obra que nos deixa tão intrigados, mesmo que não 

conheçamos nada sobre sua história, seu autor, ou sobre a época em que foi 

realizada. Estudá-la é saber mais sobre os aspectos intrínsecos, e a realização  

desse estudo muda a imagem que fazemos dela ao observá-la pela primeira vez. 

Faço aqui uma reflexão sobre a água, as flores e o vestido da Ofélia, e ao mesmo 

tempo penso sobre o que representam para mim, de que forma aparecem nas 

minhas fotos.  

 A expressão da Ofélia provocou em mim um encanto (no sentido de 

enfeitiçar, seduzir), fiquei sensível àquela imagem na primeira vez em que a vi. 

Talvez impressionada pela morte de uma jovem, pois naquele momento, tantos anos 

atrás, jamais pensaria em realizar uma série baseada na morte e mais impensável 
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ainda seria uma figura de mulher flutuando morta sobre a água. Por outro lado, 

guardei a imagem para sempre dentro de mim e no momento oportuno ela emergiu.   

Em 2007 tive acesso a um livro editado na França sobre fotógrafos 

contemporâneos, e lá me deparei de novo com a imagem de uma mulher morta na 

água escura. A obra era de Tom Hunter e o título “A caminho de casa” (2000). “O 

trabalho mostra essa Ofélia dos tempos modernos sucumbindo à água e 

metamorfoseando em natureza [...]” (COTTON, 2010, p.540). Falarei mais sobre 

Hunter no capítulo sobre a fotografia. 

Percebi, pela segunda vez, o quanto a imagem de Ofélia me suscitava um 

trabalho que deveria ser feito. Fiquei presa em meus pensamentos e senti uma 

vontade imensa de fazer essa representação. Inicialmente tive pudor e me 

questionava se eu não estaria copiando a ideia de Tom Hunter, então ouvi de 

algumas pessoas que cada um tem suas necessidades pessoais e as ideias estão 

por aí e que jamais conseguiremos fazer trabalhos semelhantes, pois cada qual tem 

seu objetivo ao se expressar. Verdade, pois nossos objetivos, meu e do Hunter, são 

totalmente diferentes; utilizamos a mesma imagem inicial, que é a de Millais, mas ele 

é fotografo e precisa de modelos para representar eu sou artista plástica e sou a 

modelo das minhas fotos. Além disso, sua preocupação era refazer as obras dos 

Pré-Rafaelitas e a minha, repetir muitas vezes a obra de Millais ou de Shakespeare, 

como queiram.  

Depois pensei que se eu tinha vontade de fazer, deveria começar. Descobri, 

ao pesquisar sobre as Ofélias, que muitas mulheres jovens ou não estavam se 

representando mortas na água. 

Essa questão é a mais interessante deste capítulo sobre a água, aliás, uma 

questão que vai reaparecer ao falarmos da condição da mulher na sociedade atual, 

mas que neste momento nos leva poeticamente ao livro de Bachelard, sobre a água 

e a posição tão repetitiva que a mulher continua a ter no meio em que vive. O desejo 

masculino de construção dessa imagem de mulher, que deve ser representada 

(simulada?) por ela não mudou. Vestimos ainda a roupa da mulher do século XIX e 

fazemos de conta que somos livres. As jovens mortas que recheiam a internet com 

fotos e mais fotos sobre a própria morte reforçam a ideia de que nada mudou. 

A água clara que absorve “o negro sofrimento” (BACHELARD, 2002, p.40)  

passa a escurecer, a criar lodo. Não senti inicialmente em seu olhar a tristeza, a 
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amargura, o abandono que o artista procurou dar a ela enquanto imagem de Ofélia, 

a jovem que fugiu diante de uma situação de transtorno e desespero. Ofélia tem 

uma expressão de fragilidade, mas ao mesmo tempo seu olhar é tranquilo. 

A água da Ofélia, no trabalho que realizo, muda de cor conforme as ideias 

que tenho sobre ela. Às vezes é clara, como se experimentar a morte fosse tranquilo 

e momentâneo, às vezes esverdeada como as incertezas que me rodeiam, e muitas 

vezes é escura, negra, como as ideias que tenho sobre a morte. A água da Ofélia se 

transforma lentamente, progressivamente, enquanto fotografo, penso e escrevo. 

Guardei em minha memória a presença da mata em torno dela, das flores nas mãos, 

do vestido flutuando e da água. E é sobre essas informações que vou falar neste 

capítulo, sobre a água, as flores e o vestido da Ofélia. 

Ao iniciar o texto, torno a olhar para a imagem de Ofélia flutuando sobre a 

água e percebo a clareza dessa frase: “Toda água viva é uma água cujo destino é 

entorpecer-se, tornar-se pesada” (BACHELARD, 2002, p.49) tornar-se uma água 

sem vida, morta. A partir do momento em que iniciei as fotos, iniciei também uma 

reflexão sobre questões importantes da minha vida, tanto pessoal como artística. E 

nesse momento voltei a olhar a imagem da Ofélia de Millais e, pela primeira vez, 

percebi a água escura em torno do corpo, do rosto, das vestes do personagem. O 

destino de Ofélia se confunde com toda a água, e torna-se pesado para mim 

confunde-me também e tudo se torna lodo escuro. 

Fazer essa reflexão e vestir-me como o personagem me fez pensar sobre a 

condição feminina e suas sutis mudanças através do tempo. Colocar-me no lugar 

dessa figura tão emblemática da história da literatura me proporciona levantar 

questões das mais instigantes sobre a figura feminina e as promessas que devem 

ser cumpridas. Foi o comprometimento entre aqueles dois personagens: Hamlet e 

Ofélia que desencadeou uma história de tragédia.  

São as pequenas promessas que ficam implícitas nos relacionamentos entre 

homem e mulher que fazem com que nós mulheres do século XXI ainda nos 

sintamos sobrepujadas pelo destino que nos é imposto. Que mudanças foram essas, 

eu me pergunto? Por que a água clara e limpa pode me fazer refletir sobre uma 

sociedade inteira? 

Sigo com Bachelard (2000) que diz: “Toda água viva é uma água que está a 

ponto de morrer” (p.49), e tento imaginar em que momento a água da Ofélia muda 
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de cor durante a realização deste trabalho, desta série. As primeiras imagens da 

Ofélia foram feitas em uma piscina com azulejos azuis e repleta de flores brancas e 

vermelhas. Esse conjunto de elementos não permitiu que a imagem produzida fosse 

trágica.  

O resultado por mim almejado não era esse, o das águas claras. A figura 

parece flutuando e me pergunto se fui traída pela imaginação e nesse momento a 

água da Ofélia ainda era clara. O que eu buscava encontrar naquele momento?  

Qual era a minha expectativa diante da vida ainda naquele momento? 

A morte é uma viagem e a viagem é uma morte. „Partir é morrer um pouco‟. 
Morrer é verdadeiramente partir, e só se parte bem, corajosamente, 
nitidamente, quando se segue o fluir da água, a corrente do largo rio. Todos 
os rios desembocam no rio dos mortos. Apenas essa morte é fabulosa. 
Apenas essa partida é uma aventura (BACHELAR, 2002, p. 77). 

Esse trecho sobre as água e os sonhos de Bachelard nos mostra o quanto a 

imagem de alguém morto sobre a água remete à volta ao início da vida, o feto em 

meio ao líquido amniótico, a volta ao estágio inicial. Ele fala que somente essa 

partida é uma aventura, e me pergunto onde se iniciou essa aventura de Ofélia? 

Com Shakespeare?  Ela começou muito antes, no início da vida de cada um, 

e não termina, como no caso de Ofélia, não termina de forma alguma através da sua 

morte, aliás, esse momento é o momento no qual tudo começa, no qual essa longa 

aventura que atravessa mais de quatro séculos se inicia. Ofélia morre no texto de 

Shakespeare e nos faz morrer junto com ela tantas vezes quantas forem 

necessárias. Morre a personagem, morrem as atrizes que a representam, morrem as 

jovens que a imitam na questão do suicídio, morrem também as loucas do século 

XIX, dentro dos manicômios ao imitá-la, morrem as mulheres de todos os séculos 

junto com os seus sonhos. Essa aventura não termina aqui no presente, nem 

enquanto represento Ofélia em meu trabalho nem enquanto milhares de jovens o 

fazem como uma forma de fugir da realidade, ou de fazer “de conta”, deitando-se 

dentro de uma banheira com água e flores, ou em um rio escuro e pesado. Todas 

nós experimentamos a morte, de uma forma ou de outra.  A morte da Ofélia dá inicio 

a uma infinidade de representações da sua figura por parte dos artistas do século 

XIX e me permite dizer que não terminou até o momento em pleno século XXI.  

Vejo a figura feminina da Ofélia caindo sobre as águas do rio ao tentar se 

pendurar em um galho, e o peso de suas vestes empurrando-a para abaixo não 
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permitindo que flutue, como na historia de Shakespeare. Vejo também a figura de 

Elizabeth Siddal, que pousou para Millais, deitada na água fria,  adoecendo e, por 

último, olho para o meu trabalho e me vejo repetindo muitas vezes a mesma cena.  

Pergunto a mim mesma por que repetir o suicídio de Ofélia na água?  Busato 

em sua tese tem uma resposta: “A água é, então, o elemento do suicídio redentor e 

artistas e escritores exploram as associações femininas com esse elemento para 

enfatizar a ideia do martírio e da expurgação dos pecados” (apud SMITH, 2007, 

p.146). Ocorre refletir sobre essa ideia do martírio e da expurgação dos pecados. 

Martírio é algo muito forte em nossas vidas, está associado ao sofrimento de Jesus 

no calvário, para os religiosos;  o martírio de Ofélia está ligado ao pecado, mas, ao 

mesmo tempo, o  expurgar, o eliminar os pecados depende da água. A água benta 

que fica na entrada das igrejas católicas serve para que os cristãos se purifiquem, a 

água no batismo também significa que os seus pecados foram perdoados. "O que 

crer e for batizado será salvo; o que, porém, não crer, será condenado" (Mc 16:16). 

Torna-se assim cristão ao ter derramada a água sobre a cabeça.  
A água faz parte de rituais de algumas religiões como o Cristianismo, o 

Islamismo, o Judaísmo e o Hinduísmo e o Budismo. As limpezas com água são um 

fator comum, mas cada religião tem as suas particularidades no que toca à utilização 

da água, na maioria das vezes ela é utilizada como purificação. 

 Assim, os corpos das afogadas se tornavam puros, quase sagrados, e o 

suicídio feminino tornava-se um fenômeno religioso com propriedades redentoras: 

era por meio dele que a mulher que caiu no pecado poderia redimir-se perante a 

sociedade altamente repressora  (SMITH, 2007, p.146). 

“É importante ainda lembrar que a água é um elemento no qual vivem 

mulheres míticas como as sereias, as ninfas e a Iara. O afogar-se é quase um 

reencontro com esse lado mítico da figura da mulher em simbiose com a natureza” 

(DAMIÃO, 2009, p. 326).  

“A água que é a pátria das ninfas vivas é também  a pátria das ninfas mortas” 

(BACHELARD, 2002, p.84).  Nenhum lugar para a morte de Ofélia poderia ser mais 

interessante do que a água, o afogamento e a dúvida. Acidente ou suicídio? A 

dúvida permeia a história, o mistério sobre sua morte provoca interrogações no 

leitor. Morreu porque pendurou-se em um galho que quebrou? Suas vestem eram 

pesadas? Suicidou-se, pois já não via sentido mais na vida sem Hamlet? Nada mais 
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interessante do que o mistério envolvido em uma morte. Desejamos que ela tenha 

se suicidado. Internamente olho para a imagem de Ofélia e tenho certeza dessa 

ideia, não interessa pra mim como artista a ideia de que ela tenha caído e morrido à 

toa, sem desejar. Era preciso, a todo o momento, que ela buscasse a morte.  

Laertes, personagem de Hamlet, fala à rainha sobre a morte de sua irmã: 

LAERTES: Ai de mim! Minha irmã afogada!  
RAINHA: Afogada! Afogada!  
LAERTES: Já tens água demais, pobre Ofélia,  
                  Por isso contenho minhas lágrimas. 
               (SHAKESPEARE, 1997, p.95) 

Nesse diálogo entre rainha e Laertes, Shakespeare declara a morte do 

personagem em um momento de loucura e devaneio dentro de outra realidade, ela 

cai no rio e é levada pelas águas pesadas. Ofélia não teve consciência de sua 

desgraça. “A água é o elemento da morte jovem e bela, da morte florida, e nos 

dramas da vida e da literatura é o elemento da morte sem orgulho nem vingança, do 

suicídio masoquista” (BACHELARD, 2002, p. 85). 

“É a água do lago que por si mesma “se ofeliza”, se cobre naturalmente de 

seres dormentes, de seres que abandonam e flutuam, de seres que morrem 

docemente” (BACHELARD, 2002, p.85). Esse trecho do texto deixa claro o quanto a 

imagem da Ofélia morta é eterna, ela atravessa o tempo e continua assim em nosso 

pensamento, permanece assim para sempre, imortalizada pela arte. Ela é doce, seu 

olhar experimenta a sensação da morte no “faz de conta”, sim, como nas historias 

infantis, mas sem final feliz. 

A água se ofeliza. As jovens se ofelizam. Morrer deitada sobre a água parece 

atualmente o desejo de centenas de jovens que aparecem sobre a água,  postadas 

em blogs, diariamente, na internet. A jovem e os cabelos flutuando sobre as águas, 

impecavelmente maquiadas, lindas e com os olhos abertos para o infinito. As 

mulheres experimentam a morte como um desejo que tem seu início não se sabe 

onde, talvez nas negações diárias de suas próprias condições femininas, talvez no 

subjugo diante da figura masculina; suposições apenas. 

Bachelard chama de complexo de Ofélia a imagem feminina usada por 

escritores ao descreverem mulheres jovens, ninfas, sereias, que personificam Ofélia 

com seus cabelos longos misturados às águas, imagens que levam o leitor a 
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imaginar. “Um dia minha alma se atirou no rio das Ofélias” (BALZAC; LAFORGUE; 

ROUX apud BACHELARD, 2002)   

A minha também!  

Mergulhamos de corpo e alma no rio de Ofélia. A poesia contida nesse gesto, 

nessa imagem, permanece. Permito que minha alma vagueie por essas águas 

enquanto escrevo, sim é algo que está entre mim e Ofélia, um fenômeno que a cada 

momento busco explicar. 

A água é o símbolo profundo, orgânico, da mulher que só sabe chorar suas 

dores e cujos olhos são facilmente “afogados de lágrimas”. O homem, diante de um 

suicídio feminino, compreende essa dor funérea por tudo o que nele, como em 

Laertes, é mulher. “Volta a ser homem - tornando-se outra vez seco - depois que as 

lágrimas secam” (BACHELARD, 2002, p.85). 

Bachelard comenta sobre o afogamento de Ofélia e nos mostra que 

Shakespeare não observou uma mulher se afogando para falar da morte de Ofélia, o 

que permite ao leitor usar seu imaginário primitivo para se comover diante do fato 

(p.85). O afogamento é descrito pela rainha e representado pela pintura de tantos 

artistas, mas não aparece na peça de Shakespeare. E assim repetimos hátantos 

anos uma morte que só tem existência na pintura. 

Para o indivíduo, leitor de Shakespeare da era vitoriana, “O suicídio feminino 

na água funcionava como uma espécie de purificação simbólica de uma sociedade 

que precisava ser "limpa" (SMITH, 2007, p.144). E também, segundo Morin, através 

do suicídio, o  individuo anula seu desejo de ser, de permanecer.: 

 

[...] não apenas o suicídio exprime a solidão absoluta do indivíduo, cujo 
triunfo coincide então exatamente com o da morte, mas nos mostra que o 
indivíduo pode, em sua autodeterminação, chegar até a anular friamente 
seu instinto de conservação, e anula assim sua vida, que recebe da espécie 
a fim de, com isto, provar a si mesmo, a impalpável realidade de sua 
onipotência. (MORIN, 1997, p. 73) 

6.2 As flores 

Falar das flores de Ofélia e descrevê-las pode ser mais caminho para 

desvendar os mistérios que me levam a criar a partir desse personagem. Elas são 

tão importantes na obra que o artista Millais pintou-as com exatidão, com ricos 
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detalhes e as distribuiu para que formassem uma significativa composição. Millais 

pensou em todas as flores e folhagens que poderia colocar ao redor de Ofélia e 

também no significado de cada uma na peça. 

Neste trecho Ofélia enlouquecida diz: 

OFÉLIA: (Para Laertes) Este é um rosmaninho, serve para lembrança. 
Eu te peço, amor, não esquece. E aqui amores-perfeitos, que 
são para os pensamentos.  

LAERTES: Uma lição na loucura; pensamentos e recordações se 
harmonizam.  

OFÉLIA: (Ao Rei) Funchos para o senhor, e aquileias.  
(À Rainha) Arruda para vós, para mim também alguma coisa 
– vamos chamar de flor da graça dos domingos; ah, tem que 
usar a sua arruda de modo diferente. Eis uma margarida. 
Gostaria de lhe dar algumas violetas, mas murcharam todas 
quando meu pai morreu – Dizem que ele teve um bom fim...  
(Canta) O meu bonito Robin é toda a minha alegria...  

LAERTES: A mágoa e a aflição, o sofrimento, o próprio inferno.  
OFÉLIA:  (Canta.) E ele não voltará mais?  

A rainha também descreve a cena de uma forma poética, descreve a partir 

das flores e as associa a Ofélia: 
 

RAINHA: Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho  
Refletindo suas folhas de prata no espelho das águas;  
Ela foi até lá com estranhas grinaldas  
De botões-de-ouro, urtigas, margaridas,  
E compridas orquídeas encarnadas,  
Que nossas castas donzelas chamam dedos de defuntos,  
E a que os pastores, vulgares, dão nome mais grosseiro. 
Quando ela tentava subir nos galhos inclinados,  
Para aí pendurar as coroas de flores,  
Um ramo invejoso se quebrou; 
Ela e seus troféus floridos, ambos,  
Despencaram juntos no arroio soluçante 

As jovens da época vitoriana usavam flores nos cabelos ao se retratarem para 

que se parecessem com Ofélia, como uma moda a ser seguida. 

LAERTES:  Deponha-a sobre a terra;  
Que de sua carne bela e imaculada  
Brotem as violetas! Te digo, padre cretino,  
Minha irmã será um anjo eleito entre os eleitos,  
Quando tu uivares nas profundas do inferno.  

HAMLET:  O que; a pura Ofélia?!  
RAINHA:  (Espargindo flores.) Flores às flores. Adeus!  

Esperava que fosses a esposa do meu dileto Hamlet;  
Pensava adornar o teu leito de noiva, doce criança,  
Não florir tua sepultura. (SHAKESPEARE,1997,  p.102) 
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No primeiro trecho citado, a sua sexualidade é latente e a questão do 

defloramento também. No segundo trecho a rainha Gertrudes faz alusão aos rituais do 

casamento e do funeral. 

O simbolismo das flores era comum na arte e literatura do século XIX e o 
círculo [Pré-Rafaelita] fez muito uso dos significados particulares associados 
com flores específicas. As flores são freqüentemente usadas como uma 
metáfora da sexualidade feminina, ou da sua genitália. [...] Elas funcionam 
como uma metáfora que simultaneamente reconhece e desloca as 
conotações sexuais que cobrem ou mascaram as partes sexualizadas do 
corpo que são tradicionalmente apagadas (SMITH apud POLOCK, 2007, 
p.178). 

Esclareço aqui os significados das flores na obra de Millais que cria um 

cenário rico em detalhes para que a sua obra transmita o que o personagem 

representa na criação de Shakespeare. 

As descrições e as imagens são do site da Tate Britain20 e a tradução livre é 

elabora por mim.   

Em primeiro plano semelhante ao ranúnculos, simbolizam a ingratidão ou a 

infantilidade. 

 

 

 

  

                                            
20 Disponíveis em: <http://www2.tate.org.uk/ophelia/subject_symbolism.htm>. Acesso em 15 nov. 

2012. 
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O salgueiro chorão inclinado sobre Ofélia é um símbolo do amor abandonado. 

 

 

 

 

As urtigas que crescem em torno de galhos do salgueiro representam dor. 
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As margaridas flutuando perto de sua mão direita representam a inocência. 

Ofélia também menciona "Há uma margarida" em ato 4, Cena 5. 

 

 

As lisimaquias no canto superior direito do quadro, perto da borda, aludem às  

long purples,  associadas ao formato fálico. 
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As rosas que flutuam por seu rosto (acima à esquerda) e seu vestido (acima 

do meio) e as rosas brancas de campo em crescimento na margem do rio (acima, à 

direita), podem referir-se ao ato IV, cena V quando Laertes chama sua irmã, 'rosa de 

maio‟. Elas também têm significados simbólicos, como o amor, juventude e beleza. 

 

 

A guirlanda de violetas em volta do pescoço de Ofélia se referem ao Ato 4, 

cena 5. ”Eu lhe daria algumas violetas, mas secou tudo quando meu pai morreu: 

dizem que ele fez um bom final.” Violetas são um símbolo de fidelidade e elas 

também podem simbolizar a castidade e a morte nos jovens. 
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As flores que se seguem foram adicionadas à cena por Millais. 

 

 

As flores barba de bode, à esquerda do salgueirinho roxo podem significar a 

futilidade (a falta de propósito ou inutilidade) de sua morte. 

 

 

O azul pálido da não-te-esqueças-de-mim, na margem do rio abaixo das 

lisimaquias roxas e no plano imediato, tem o  significado em seu nome 
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Os amores-perfeitos que flutuam sobre o vestido no centro, consulte Ato IV, 

Cena V, onde Ofélia colhe flores no campo ("que é para pensamentos"). Eles 

representam o pensamento, e também podem significar amor em vão (o nome em 
inglês, pansies - vem do francês penses (pensar)). 

 

 

Tristeza de Ofélia é simbolizada pelo Adônis flutuando perto dos amores-

perfeitos (semelhante à papoula)... 
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... e das fritilárias que flutuam entre o vestido e a beira do riacho no canto 

inferior à direita.  

 

 

 

A papoula vermelho vivo com suas sementes pretas representa sono e a 

morte. 
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Millais originalmente incluía alguns narcisos na pintura, não observados em 

Ewell, mas depois comprou, de Covent Garden, em Londres, pois ele sentia que a 

pintura precisava de mais amarelo. Mas seu amigo e poeta, Tennyson, sugeriu que 

eles não eram apropriados, pois simbolizavam falsa esperança. Ao fazermos uma 

reflexão sobre as flores na pintura Ofélia de Millais, a imagem que permanece em 

nossa memória não é apenas a das flores pintadas por esse grande artista da época 

vitoriana. Elas saem do texto de Shakespeare e não permanecem imóveis na 

pintura, elas têm tamanha importância na obra literária e pictórica que ultrapassam o 

plano bidimensional e, como se houvesse possibilidade, ganham corpo e tornam-se 

reais para compor meu trabalho e depois se tornarem representação novamente. 

 De todos os personagens de Hamlet, 

Bridget Lyons apontou: „Ophelia é mais persistentemente apresentada em 
termos de significados simbólicos‟. Seu comportamento, sua aparência, 
seus gestos, suas roupas, seu adereços, são carregados de significados 
emblemáticos, e para muitas gerações de críticos de Shakespeare, seu 
papel na peça já parecia ser principalmente iconográfico (SHOWALTER 
apud PARKER, 2011 p.80, tradução nossa).  

Toda a simbologia das flores faz parte do nosso cotidiano, para homenagear, 

comemorações e para a morte. Impressiona como algo tão belo que vem da 

natureza possa estar presente em momentos tão díspares da vida do ser humano. 

Ao usá-las nas fotos da Ofélia, as pensava sempre como algo que fizesse parte da 

imagem a ser feita, do cenário e que indicasse a morte.  
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6.3 Vestido  

RAINHA:  
[...] Quando ela tentava subir nos galhos inclinados, 
Para aí pendurar as coroas de flores, 
Um ramo invejoso se quebrou;  
Ela e seus troféus floridos, ambos, 
Despencaram juntos no arroio soluçante. 
Suas roupas inflaram e, como sereia, 
A mantiveram boiando um certo tempo; 
Enquanto isso ela cantava fragmentos de velhas canções, 
Inconsciente da própria desgraça  
Como criatura nativa desse meio, 
Criada para viver nesse elemento. 
Mas não demoraria para que suas roupas 
Pesadas pela água que a encharcava, 
Arrastassem a infortunada do seu canto suave 
À morte lamacenta. 
(SHAKESPEARE, 1997, p 94-95 ) 

A descrição do afogamento de Ofélia por Shakesperare  nos mostra que o 

peso do vestido molhado foi fundamental para que ela submergisse para o fundo do 

rio e morresse. Falar do vestido de Ofélia é como falar de algo está e sempre esteve 

presente na vida de nós mulheres como uma  peça do guarda roupa que é o símbolo 

da feminilidade.  

O vestido de Ofélia, na obra de Millais tem sua história. Segundo Smith 

(2007), ele “abandona a tradição do vestido branco de Ofélia e a pinta com um 

vestido brocado de uma prata cintilante, que lembra uma espécie de rede que a 

envolve inteiramente e cobre todo o seu corpo, inclusive as pernas e os pés” (p.157). 

A cor do vestido tem sua razão de ser e seu significado quanto ao que se pretende 

falar da personalidade de alguém, nesse caso, a morte de uma jovem, bela. Há que 

se pensar nas conotações que Millais quis dar ao escolher a cor do vestido, ao 

desenho do brocado e o brilho que cintila. O vestido, segundo Young (2002), foi 

“comprado por Millais especialmente para este quadro num antiquário” (p.341).  

O vestido de Ofélia encharcado de água se tornou pesado e ela submergiu. 

De forma figurativa, o vestido pesou como pesa a condição de mulher que depende 

da figura masculina para viver. O peso da falta de liberdade indo junto com Ofélia 

para o fundo do rio. 

Showalter fala que a cor do vestido ou das vestimentas em geral são uma 

convenção e que no caso do personagem Ofélia indicam a sexualidade e a 
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feminilidade e “suas flores sugerem as imagens discordantes duplas da sexualidade 

feminina com o florescimento inocente e indecente” (Showalter, 1994, p. 80) 

É necessário lembrar também que em meados do século XIX, a burguesia 

triunfou na Inglaterra e na França.  A esperança de uma nova era transformou a vida 

das pessoas, novas formas de moradia, novas maneiras de se portar e vestir, estava 

declarado o romantismo. As mulheres se vestiam com saias rodadas e armadas com 

grande quantidade de tecido para as anáguas. Foram criadas as crinolinas de 

armação, que permitiam maior liberdade à mulher ao caminhar e assim maior leveza 

para elas.  

Esse era o ideal de beleza durante a época vitoriana, o romantismo impunha 

à mulher regras de como se pintar, se vestir, como se comportar e até mesmo o que 

comer. As mulheres faziam máscaras especiais para o rosto para terem “pele de 

mármore”, bebiam vinagre, limão e jejuavam. Sua alimentação era precária e 

composta de verduras e frutas que garantiam a figura magra tão desejada. O 

objetivo era “alcançar o mais rápido possível a suprema distinção, que somente a 

aparência espectral das tísicas agonizantes conferia” (FAUX, 2000, p.66). 

Esse ideal de beleza feminina no século XIX, que condenava a mulher a, 

inclusive, passar fome e se assemelhar a uma doente permitia-lhes alcançar o 

interesse de um homem. 

„Minha futura amante será verde como um limão, terá sobrancelhas 
arqueadas e tão ferozes quanto possível, pálpebras orientais, nariz 
hebraico, boca fina e orgulhosa e cabelos combinando com a cor da pele.‟ 
Essa declaração é do personagem Rodolfo, o herói de Theophile de Gautier 
em “Cell-ci ET celle-lá” ou La jeune France passionée (FAUX, 2000 ,p.67). 

Na era vitoriana os trajes mudavam conforme a necessidade da burguesia. 

Durante esse período, a austeridade fez parte da moda, a rainha Vitória tinha um 

estilo próprio de se vestir, adotou um vestido branco em seu casamento, que 

indicava pureza e virgindade, o qual é utilizado até hoje nas cerimônias. 

Enquanto a era vitoriana pregava uma beleza modesta, estrita e sem 
cosméticos, as mulheres pintadas pelos pré-rafaelitas deixam flutuar 
espessas cabeleiras onduladas ruivas ou morenas, à imagem de Jane 
Morris, a musa de Dante Rossett, com lábios salientes e vermelhos, nariz 
bem definido e um profundo olhar trágico (FAUX, 2000, p.72).  
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Ofélia foi pintada por Millais com cabelos ruivos, como eram os de Elizabeth 

Siddal e o ideal de beleza da época. Povoavam a imaginação dos artistas, que as 

desejavam “meio anjos e meio deusas, meio mulheres-flores meio flores do mal”  

(p.72) Dessa forma, podemos pensar que em cada época, dentro de cada 

sociedade, sempre existirá uma imagem feminina que será copiada pelas mulheres. 

Não são mais as artes plásticas que decidem esse ideal e sim as revistas de moda, 

a televisão e a internet. 

A figura de Ofélia e a busca pela mulher ideal na década de 1850 pode ser 

extremamente romântica ou deplorável. Desejar uma mulher esverdeada e 

idealizada mostrava a insatisfação masculina diante da figura feminina criada por 

eles mesmos. A brancura de Ofélia na pintura de Millais também mostra que ela está 

morta, ausente 

Também no palco, as atrizes que representaram Ofélia, em Hamlet, fizeram 

suas escolhas, de acordo com os momentos da peça: cenas de amor, de loucura e 

morte. Ellen Terry foi uma delas, sua representação de Ofélia era sensual, usava 

vestidos colados ao corpo, o que transformava a moça ingênua em sedutora. A 

antiga opção que era o vestido branco foi transformado por ela. Em suas palavras: 

Na primeira cena, uso um vestido rosado. Tudo é rosa para ela. Seu pai e 
irmão a amam. O príncipe a ama – então ela usa rosa. [...] na cena do 
convento, uso um vestido dourado pálido, âmbar [...] esta cor não fará 
contraste com o tom do meu cabelo. Na última cena, eu uso um vestido 
preto transparente (apud SMITH, 2007, p.105). 

Para finalizar sobre a questão do vestido do personagem Ofélia tanto em 

Hamlet, como em Millais e também nas minhas fotos, percebi que a forma de pensar 

é muito similar à do teatro. Tenho um cenário, uma história,  um personagem e, 

como a atriz Ellen Terry, escolho os vestidos para cada forma de sentir: a loucura, a 

melancolia, a morte e depois dela .  

7 O PROCESSO  

Na vida ninguém pode ajudar ninguém; cada conflito, cada nova 
perturbação ensinam o seguinte: estamos sós. Mas não há nada aí para 
lamentarmos: „Ao mesmo tempo é o mais positivo da vida, que cada um 
tenha tanto dentro de si: seu destino, seu futuro, seu espaço, seu mundo 
inteiro.‟ Desse ponto de vista, portanto, os criadores só se distinguem dos 
simples mortais por serem „os mais solitários dos solitários‟ (RILKE apud  
TODOROV, 2011, p.122). 
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Estamos sós durante todo o processo. E nas palavras de Rilke tenho dentro 

de mim “meu destino meu futuro, meu espaço e o mundo inteiro” e como organizar 

toda essa existência? Fazer com que o que está absolutamente fechado em meu 

interior saia e se materialize em imagens fotográficas é o meu grande desafio. 

O período de criação, desenvolvimento e realização das fotografias, esboços, 

desenhos, pinturas, roupas e acessórios para produzir a morte do personagem  

Ofélia foi extenso. Trabalhei durante quatro anos nessa ideia, entre acertos e erros, 

dúvidas e respostas. Para Salles (1998), ”O artista vai levantando hipóteses e 

testando-as permanentemente”. Refletimos sobre o objeto de estudo e partimos para 

outras experiências e é dessa forma que acontece todo processo criativo. “Como 

consequência, há, em muitos momentos, diferentes possibilidades de obra 

habitando o mesmo teto” (p.26). 

Criar a Ofélia a partir da imagem de Joseph Millais me instigou a fazer uma 

extensa pesquisa sobre a época em que foi realizada a pintura e também sobre o 

texto de Shakespeare que, nos leva a imaginar de forma diferente, a cada leitura, a 

cada descrição da morte do personagem pela Rainha. Coloco estranhamente 

“várias” porque a cada tradução, a cada interpretação sobre as  palavras da mãe de 

Hamlet sobre a morte da Ofélia, mudamos a imagem que fazemos dela.  Ora se 

mostra pura e ingênua, ora impregnada de conotações ambíguas que deixam 

entrever uma jovem que não era mais pura e por isso mereceu morrer. Em outras 

traduções ela se mostra ingênua e pura para que seu irmão Laerte se compadeça 

da sua morte. Nas descrições do cenário da morte da Ofélia temos: 

RAINHA: Uma desgraça marcha no calcanhar de outra,  
Tão rápidas se seguem. Tua irmã se afogou, Laertes.  

LAERTES: Afogada! Oh, onde?  
RAINHA:  Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho  

Refletindo suas folhas de prata no espelho das águas;  
Ela foi até lá com estranhas grinaldas  
De botões-de-ouro, urtigas, margaridas,  
E compridas orquídeas encarnadas,  
Que nossas castas donzelas chamam dedos de defuntos,  
E a que os pastores, vulgares, dão nome mais grosseiro.  
Quando ela tentava subir nos galhos inclinados,  
Para aí pendurar as coroas de flores,  
Um ramo invejoso se quebrou;  
Ela e seus troféus floridos, ambos,  
Despencaram juntos no arroio soluçante.  
Suas roupas inflaram e, como sereia,  
A mantiveram boiando um certo tempo 
(SHAKEAPEARE, 1997, p.94-95) 
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Todos esses importantes detalhes foram mencionados por Millais em sua 

pintura, ele trabalhou essas particularidades como se cada uma fosse importante 

para a pintura, para que a morte de Ofélia fosse desvendada pelo público 

observador. Não é possível olhar superficialmente a obra e reproduzi-la.  

Proponho mostrar o processo de criação da imagem da Ofélia não de forma 

linear porque elas aconteceram conforme este texto foi sendo escrito e a cada 

momento dele, desde o encontro com a imagem de Millais, leitura da peça de 

Shakespeare, filmes que vi, as imagens de jovens Ofélia na internet, e 

principalmente minhas conversas com minha orientadora, Márcia Tiburi, que a todo 

tempo me apoiou, mostrando-me possibilidades e caminhos a serem seguidos.  

Preciso também deixar claro que o objetivo principal foi retratar a Ofélia de 

Millais com suas principais características: uma mulher morta com as mãos 

direcionadas para o alto, vestida ao estilo do século XIX, rodeada de flores, 

flutuando sobre a água. Mas que a profusão de imagens que permearam essa 

criação transformou esse objetivo em muitos outros, inesperados até, pois junto à 

busca da figura feminina do século XIX, pintada por Millais, o texto de Shakespeare 

esteve presente, como se espreitasse meus momentos de criação e indicasse 

aquela figura inicial, melancólica e louca, que ele criou.  

 Warburg, nas palavras de Mattos (2006), concebia que: 

[...] as imagens seriam formadas por motivações psíquicas relacionadas a 
uma determinada época e carregadas para dentro de outras culturas, onde 
seriam remobilizadas em seus conteúdos psíquicos e reorganizadas em 
função do novo contexto (p.3). 

Contemplando essa ideia, Didi-Huberman em 2011 organizou uma exposição 

no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madri, cujo objetivo foi utilizar o 

método de Aby Warburg. Para tanto, levou anos organizando doze mil imagens 

sobre a questão do Bilderatlas  Mnemosyne (mapa de imagens da memória criado 

por Warburg), e em cada segmento colocou obras de épocas diferentes, mas com o 

mesmo significado intrínseco. Entre eles, gostaria de citar “Del desatre al deseo, por 

la belleza del gesto”, em que o gesto humano foi o fundamento para que as imagens 

fossem reunidas. "Numerosos artistas atuais praticam como poetas-antropólogos, 

esse poder da memória e desejo - afirmativo e amoroso - do gesto" (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p.406). Entre eles, Ghérasim Luca, August Sander, Salvador 
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Dali, Ernesto de Martino, Giuseppe Penone e outros. Ao reunir as imagens para 

colocá-las na tese, organizei-as da seguinte maneira: as mãos, os pés, o corpo; 

detalhes que ficaram na memória sobre a Ofélia e que resultaram em uma forma 

poética de mostrar a morte. 

Então, escolho outra forma de mostrar essa produção sobre a morte da 

Ofélia, sem linearidade e sim através das múltiplas opções que o processo criativo 

proporciona e escolhas que foram sendo feitas durante o percurso. 

7.1 As imagens 

 Melancolia  

Inicio com a Ofélia melancólica. É no texto de Shakespeare que ela aparece e 

é a imagem de uma jovem desolada diante de uma situação angustiante que fui 

buscar representar. Nessas cenas imaginadas por mim, a figura de Ofélia aparece 

em vários cenários: refletida na água, sentada pensativa em cima de uma pedra, 

sem saída nos degraus de uma escada que leva a um cômodo sob a terra e no 

chão, vestida de forma moderna. A imagem da mulher moderna com blusa vermelha 

e formas espetadas nas costas me remete às jovens loucas que perderam toda a 

dignidade humana. 

Na segunda série de imagens aparece, entre outras, uma Ofélia também 

moderna, com cabelos loiros, vestido vermelho de cetim, que, sentada em uma 

cadeira; em uma das fotos, escreve a letra H em seu punho. Estas cenas não fazem 

parte da história de Shakespeare, mas pertencem à minha adolescência e aos 

momentos de paixão, namoro e segredo, o ato de escrever o nome de quem se 

gostava era um gesto que se repetia em cadernos, livros, bilhetes, carteiras 

escolares. Hoje esses nomes são tatuados como forma de declaração de amor e 

muitas vezes torna-se motivo de arrependimentos futuros. 

 

 Loucura 

  As fotografias como o tema da loucura de Ofélia guardam semelhança com 

as imagens da melancolia. E repito aqui que as fotos que produzi anteriores a Ofélia 

eram sobre o assunto melancolia, o que permitiu uma continuidade entre as 

poéticas. Como declara Tiburi (2004) “o melancólico não é deprimido, mas como 
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sujeito consciente de sua tristeza procura a ação que o possa salvar da condição de 

tristeza” (p. 93). Essa consciência significa que existe compreensão do que se sente 

e a ação é produzir mais e mais para se proteger. 

 

 Os pés de Ofélia 

Algumas surpresas ocorrem no meio do caminho de um processo criativo 

longo como esse. A figura da Ofélia de Millais foi se desmembrando, e pequenos 

detalhes durante a realização das fotos foram se repetindo. Enquanto escolhia os 

locais e a forma de ser fotografada repetia sempre os mesmos gestos, e algo se 

tornou absolutamente importante naqueles momentos: fotografar os pés da 

personagem. O que fazia parte de uma imagem passou a ser algo a ser enfatizado. 

Repetia todas as vezes: fotografa meus pés. Existia nesse momento uma imagem 

da minha infância que enxergava, ao lado do caixão do morto, na altura dos meus 

olhos os pés juntos e sem sapatos. Algo de muito antigo aflorava em minha mente 

na hora de mostrar que a Ofélia estava morta, assim, pedia para que fotografassem 

meus pés.  

Pisar sobre as rosas secas foi um ato que denotou a fragilidade do 

personagem. Fui buscar na memória particular algum significado para isso: pisar 

sobre algo, que envelheceu, que se transformou com o tempo e encontrei a dor, os 

espinhos das rosas, secas ou não machucavam meus pés.  

E como a insatisfação gera novos trabalhos, usei do mesmo artifício, que era 

o ato de pisar sobre as flores, mas que elas fossem novas, então optei por rosas 

vermelhas. Da mesma forma que as imagens anteriores, criavam um desconforto.  

Ao mesmo tempo o enquadramento dos pés da Ofélia me levaram a imagens 

das pernas, o início da jornada para a morte, o momento de hesitação, caminhar 

para a água e morrer ou retroceder, livrar-se do sofrimento através da morte ou 

continuar a morrer lentamente. 

 

 As mãos 

Tanto quanto os pés da personagem Ofélia de Millais, as mãos foram 

ganhando importância conforme o trabalho foi evoluindo, de forma diferente, porque 

elas aparecem na pintura dele, mas não como as coloquei na maioria das fotos. A 

meu ver as mãos entrelaçadas sobre o corpo têm um significado mais simbólico de 
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estar morta, do que os braços abertos e mãos espalmadas da pintura do Millais. 

Temos nessa série, mãos e braços como foco principal. 

 

 Refletir-se 
Narciso, a primeira imagem mental que surge diante da imagem refletida na 

água. Mas às vezes não é um caso de amor, de adoração, de se apaixonar por si 

próprio. Às vezes é loucura, insanidade, é ter a coragem de se ver ou de olhar para 

o outro. As primeiras imagens de Ofélia refletidas na água fizeram com que primeiro 

eu olhasse para mim mesma e depois para o outro e por último para a Ofélia. Ver a 

si própria, o eu e o outro eu, o reflexo da insanidade do personagem. Assim, “a água 

como espelho, produzindo a reflexão - o sair de si e voltar a si - é símbolo por 

excelência do pensamento. Não por acaso a palavra refletir aplica-se à água como 

ao pensamento” (BRUNI, 1994, p.58-59). 

 

 Ofélia morta 

As fotos da morte são as que mais se aproximam da pintura de Millais. Criei 

imagens da Ofélia em várias situações de morte e pós morte, na água, na terra, no 

chão, com flores e sem flores, com infinitos modelos de roupa. A satisfação diante 

do resultado, que nunca chega a ser totalmente completa, fez com que eu repetisse 

incansavelmente uma mesma imagem. Fellini (apud SALLES, 1998, p.32) “diz que 

sabe aonde quer chegar, mas a fidelidade ao que havia pensado deixa uma margem 

às possibilidades cotidianas dos encontros e dos enriquecimentos”. 

O desejo em representá-la morta não pode realmente ser cerceado pelos 

limites do que já existia, no caso a pintura de Millais. Fui adiante, até Shakespeare, e 

usei o enterro do corpo da Ofélia para compor as imagens do pós morte. Realizei 

também imagens dentro da piscina, com a água vermelha como sangue e o que 

tinha em minha mente naquele momento era um vídeo em que me visto com forro 

do meu vestido de noiva, pinto minhas pernas com flores vermelhas aquareladas e, 

ao entrar em contato com a água, a tinta escorre e deixa a água avermelhada. 
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 Vestidos 

Durante a criação dos vestidos encontrei tecidos (restos) guardados, como 

por exemplo um cetim verde água com flores aplicadas, que foram colocadas  ali por 

minha filha, com a intenção de fazer algo para vestir e que diante da dificuldade de 

produzir flores, botões às centenas, acabou por desistir. Também passei algum 

tempo tentando fazer algo para compor a Ofélia com aquele tecido verde de cetim e 

depois desisti e o guardei.  

Durante uma de minhas aulas de artes visuais falava aos meus alunos a 

respeito da minha tese sobre a Ofélia e de como gostaria de fazer as novas fotos. 

Nesse momento um deles pegou um jornal antigo em cima da mesa (que colocamos 

para forrar e entintar as monotipias) e sugeriu: por que você não faz um vestido 

assim para a Ofélia? Era um jornal de 2009 e o vestido era do Alexander Macqueen. 

Peguei o jornal das mãos dele e disse que era uma boa ideia, não tinha pensado em 

um vestido florido como aquele. Ao chegar em casa, fui procurar o cetim com as 

aplicações de flores, que estava guardado ainda sem que se soubesse para que, 

talvez simplesmente pela beleza ali presente, e me deparei com as flores do recorte 

do jornal que o aluno me deu. Nesse momento, no ateliê, procurei em minhas 

imagens guardadas alguma referência para fazer o vestido, baseado no recorte que 

recebi do aluno. Para minha surpresa entre as imagens guardadas estava em 

tamanho menor a do vestido do Alexander McQueen. Agradeci em silêncio as 

colaborações que tenho tido das pessoas com as quais eu convivo e que me fazem 

continuar a criar e a pesquisar cada vez mais.  

A partir desse momento a única ideia que eu tinha em mente era a de fazer o 

vestido da Ofélia. Escolhi cores arroxeadas, esverdeadas. Muitos tons de cetim que 

poderiam compor um vestido para alguém que flutua sobre as águas. Os verdes 

refletem a paisagem e tingem a água, os roxos são sombrios e nos remetem ao luto 

que vem depois da morte.  

Ideias surgem a todo tempo, e colocá-las ou trazê-las para a realidade nem 

sempre produz bons resultados. No início algumas certezas, nem tão absolutas 

assim me confundem. Ao escolher flores brancas para colocar em volta da Ofélia, o 

fiz porque eram assim que as imaginava no início, como disse no capítulo sobre a 

água, existia algo de tranquilo em relação à morte da Ofélia, e uma ilusão quanto à 

paixão dela por Hamlet. 
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Temos a cor branca como uma representação da pureza e ao utilizar essa cor 

nas rosas e no vestido permite-se uma Ofélia romântica em sua dor e morte. 

 

 A piscina 

Enquanto criamos algumas situações inesperadas acontecem e a piscina foi 

uma delas. Um amigo vizinho me disse: “Estou jogando fora uma piscina da casa 

que estou reformando”. Motivo para que ela estivesse no outro dia na minha casa. 

Olhei para aquela forma e senti infinitamente que eu teria a partir dali um local para 

fotografar próximo das minhas ideias. O início da pintura foi muito rápido, eu já sabia 

onde queria chegar, as rosas foram brotando uma a uma como se já estivesse tudo 

pré-imaginado. Podia vê-la todos os dias através do vidro e ainda as vejo, fiz muitas 

séries de Ofélia dentro dela, inverno e verão, águas limpas ou com restos de flores 

que vão se transformando em pó escuro... e em nada. 

 

 Cadernos 

 Finalmente os cadernos de desenho, que serviram como diários, escrevi e 

desenhei em muitos deles. Em quatro anos de trabalho revejo cada um e sei que 

são respostas a cada momento de reflexão e  criação. Desenhos de vestidos, de 

Ofélias, colagens de fotografias que foram sendo reveladas, os pés da personagem 

e os esclarecimentos que fiz nas minhas conversas com Márcia Tiburi sobre a 

infância nas cidades interioranas, o significado dos pés que vi na Ofélia de Millais. 

 

 Pinturas (vermelhas) 

As pinturas aconteceram como um exercício dentro do tema Ofélia. Uma 

necessidade de retornar a pintura, de voltar à ideia antiga, a qual eu não dei 

prosseguimento, que era a Ofélia como representação pictórica. Pude então 

perceber outra forma de colocar a figura no papel, que já estava previamente 

pintado com flores vermelhas, porque o sentimento era outro, era de alguém que já 

havia compreendido a questão feminina e seus problemas insolúveis, tanto no 

passado como no presente.  Havia, junto com a pintura, um pedido do fundo do meu 

ser, um pedido de socorro: Ofélia não morra! 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Corre-se o risco de morte por amor, por êxtase, por vaidade, por 
masoquismo, por loucura, por felicidade. (MORIN,1987, p. 72)  

 

O meu encontro com a pintura Ofélia de Millais propiciou-me uma viagem 

longa ao passado de mulheres que não conheci, ao meu presente e ao de jovens 

que ainda hoje navegam nas águas de Ofélia. Navegar junto com ela é ir à busca de 

outra realidade, outra época, outra figura feminina, uma imagem a ser seguida. Para 

Bachelard (2002), “É a água sonhada em sua vida habitual, é a água do lago que 

por si mesma “se ofeliza”, se cobre naturalmente de seres dormentes, de seres que 

se abandonam e flutuam, de seres que morrem docemente” (p.85). 

Fui ao encontro das mulheres que morreram por amor, por loucura, por 

paixão ou por desespero. Estivemos durante esse tempo flutuando sobre a mesma 

água, percorremos caminhos semelhantes, como se estivéssemos muito próximas, e 

o nosso diálogo, enquanto Ofélia, permitiu-me desenvolver a série de fotografias que 

apresento nesta tese. Às vezes Ofélia de Millais e muitas vezes nós todas, reais ou 

ficcionais: Siddal, Lúcia, Justine, Virginia e tantas outras... Ofélias.  

Percorremos o caminho da imagem da Ofélia morta desde o século XIX, 

época em que foi pintada por Millais, até os dias de hoje. Uma imagem tão 

perseverante que atravessou séculos desde que foi criada por Shakespeare em 

Hamlet e, como vimos, mudou e se adaptou às condições sociais de cada época, ela 

sobreviveu no tempo, segundo Warburg, e encontrou ressignificações, de acordo 

com as necessidade de cada época, e identificações sociais. Compreendemos que 

essa reaparição depende da realidade na qual ela interfere e depende, 

essencialmente, da figura masculina que a objetifica.  

Ofélia surgiu em minha vida como ficção, eu produzi obras plásticas sobre 

esse tema e as reflexões que fiz e ainda faço após esse  encontro são reais. A 

representação da Ofélia nas águas possibilitou a cada série de fotografias diferentes 

ideias, desde a busca de uma jovem contemporânea com cabelos artificiais e vestes 

modernas até a identificação de uma mulher adulta, romântica, mais próxima da 

personagem e pintura de Millais. Durante o processo de construção, ocorreu a 

transformação do personagem; as reflexões sobre a minha própria vida fizeram com 
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que eu a transformasse em alguém mais próxima da minha realidade, meus cabelos, 

meu rosto e vestidos românticos. 

O diálogo continua e as respostas que encontrei me mostraram uma mulher 

romântica que viveu em 1851, que morreu tanto por amor como pela não  

concretização de seu ideal. Casamentos realizados de acordo com interesses 

familiares de uma sociedade burguesa na qual a figura masculina patriarcal não 

conseguiu compreender o mistério que envolvia  a feminilidade, culminando na visão 

romântica  da mulher, tornando-a  inatingível, a mulher ideal, o anjo do lar, aquela 

que por todos esses motivos deve morrer. Aprofundar nessa questão particular 

permitiu-me construir a figura feminina que viveu na era vitoriana e criar 

representações da imagem da mulher morta em meu trabalho artístico. 

Tiburi nos dá um argumento pertinente sobre a figura da mulher morta, ele se 

encontra nas palavras do coveiro em Hamlet, ao comentar sobre o suicídio de 

Ofélia. Diz o coveiro que ela ainda não é mulher, pois é uma ninfa e não é mais 

mulher porque está morta (Tiburi 2010, p.308). Conclui-se que uma forma de não 

significar mais nada para si própria como para outrem é através da morte. Essa é a 

fuga feminina, escolher a morte como uma forma de deixar de ser algo que não se 

deseja mais. E dessa maneira responde a outra questão que é sobre as fotografias 

das jovens Ofélias, ninfas ainda e não mulheres, como diz o coveiro. Faço uma 

transposição para a minha vida e percebo que os motivos pelos quais as  jovens do 

século XIX se identificaram com a morte de um personagem literário e ainda se 

identificam e os motivos que me levaram a buscar o mesmo personagem ainda hoje 

são iguais na essência mas diferentes na experiência que se tem da vida.  

 Essa linha de pensamento foi seguida por mim durante todo percurso de 

realização da tese, o complexo de Ofélia, “a prisão no desejo de um homem ou, 

mais ainda, a prisão de todos no desejo patriarcal” (p. 310.) Ofélia retorna tão forte 

como antes, mas com mudanças sutis em sua forma de ser e de manifestar as 

diferenças. Encontro caminhos distintos para o mesmo tema, que é o complexo de 

Ofélia entre as jovens do século XXI. Tanto quanto as jovens do passado, elas são 

românticas e, enquanto as primeiras precisavam morrer por não suportarem suas 

condições de subserviência na sociedade as de agora podem escolher o que 

desejam ser e vão ao encontro do que almejam, elas ainda acreditam no amor, mas 

sabem que as regras vividas por elas são áridas. Outro ponto importante para as 



168 
 

nossas conclusões é que os homens as desejavam mortas, como ainda desejam e o 

romantismo presente nas palavras de Balzac, Poe, Laforgue trazia em textos e 

poesias alusões sobre o suicídio e sua beleza. Hoje esse desejo misógino permeia 

de forma disfarçada entre as mulheres e a sociedade, tão sutil que não é percebido 

por nós, porque nos confunde e nos atrai.  

Nas palavras iniciais de Morin, morre-se também por vaidade.  Somos ainda a 
imagem das ninfas do passado, a imagem fashion das revisas de moda, mostramos 

o corpo desnudo como produto a ser consumido, “imagens, imaginadas e 

estampadas”, diz Tiburi (2013, p. 423), ao referir-se ao interesse do patriarcado em 

relação à mulher, porque ao mesmo tempo em que cultuamos o corpo, o 

desprezamos. Somos imagens, “índice de idealização que é levada às últimas e 

mais mórbidas consequências e que precisa ser pensada como problema sistêmico 

e social” (SANTOS apud TIBURI , 2013, p.424).  

Somos ninfas, somos Ofélias, somos tantas vezes imagens. 
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173 
 

William Gale, Ophelia ou Evangeline, óleo sobre tela, 1909. 
George Frederic Watts, Ophelia, óleo sobre tela, 1864. 
Thomas Francis Dicksee, Ophelia, 1865. 
Arthur Hughes, Ophelia, óleo sobre tela, 1863-64. 
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Jules Joseph Levebre, Ophelia, óleo sobre tela, 1890. 
George Jules Victor Clairin, Ophelia in the thistles, 18__. 
George Jules Clairin, Ophelia, óleo sobre tela, 18__. 
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Ernest Herbert, Ophelia, óleo sobre tela, 1808. 
John William Waterhouse, Ophelia, óleo sobre tela, 1910. 
Ernest Herbert, Ophelia, óleo sobre tela, 1919. 
John William Waterhouse, Ophelia, óleo sobre tela, 1910. 
Pascal Adolphe Jean, Ophellia, óleo sobre tela, 1910.  
W. G. Simimonds, The drowing of Ophelia,1910.    
Arthur Prince-Spear, Ophelia, óleo sobre tela, 1926. 
Joseph Stella, Ophelia, óleo sobre tela, 1926. 
Salvador Dali, A morte de Ofélia, litogravura, 1973. 
Salvador Dali, Ophelia-death, gravura, 1973. 
Eduardo Naranjo, Cabeça-Ofélia, fotografia, 1996. 
Louise Bourgeois, Hamlet e Ofélia, litogravura, 1997. 
Tom Hunter, Life and death, 2000. 
Gregory Crewdson, Ophelia, fotografia, 2001. 
Alessandra Sanguinetti, Ophelias, fotografia, 2001. 
Desiree Dolron , Exteriors VIII, fotografia, 2004. 
Sayuri Guzman, Ophelia, performance, 2006. 
Iris van Dongen, Ophelia by night, pastel, carvão e aquarela sobre papel, 2011.  
Iris van Dongen, Ophelia, pastel e carvão sobre papel, 2009, 
Delfine Courtillot, Ophelia, fotografia, 2009. 

 
  



175 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
R177o  Rampini, Lucia Castanho Barros. 
                  Ofélia: percurso íntimo de uma imagem idealizada /Lucia 

Castanho Barros Rampini – 2013.  
                    175 f., il.; 30 cm    
 
                Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da 
           Cultura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
           2013. 
                Bibliografia: f. XX-XX.  
 

1. Ofélia. 2. Mulher. 3. Morte. 4. Representação. 5.  
           Criação. 6. Emancipação. I. Título. 
 
                                                                                     CDD 305.4 
 

 

 
 
 


