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RESUMO 

 

 
Trabalho individual (2011) desenvolvido para a conclusão de meu curso de 

Bacharelado em Artes Plásticas na Universidade de Brasília. Instalação que permite 

uma forte interação do público com uma linguagem contemporânea e, ao mesmo 

tempo resgata o passado, onde as pessoas participam ativamente da mesma. 

Apresenta ao espectador as fotografias postmortem, produzidas em meados do 

século XIX e início do XX, de modo que expõe a sensibilidade dessa época em 

relação à morte, bem como algumas transformações operadas nesse âmbito, 

trazendo releituras e indagações ao mesmo tempo.  

Palavras-chaves: Fotografias postmortem. Morte. Século XIX.
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1 INTRODUÇÃO   

A fotografia postmortem foi muito utilizada para capturar a imagem de um ente 

querido que havia falecido. Essa prática foi particularmente popular durante a 

segunda metade do século XIX, embora persista até hoje em algumas culturas. 

Algum dia podemos nos deparar com uma fotografia antiga de alguém que 

parece estar posicionado de uma forma estranha e nada convencional, ou talvez 

dormindo. É possível que primeiro perceba que encontrou uma forma de fotografia 

bastante rara - do ponto de vista dos colecionadores - conhecida como fotografia 

postmortem. 

Na atualidade, essa prática fotográfica pode parecer mórbida, mas para 

aquela época, as fotos representavam uma prática documental necessária e 

ordinária de lidar com a dor e a perda. A morte precoce era uma ocorrência comum 

no século XIX, e cada casa era constantemente tocada por ela. Em 1850, nos 

Estados Unidos, a expectativa média de vida ao nascer era de 38 anos, essa havia 

subido apenas 49 anos em 1900. Da mesma forma, a taxa de mortalidade infantil em 

1850 foi de 217 por 1.000 nascimentos; esse número diminuiu quase 50 por cento 

para 120 por 1.000 nascimentos em 1900. 

Com tanta morte ao seu redor os norte americanos, na era vitoriana, tratavam 

a dor de maneira muito diferente do que fazemos nos dias atuais. O ritual do luto foi 

em grande parte muito importante na vida cotidiana do século XIX, acompanhado de 

práticas simbólicas, tais como a confecção de ornamentos religiosos, coroas de 

flores e roupas próprias para a ocasião. No entanto, com os avanços da medicina e 

das práticas funerárias, no entanto, o ponto de vista e as percepções acabaram 

modificando-se ao logo do tempo. 

1.1.1 Fotografar a morte 

Existem muitas divergências, porém, na maioria das vezes é atribuído à 



11 

 

invenção da fotografia à Louis Daguerre, em 1839 na França. A primeira técnica 

utilizada foi chamada, em homenagem ao seu inventor, de daguerreótipo. Os 

daguerreótipos rapidamente se tornaram popular, tendo em vista que a maior parte 

da população não podia arcar com o ônus de ter um retrato pintado. Devido à 

enorme taxa de mortalidade e outros fatores, muitas pessoas nunca conseguiram 

obter uma fotografia em vida. Assim, muitos profissionais se especializaram de forma 

bastante empreendedora. Era um grande negócio para o fotógrafo da época, 

infelizmente devido a grande mortalidade, muitas eram as famílias que perdiam seus 

entes de forma precoce e, para registrar aquele último momento, contratavam esses 

profissionais que em tempo hábil, realizavam as fotos tanto em estúdio ou na 

residência do falecido.  

Durante esse período, era bastante popular fazer com que o morto parecesse 

estar em um sono profundo. Para conseguir isso, a pessoa era colocada em um sofá 

ou confortavelmente em uma cama, com os olhos fechados ou até mesmo abertos e 

sua cabeça era apoiada sobre um travesseiro. Essa foi a pose mais comumente 

utilizada, durante o período de 1840 a 1880. Frequentemente alguns adereços eram 

adicionados para a composição do cenário, como um brinquedo, uma cruz, ou até 

mesmo flores. Quando eram utilizados, ajudavam a esclarecer se a pessoa estava 

viva ou morta no momento em que a fotografia havia sido feita. 

Outro método bastante comum era colocar o falecido tentando parecer estar 

vivo pelo posicionamento e postura do corpo. Muitas imagens mostram a pessoa 

sentada em uma cadeira, pois posicionada na vertical, parecia que a pessoa estava 

sentada ou apoiada. Ocasionalmente, os olhos do morto eram deixados abertos, ou 

a imagem era manipulada para fazer com que os olhos tivessem aparência de 

estarem abertos. 

Durante os primeiros anos da fotografia postmortem, era comum obter 

imagens de corpo inteiro de adultos e crianças. Além disso, na época, os caixões 

não estavam facilmente disponíveis, principalmente devido ao seu alto custo, assim 

o embalsamento se tornou mais comum e, até mesmo placas de gelo eram 

colocadas por de baixo dos corpos para melhor conservá-los.  
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Às vezes os pais posavam com a criança morta em seus braços ou no colo, 

assim essas fotos demonstravam uma grande emoção que os pais sentiam com a 

perda de seus filhos, ou até poderia haver nenhuma evidência de emoção.  

Durante todo este período do século XIX, não era raro encontrar fotos post-

mortem entre as coleções particulares, ou até mesmo como adorno decorativo nas 

residências. Além disso, muitas vezes, eram realizadas cópias e enviadas aos 

membros da família que não puderam comparecer ao funeral (BURNS, 1990). 

 

Figura 1 – S/título. Século XIX. 
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1.1.2 Encontrando fotografias Postmortem 

Algumas famílias devem ter imagens postmortem em seus registros 

fotográficos e sequer sabem disso. No entanto, é fácil identificar essas fotos se o 

falecido repousa em um caixão, porém as mais difíceis de identificar são aquelas 

onde a pessoa está morta e, parece estar apenas adormecida propositalmente. 

Em algumas famílias, é bem possível que as imagens podem ter existido, mas 

os próprios familiares, por não terem entendido seu propósito, as descartaram. Hoje 

em dia, graças ao acervos virtuais disponibilizados na rede, encontramos com maior 

facilidade, que são muitas vezes das vezes utilizadas para estudos antropológicos e 

sociais daquele período. 

1.1.3 Datação da fotografia 

Pode parecer simples, mas devido a enorme precariedade documental da 

época, é difícil datar com exatidão o período em que a fotografia postmortem foi 

realizada. Para iniciar o processo de identificação é necessário determinar primeiro o 

tipo de fotografia como por exemplo,  se a técnica utilizada era o daguerreótipo, ou 

se era um modelo muito utilizado no século XIX, o carte-de-visite.  

Esse modelo, é um antigo formato de apresentação de fotografias, o seu 

formato  padrão era de 9,5 x 6 cm, a foto era geralmente revelada pela técnica de 

impressão em albumina e, era colocada em um cartão de papel rígido um pouco 

maior, de aproximadamente 10 x 6,5 cm. O carte-de-visite tornou-se modismo 

mundial durante a década de 1860 e popularizou a arte do retrato, conferindo ao 

fotografado o status de distinção e representação social. Como padrão universal, o 

carte-de-visite era trocado entre familiares, amigos e colecionadores do mundo todo, 

já que cabia em um envelope de carta comum.  
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Figura 2 – Carte-de-visite. Autor desconhecido. Século XIX. 

 

Figura 3 – Carte-de-visite. Autor desconhecido. Século XIX. 
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1.1.4 A Fotografia de espíritos 

A crença em possíveis assombrações se tornaram populares na segunda 

metade do século XIX concomitante com o crescimento dos processos fotográficos. 

Devido à crença popular disseminada por pessoas que acreditavam na aparição de 

espíritos durante as sessões fotográficas, alguns profissionais descobriram formas 

para "capturar" a essência dos espíritos através das técnicas fotográficas. Apesar de 

uma evidente fraude, muitas pessoas da época acreditavam nessa prática que 

perdurou por muitos anos. O entusiasmo pelo espiritualismo na primeira metade do 

século e, a novidade dos primeiros aparelhos fotográficos levou alguns estúdios 

especializados em fotografia, espírita, ganhassem enorme projeção. 

A maior parte dos truques utilizados era bastante simples e amador, Porém, 

muitas pessoas da época ainda se mostravam espantados pelas imagens fiéis que 

as fotografias representavam, pois as técnicas usadas por muitos fotógrafos 

confirmavam o grande assombro trazido pelas novas tecnologias e faziam acreditar 

na presença de espíritos entre os vivos. 

A “técnica” mais simples consistia em usar um assistente envolto num manto, 

que pousava em segundo plano para a fotografia, durante poucos segundos. Uma 

vez que os primeiros aparelhos fotográficos ainda necessitavam de uma exposição 

prolongada, a presença do assistente durante 10 ou 20 segundos bastava para criar 

uma imagem parcial, translúcida e fantasmagórica.  Outro recurso muito utilizado era 

à dupla exposição do mesmo filme e, de espelhos aplicados na fase de revelação da 

fotografia.  

Mesmo com todas essas técnicas e processos fotográficos utilizados, a 

presença de alguns elementos fantasmagóricos nas fotografias da época continuam, 

até hoje, ainda inexplicáveis. 
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Figura 4 – S/título. Século XIX. 
 

                                         

                                 Figura 5 – S/título. Século XIX. 
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Figura 6 – S/título. Século XIX. 

 

 

Figura 7 – S/título. Século XIX. 
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1.1.5 Representações da morte no Brasil 

Os estudos das representações sobre a morte e seus entornos, a fatal e cole-

tiva passagem da vida para um desconhecido, nos reúne imemoriais ritos que de-

nunciam os anseios de uma época. Os eventos da morte costumam despertar uma 

comoção bem particular e, no final do século XIX, quando no Brasil a fotografia ain-

da se iniciava, as práticas ao redor da morte ganharam novos contornos para seus 

antigos costumes evidenciando uma surpreendente comunidade imaginária acerca 

desse objeto (ARAÚJO, 1964). 

Ainda que a prática da fotografia fosse uma novidade restrita às famílias mais 

abastadas e, desse modo, um tanto raras, trata-se de um material um tanto chocan-

te cuja força encerra relevâncias brutais sobre a sociedade brasileira daqueles anos 

de 1800. Temos vislumbres de práticas que, aos nossos olhos viciados, não podem 

ser menos que absurdas.  

A superexposição da morte e dos mortos fortalecia-se naquele período a cada 

velório onde estavam familiares, vizinhos, desconhecidos e, até curiosos - num mo-

vimento que ainda pode ser encontrado no interior do Brasil e em alguns cultos regi-

onais em países de tradição cristã. 

Os principais fotógrafos da época que executaram esse trabalho, foram Jerô-

nimo Bessa e Militão Augusto Azevedo que fotografaram, de 1860 a 1880, entre 

seus demais expedientes uma sensível documentação da época.  
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Figura 8 – Sem título, 1865. Acervo do Museu Paulista da USP. 

 

 

 

 

Figura 9 – Cadáver de criança, 1880. Acervo do Museu Paulista da USP. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A partir de meu interesse pelo tema, morte, desde 2009, decidi trabalhar como 

objeto principal de minha pesquisa e produção, esse apresenta vários enfoques seja 

em comparação com a vida, com o sentido do duplo, com a ideia de vazio e 

ausência, mas também com a questão temporal, que remete muito a fotografia, ou 

seja, ao fotografar podemos preservar um momento que não voltará e, que poderá 

perpetuar-se, enquanto arquivo ao longo de muitos outros anos com diferentes 

significados, simbologias e, naturalmente, novas interpretações. Assim, posso 

relacionar essa questão com o momento exato da morte, como uma ruptura 

temporal.   

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Desenvolver trabalho artístico utilizando-se a linguagem da fotografia aliada à 

técnica de projeção. Iniciar uma discussão sobre o real e virtual e, também do lúdico. 

O trabalho tem como objetivo estabelecer uma interatividade que simule em tempo 

real a construção de uma nova percepção para o público participante.  

1.3.2 Objetivo Específicos 

 Desenvolver o trabalho artístico; 

 Utilizar a linguagem fotográfica postmortem aliada à técnica de projeção;  

 Iniciar uma discussão sobre o que é real e virtual. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Desde o século XIX, a fotografia tem sido utilizada para registrar as múltiplas 

dimensões da vida, como o corpo, o trabalho, a criminalidade, a natureza etc. As 

imagens fotográficas, em seu pretenso discurso objetivo, assumem o estatuto da 

realidade em si, estampada em cartões de visita, álbuns e ampliações. Fotografar 

tornou-se, em diversos sentidos, um rito social que marca as diversas etapas do 

“viver”. Deixar de captar tais momentos que imageticamente representam uma 

espécie de sacrilégio, em maior ou menor grau, situando a memória em um tempo 

perdido (SONTAG, 1981). 

Ao mesmo tempo em que evoca a vida, a fotografia também se relaciona com 

a morte, numa alternância de representações que alude à ausência e a presença, 

visto que a própria câmera fotográfica opera segundo os mecanismos de luz e 

sombra e, de negativo e positivo (DUBOIS, 1993). 

Para ele, Roland Barthes a fotografia não trata daquilo que não é mais, mas 

apenas daquilo que foi. Por consequência, a fotografia pode ser entendida como 

uma tentativa de imortalidade, de perpetuar-se em um suporte sensível à luz a 

imagem do que, por sua natureza, não pode ser mantido. A fotografia é como o 

resultado de uma confusão perversa entre dois conceitos, o real e o vivo: ao atestar 

que o objeto foi real, ela induz sub-repticiamente a acreditar que ele está vivo 

(BARTHES, 1998). 

Partindo do pressuposto de que a não aceitação da morte é que resulta no 

culto à memória dos mortos, é possível rever o papel que a fotografia, por suas 

especificidades, é capaz de exercer nesse processo. Acreditamos aqui que a não 

aceitação inconsciente da morte de um ente querido se reflete na transferência dos 

sentimentos devotados à pessoa perdida a algo que a caracterize, principalmente às 

fotografias. 

É necessário para a compreensão que, no contexto da morte, a fotografia 

serve como dupla função: uma referencial e outra emotiva, como referencial, serve 
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como demarcador de território. Associado a outros signos, o retrato é um índice de 

posse e tem a mesma função da fotografia e da identidade, ou seja, atesta que o ser 

existiu em algum momento da história. 

Já o culto à memória alude à um universo simbólico subjetivo, em que 

superstições e crenças ganham lugar de destaque. Trata-se precisamente do que 

Ariès (1978) chama de fetichismo, característica espontânea do comportamento 

humano. É nele que se baseia a conservação dos objetos que nos lembram pessoas 

amadas e respeitadas, lembranças, pulseiras de cabelo e mais tarde as fotografias. 

Por esse motivo, Barthes (1998), em seu livro a Câmara Clara, não nos revela 

a foto da mãe, mesmo depois de ter passado várias páginas falando sobre ela. 

Afirma não poder mostrar a foto do jardim de inverno. Pois a foto existe apenas para 

ele. Para nós, leitores, não seria nada além de uma foto normal e indiferente mais 

uma das mil representações do „qualquer‟. 

A fotografia, também com suas complexidades, mantém-se presente desde o 

nascimento até a morte dos indivíduos, com uma força que supera as definições 

semióticas, retrato do real ou não, ícone ou índice, a fotografia é antes de tudo um 

congelamento de um tempo passado. 

Principalmente sobre experiências que nos fazem pensar na morte, trazem 

muitos atributos que são comumente a ela associados como dor, ruptura, 

interrupção, desconhecido, tristeza. Outra questão é que em qualquer momento 

importante do desenvolvimento humano, aparecem sempre os polos vida-morte, pois 

o novo só poderá surgir a partir da abdicação do velho, ou seja, que neste caso 

representaria a morte, não necessariamente física, mais emocional e, de atitudes 

também. 

Tratando a questão da tecnologia, podemos analisá-la como uma constante 

na história da arte, que se constituiu principalmente por imagens e, procura-se 

perceber em que medida a tecnologia digital, vista aqui como um ponto de mudança 

na posição do sujeito face à produção criativa, interfere nos processos artísticos com 
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relação a novas formulações a respeito do posicionamento do observador e do 

próprio autor. Da intersecção que resulta dessa tecnologia com a criatividade, vemos 

a ideia de uma produção partilhada ganhar força e se constituir cada vez mais como 

uma vontade inerente à própria atitude do ato criativo. Uma obra ao ser revelada no 

desejo de uma interatividade e, que se afirma na requisição informal da participação 

do outro como elemento fundamental para a sua concretização, enuncia um 

posicionamento que se diferencia na forma e no resultado que se vincula pelos 

meios tecnológicos, quer em relação ao espaço quer em relação aos meios. A 

importância do indivíduo deixou de ser meramente vista como um integrante do 

mundo da finalização ou do destino da arte, pois a obra passou a integrá-lo de outra 

forma, ou seja, o seu papel deixou de ser passivo e passou a ser ativo. 

Um fator que é determinante na interatividade compreende-se na relação 

tempo/velocidade da ação e do local em que acontecem, pois a velocidade dos 

media, sobretudo os digitais, implanta-se uma nova forma de compreender a 

concepção de tempo, onde se substitui a noção de duração pela velocidade, 

fazendo com que o tempo que advém de novas tecnologias seja marcado 

essencialmente pelo presente. Assim, se torna vital para a interatividade, porque se 

trata de um tempo que se concretiza em tempo real, provocando uma mudança nos 

conceitos de tempo e espaço. 
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3 METODOLOGIA 

O trabalho dialoga pela existência de dois espaços distintos, o espaço real e o 

espaço virtual. O espaço real caracteriza-se através da observação do espectador 

que consegue obter resultados em um mundo virtual. A projeção pode ser 

considerada como um elemento que restringe o espaço real e reproduz os 

resultados da interação. O projeto trata da investigação de técnicas e materiais na 

produção de poéticas visuais contemporâneas, além de problematizar os conceitos 

que podem surgir a partir dessa prática, como no caso da memória, lembrança e 

morte. Trata-se de uma pesquisa poética que se utiliza de fotografias postmortem, 

associadas a técnicas de intervenção, como a projeção, sobre as fotografias.  

Desde 2010 venho realizando uma produção plástica bastante focada no 

tema morte, ou seja, fotografias que abordam esse tema de forma bastante sútil, 

porém ao mesmo tempo impactantes ao expectador e, muitas das vezes um pouco 

mórbidas.  

 

Figura 10 – S/título, 2010. 
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Figura 11 – S/título, 2010. 

 

Figura 12 – S/título, 2010. 
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Figura 13 – S/título, 2010. 
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Figura 14 – Fragmentos da memória, 2010. 

 

Figura 15 – Fragmentos da memória, 2010. 
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Ao longo deste semestre, foi realizada uma vasta pesquisa em fotografias 

realizadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Era Vitoriana. E a que mais me 

marcou foi à utilizada no trabalho prático, possivelmente pela indumentária utilizada 

pela mulher, que caracteriza bem o século XIX e, também por ela ser gestante que 

se tornou uma questão muito curiosa, que apresenta muitos questionamentos. 

 

Figura 16 – S/título (Fotografia editada), 2011. 
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Desde a escolha da fotografia a ser apresentada no trabalho, já havia o 

planejamento de apresentar uma projeção. Porém, os conceitos e ideias ampliaram-

se e, optei em utilizar como parte da obra o objeto: gaiola.  Esse objeto pode 

representar muitas coisas, mas para o meu atual momento, ele representa reclusão, 

cárcere etc. Acredito assim, que existe uma forte relação do objeto/gaiola com o 

tempo e, me leva diretamente ao “aprisionamento temporal” que a fotografia remete, 

ou seja, do congelamento e fixação da imagem. 

 

 

Figura 17 – Teste (Projeção realizada em Novembro de 2011), 2011. 
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. 

Figura 18 – Teste (Projeção realizada em Novembro de 2011), 2011. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho concretizou-se a partir da sincronia da prática de ateliê e 

da revisão de literatura. Pois, a pesquisa em arte é a metodologia de análise reco-

mendada para o campo das Poéticas Visuais que delimita o campo do artista-

pesquisador, que orienta sua pesquisa a partir do processo de instauração de seu 

trabalho plástico, assim como a partir das questões teóricas e poéticas, suscitadas 

pela sua prática. Portanto, o uso dessa metodologia possibilita o olhar à obra por 

dentro e por fora do ato criador, o que traz uma reflexão sobre a linha poética que se 

tem como intenção a poética que nasce de um gesto inesperado. 

Com o respaldo teórico foi possível abordar questionamentos pertinentes ao 

universo da fotografia, tais como o uso de suportes alternativos e buscar refletir so-

bre algumas questões como a memória, o duplo, a alternância de presença e au-

sência. Não é mais a obra de arte em si, mas as possibilidades que ela abre durante 

o processo criativo e interativo; a obra passa a ser um processo inacabado, comple-

tado posteriormente pelo expectador, e o presente trabalho pretende investigar afir-

mações como esta, tanto em termos teóricos quanto práticos. 

A instalação pretende alcançar como foco principal a mudança da percepção 

do espectador em relação à técnica fotográfica. Desta forma, basta que o público 

reflita ao ver a obra e muitas indagações irão surgir. Os objetivos definidos para o 

desenvolvimento deste trabalho foi à criação de algo simples porém ao mesmo tem-

po inovador e, que de certa forma conseguisse captar a atenção do utilizador para 

as antigas e novas tecnologias, artísticas, iniciando uma discussão sobre o real e 

virtual. 

Concluindo, acredito que morte e vida são um assunto eminentemente de ca-

ráter público e, profundamente impessoal, que deve ser exposto publicamente.  

Nesse trabalho, respeito integralmente à individualidade dos mortos, mas ao mesmo 

tempo, atribuo, através de estetização, um novo papel que eles jamais puderam al-

cançar durante a vida. 
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