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Figura 1: Hans Bellmer, La Poupée (Variações sobre a montagem de uma menina desarticulada), 1934. Fonte: MoMa.

Começo essa análise pelas partes, ou pelo processo de 
desmonte. Hans Bellmer (1902-1975), artista surrealista 
alemão, cria a sequência de “variações da Boneca Des-
montada ou desmembrada” (1934), que corresponde ao 
procedimento de deformação (deslocamento e monta-
gem) de bonecas em tamanho real, dando a devida aten-
ção às formas femininas em desfacelamento; seu trabalho 
apela às inquietações da obsessão sexual e reflete o gozo 
deslocado nessa figura de puro feminino ou o objeto de 
puro gozo. A concepção de corpo enquanto texto é pro-
fundamente acentuada, tendo em vista as infindáveis pos-
sibilidades de recolocação das partes da boneca enquanto 
anagrama. A liberdade proporcionada pela simultaneida-
de, sobreposições, multiplicações e subtrações das partes 
permitia a visualização do interior e do exterior do corpo 
ao mesmo tempo, possibilitando uma visão de todos os 
ângulos da boneca de uma só vez.

As bonecas de Bellmer também podem ser tomadas como 
procedimento de espelhamento, no qual o artista as revela-
va em anamorfose. A Boneca era uma menina reconstituí-
da depois de dilacerada, feita de fragmentos que deixavam 
transparecer sua estrutura interior, inteira ou decepada. O 
gesto surrealista desumaniza a anatomia para então pene-
trar no “domínio supostamente intransponível das sensa-
ções internas e das imagens mentais que fazem nascer as 
relações sexuais” (BELLMER apud. MORAES, 2012). Enten-
de-se, aqui, que a fragmentação da consciência, considera-
da um dos princípios fundadores do Modernismo, desenca-
deou de forma correlata a ideia de fragmentação do corpo. 
Há aqui um gesto de crueldade? Sim. Mas a crueldade do 
surrealismo não é de forma alguma indesejável. Pelo con-
trário: perpassa e revela todo um desejo coletivo sobre o 
domínio do corpo feminino.
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A fotografia, nesse sentido, também pode ser tomada 
como um “documento de desfiguração”, um procedi-
mento artificial de evocação do erotismo pelo recorte 
e desmonte, retomando-a como um correlato da gui-
lhotina. A obsessão da captura fotográfica percorreu o 
século XVIII por toda a França, que expunha tanto as 
cabeças como os rostos dos museus emergentes, “das 
gravuras de decapitados aos álbuns da família bur-
guesa, das fotografias judiciárias aos retratos de casa-
mento, uma verdadeira obsessão em ‘fixar’ a face do 
homem invadiu a sensibilidade europeia a partir das 
últimas décadas do século XVIII.” (MORAES, 2012, p. 
12). O percurso da fotografia perpassa o mórbido, a 
montagem e a manipulação desses registros enquanto 
documentos. Enquanto a concepção de belo evoca a 
totalidade, o fetiche se retroalimenta pelas partes; a 
fotografia, então, possibilita a sobrevivência do fetiche 
justamente por capturar o corpo como fac-símile e, ao 
mesmo tempo, representação: 

O registro fotográfico vem a ser uma espécie de ‘dila-
ceramento’ (...). Obsessão em ‘fixar-se’, fixar a face do 

homem, num “obstinado esforço em reencontrar a figura 
humana”. (...) Às imagens ideais do homem veio contra-

por-se um imaginário do dilaceramento, marcado pela 
obstinada intenção de alterar a forma humana a fim de 

lançá-la aos limites de sua desfiguração. 
(MORAES, 2012, ibidem). 

Das imagens das cabeças guilhotinadas à ascensão de 
Hollywood, o procedimento de expiação do fetiche se 
tornou menos sangrento, mas não menos perverso. Fi-
nalmente, adentramos à convergência das bonecas de 
Bellmer com a Sex-machine americana: Marilyn Monroe. 
A desfiguração de Marilyn pertence, no entanto, à ou-
tra ordem. Uma ordem que preserva, de certa manei-
ra, a verticalidade do corpo, mas que o celebra como 

o “alimento doce e democrático” de toda a América. 
A promessa seria: O sexo com Marilyn Monroe satisfa-
rá qualquer necessidade humana (MAILER, 2013, p. 5).

Tomo como referência para esta análise, inicialmente, 
a pintura de Caravaggio, A incredulidade de São Tomé, 
que remonta à passagem do Evangelho de Tomé na qual, 
descrente, o discípulo põe o dedo indicador na chaga do 
Cristo ressuscitado, seguida de uma das fotos da última 
sessão de fotos de Marilyn por Bern Stein, de 1962, pouco 
antes da sua morte. Na pintura barroca, a ferida exposta 
de Cristo está em destaque, ao passo que seu rosto per-
manece encoberto nas sombras; a provocação da ferida 
por Tomé remete à estupefação diante da materialidade 
do corpo mítico de Jesus, torturado e perfurado como pu-
nição e sacrifício. Em relação à fotografia de Stern, não 
teríamos uma Marilyn ressuscitada, pelo contrário: o mito, 
na composição geral, parece esvair-se na luz, somado aos 
elementos visíveis, como a recente cicatriz da cirurgia de 
vesícula da atriz e ao estado onírico proporcionado pelo 
corpo seminu, seios semi-cobertos por duas rosas de voile 
e uma silhueta diminuta. Os olhos de Marilyn, em maior 
proporção, estão ocultados diante da câmera. São olhos 
que dissimulam, que não expressam senão o desvio, vol-
tando os olhos do espectador, do consumidor, às outras 
partes que compõem seu todo, seu corpo e especialmente 
seu rosto. O olho, a parte “mais sensual” mas também a 
mais “terrível” (BATAILLE, 2012, p. 107) tanto nos homens 
quanto nos animais, é aquele que enxerga, “guloseima ca-
nibal”, enquanto o olhar aquele que se deixa ser visto, que 
significa e propõe uma intenção, um estado de espírito; 
mas apesar da diferenciação entre matéria e sentido, o 
olho é um todo. Esses olhos desviados de um ponto, como 
que aberto, esvaziado de proposição, registram um “rosto 
sem olhos” (a despeito da imagética dos “olhos sem ros-
to”), um corpo sem olhos.

Figura 3: The Last Sting, Bern Stein, 1962. 
Fonte: Editora Sextante, 2007.

.

Figura 2: A incredulidade de São Tomé, 
Caravaggio (1604).

178 179edição 9 / novembro 2020



E - N - S - A - I - O

Os olhos de Marilyn não pertenceram ao domínio de 
Hollywood. Aqui, acentua-se a diferenciação entre o ei-
dolon e a verdade: “Marilyn é perfeitamente consciente 
de ser um mito (ou um novo mito) e ao mesmo tempo 
se pergunta pelo sentido disso” (TOBUCCHI, 2011, p. 
16). O embaçamento da fotografia dilui os contornos 
da silhueta de menina e dissimula o todo de Marilyn 
numa nebulosa composição off-color, quase como uma 
estética do sonho. Nas fotografias, esconde seus olhos 
em sua profundidade, de forma a torna-los impenetrá-
veis, olho que se contrasta à abertura mínima da boca, 
simulando um sorriso que reflete a encenação do gozo; 
tal conjunto sugere uma boneca em seu pleno estado 
de consumo, satisfatória – em sua superfície mais rasa. 
Tudo que se vê é sua aparente silhueta infantilizada. 
Entretanto, o rasgo da ferida de cirurgia, um aspecto 
marcante dessa sessão fotográfica, não permite exata-
mente uma contemplação sem algum incômodo: o típi-
co olhar que não possui um foco direcionado à câmera 
ou a qualquer coisa, que, no entanto, não reflete exata-
mente um olhar: um olho camuflado.

A ferida, o gozo, prenúncios semióticos de um estado 
de perda inominável? Conforme aponta Mailer na bio-
grafia intitulada Marilyn: 

Ela era uma das últimas aristocratas do cinema e pode 
não ter querido ser examinada, e então digerida, nas 

amigáveis e reduzidas dimensões das salas de estar da 
América. (...) Mesmo nos tempos de Eisenhower, no início 

dos anos 1950, ela já prometia a vinda de um tempo no 
qual o sexo seria fácil e doce, um alimento democrático 

para todos. (MAILER, 2013 p. 8).

A fotografia revela um olhar semicerrado; o seio que precisa 
ser descoberto para revelar a cicatriz, que revela, também, 
mais do que uma cicatriz cirúrgica. O vocábulo revelação 
aqui encontra seu duplo: Trata-se do ato e o resultado de 
contar algo que era secreto, tornar visível o oculto, desvelar, 
mas também procedimento técnico e compulsório de re-
velação da figura fantasmática da fotografia. A fotografia 
de Bern Stein evidencia o caráter melancólico das últimas 
semanas de vida de Marilyn. A ferida exposta denota uma 
perda tanto material (da sua cirurgia) como também outra 
perda, da ordem do irreparável. A revelação da imagem 
também revela seu procedimento pelas partes, num proces-
so fenomenológico. O procedimento do reflexo/da refle-
xão aqui é central, tomando em consideração a relação do 
eu em dissociação ao próprio espelho, ao reconhecimento 
da consciência e da própria representação-de-si, ou de sua 
alienação. A potência da ação/encenação se sobrepõe à 
formação do eu, ou melhor, é toda-em-si, é total e duplica-
da. É, portanto, o corpo que forma “(...) ‘desenhos, combi-
nações contrárias à honestidade, à legalidade’. Maquinar 
significa urdir, combinar, conspirar, conluiar, entrançar, tra-
tar, mas também, conspirar e intrigar”. O corpo-máquina

é o corpo que forma em segredo uma relação soberana 
com sua morte, com seu próprio desaparecimento, ou 
que produz o segredo de sua morte - nós o veremos, 

que secreta sobre seu corpo uma superfície de ilusão, a 
imagem de seu desaparecimento, de seu fantasma ou 

de seu espectro. (...) E é nisso que consiste a ‘máquina’, 
um meio, porém engenhoso, (...) que permite alcançar 

um resultado, visar a (...) atingir um propósito, ou ainda 
um meio deu que permite produzir ‘algo para alguém’. 

(MARGEL, p. 165).
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Reflete, também, “a anatomia desmembrada do moder-
no”, segundo Bataille. Os contornos e vazios do feminino 
estão sempre sendo circunscritos pelo outro, pois o corpo 
feminino é impossível de ser representado na sua totali-
dade: a feminilidade é fragmentária, e está, no caso da 
estética do glamour, sempre em relação de dispêndio. A 
sex-machine sendo, portanto, essa máquina que esconde 
um poder de morte, para além do protótipo exemplar, 
um desamparo. Com isso, revela-se o esfacelamento da 
mulher-ícone e a humanidade desse corpo-máquina, cons-
truído sob o jugo da instância do glamour. Uma constru-
ção mediada por uma relação alienante, inscrita na ordem 
da linguagem por um outro, por convocações externas, 
por secreções, atravessamentos, gerando uma duplicação 
especular: a lógica do aniquilamento do duplo.

Partindo para um viés mais amplo da relação do corpo, 
da encenação do glamour com a “liberação sexual” e 
suas representações, afirma Baudrillard:

Quando as coisas, os signos, as ações são libertadas de 
sua ideia, de seu conceito, de sua essência, de seu valor, 
de sua referência, de sua origem e de sua finalidade, en-
tram então numa autorreprodução ao infinito. As coisas 

continuam a funcionar ao passo que a ideia delas já desa-
pareceu há muito. (...) Outrora, o corpo foi a metáfora da 

alma, depois foi a metáfora do sexo; hoje já não é mais 
metáfora de coisa nenhuma. É o lugar da metástase, do 

encadeamento maquínico de todos os seus processos, 
de uma programação infinita sem organização simbólica, 

sem objetivo transcendente, na pura promiscuidade consi-
go mesmo (...). (BAUDRILLARD, 1996, p. 13).

A formação psíquica é precedida pelo corpo ante a 
concepção do ‘eu’; melhor dizendo, está sob seu julgo. 
A reprodução ‘ao infinito’ da própria ideia de si, num 
contínuo processo de espelhamento, reflete numa per-
formance sem os limites do ‘eu’, o gozo do espelho, 

como no eterno desamparo do narcisismo primário. 
Há, no desempenho de Marilyn diante das fotografias, 
na performance lasciva, sorriso ébrio, olhar desfocado, 
uma aceitação que precede de um prazer na condi-
ção da dor. Ao citar a relação da perda da ideia na 
representação ad infinitum da imagem, convém susci-
tar uma percepção de Antonio Tabucchi: “procurar a 
origem da imagem na ideia que a gerou” (TABUCCHI, 
2011, p. 14), referindo-se à busca de Warburg (1866-
1929) a respeito das origens da pintura italiana. Ao 
contemplar a figura de Marilyn, estamos diante de 
uma ideia: a eterna ninféia, assim como a figura femi-
nina na pintura florentina. A ninféia, que não evoca 
apenas a beleza, mas também a morte. Trata-se do 
domínio do Mito.

A cicatriz psíquica, ou a melancolia em Marilyn, é tra-
duzida pela fotografia enquanto fenda exposta, e há 
um gozo no conjunto plástico da imagem, ou um gozo 
na ferida. Esse gozo encenado, para o qual a econo-
mia libidinal não encontra transferência direta, indica 
que algo da ordem do inominável perdeu-se, a perda 
inconsciente da qual procede um contínuo silêncio in-
definido. Marilyn questiona-se quanto ao seu valor, re-
pete a negação de seu fantasma (sua auto-depreciação 
profunda) como quem tateia uma cortina que não se 
desvela; ao mesmo tempo, revela seu caráter de gênio 
(“Quem sou?”), por meio de uma intelectualidade ques-
tionadora sobre tudo que a cerca e que, no entanto, 
nega a realidade objetiva, como a qualidade de sua pró-
pria atuação. Lê-se no trecho de sua biografia: “Do que 
estou com medo? Por que estou com tanto medo? Será 
que não sei atuar? Sei que posso atuar, mas estou com 
medo. Estou com medo e não preciso estar e não devo 
estar.”  (Monroe, apud. MAILER, 2013, p. 11).
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A constante negação da realidade objetiva (a atuação 
que não corresponde às suas expectativas) também se 
registra neste caso enquanto processo melancólico. O 
aforisma de Bataille, “Escrevo para apagar meu nome”, 
encontraria um possível correspondente em Marilyn na 
afirmativa “Enceno para apagar quem sou”. Essa cons-
ciência paradoxalmente lúcida e negativa revelou-se se-
cretamente em seus escritos. Diante da reunião dos frag-
mentos pessoais escritos por Marilyn ao longo de sua 
carreira, tomemos a leitura de um poema em especial, 
sem título, com ímpeto de fluxo de consciência:

Uma atriz não deve ter boca

Nem pés

os ombros

pendem com leveza 

pendentes

tão

soltos

tudo

Focar meu pensamento no parceiro -

Sensação nas pontas dos meus dedos

Nada deve ficar entre mim e meu papel -

meu sentimento - concentração

O sentimento apenas livrando-se de tudo o

mais

minha mente fala

nada de olhares

corpo apenas

deixar livre - sentir o rosto

mente

espírito

Nenhuma atitude

ouvir o corpo em busca de sentimento

ouça com os olhos

leveza

Tensão

Solta, sem ter freios

desapegando-se de qualquer coisa.

sentimento apenas - tudo o que tenho que

fazer é pensar nisso.

Como ouço a melodia - o

Tom surge da emoção

Tom - gemidos e lamentos - “Estou (animais - “no nicho”)

tão doente” - ronrom do

com gato - ronrom - bom gatinho macio.

começa debaixo dos meus pés

pés - tudo nos meus pés.

Como que minha pantomima está brincando?

Como está minha cabeça?

MONROE, M. Fragmentos, 2011. p. 59.

Sem boca, sem pés, ombros pendentes: como uma bo-
neca ventríloca, articulações soltas, resta, portanto, re-
correr ao domínio daquele que controla os movimentos. 
Seria aquele que maneja os fios? Não. O poema nos su-
gere que o eu lírico é criador e criatura. Marilyn articula 
a boneca, exterior a si mesma, a boneca de si, a atriz, 
seu eidolon. A forma do poema acompanha esse balanço 
solto da boneca, concentrada em si mesma, projetada 
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fora de si. Nada de olhares: corpo apenas. Aos poucos, 
os pés - a parte mais baixa do corpo, a ponte mediadora 
entre a elevação e a matéria começa a ser sentida, a ter 
foco. O movimento de voo, no entanto, é interrompi-
do pela voz da consciência: a pantomima, de repente, 
toma substância, aproxima-se do sensorial. “como está 
minha cabeça?”, questiona. Uma autoconsciência aterra-
dora impede a brincadeira tão séria; seria a consciência 
da própria totalidade? “Começamos a suspeitar que Ma-
rilyn tenha oferecido seu corpo coberto por um invólu-
cro, uma espécie de silicone que assegura a transparência 
do corpo mas que defende sua essência mais profunda, o 
Phantasma.” (TABUCCHI, 2011, p. 17).

A relação do “eu” com seu duplo, sugerida anteriormen-
te, revela-se de modo literal em seu poema solto, como 
que em uma composição improvisada - ao mesmo tem-
po séria e investigativa. Na formação do corpo poético 
revela-se, dialeticamente, o corpo-atriz: a corporeidade 
vai se formando, consciente de suas partes, para que o 
todo, formado, possa então entregar-se completamente 
ao seu ofício; como a ninféia que resiste em sua própria 
natureza de ninféia. A relação de Marilyn com seu duplo 
remete à duplicação especular mencionada anteriormen-
te, que determina o “aniquilamento do duplo”, e toda 
sorte de análise sobre o processo de duplicação persona-
tiva. O que importa aqui, no entanto, não está na ordem 
dos estudos sobre o duplo na psique humana, não está 
no amparo do diagnóstico (largamente investigado pela 
atriz ao longo da carreira): o que importa está no breve 
desvelamento da cosmética hollywoodiana em torno da 
luminosidade da “estrela de cinema”, refratária, inesgo-
tável; inviolável.
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