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O ESTUDO DA REPRESENTAÇÃO DE SI ATRAVÉS DA 
OBRA FOTOGRÁFICA DE FRANCESCA WOODMAN 
NUMA PERSPETIVA PSICODINÂMICA E PROJETIVA

Mariana Mendonça1

marianarmcm@hotmail.com
Luís Delgado2

ldelgado@ispa.pt

RESUMO
No presente artigo pretendemos refletir sobre as dificuldades de construção do self 

uno e coeso a partir do estudo da obra fotográfica de Francesca Woodman através 
das noções de representação de si e identidade. Para a análise do funcionamento 
psíquico de Francesca Woodman foram utilizados conceitos psicanalíticos e elementos 
da metodologia projectiva Rorschach. De forma a estudar a obra fotográfica foram 
definidos procedimentos específicos do Rorschach de modo a avaliar a qualidade da 
representação de si, partindo do princípio que a obra fotográfica é considerada como 
um auto -retrato da autora. Os dados obtidos evidenciaram a presença da perturbação 
psíquica borderline, apresentando um self indefinido, fragmentado e com ausência 
de limites traduzindo uma identidade fragilizada. A obra fotográfica de Francesca 
Woodman representa uma busca incessante da procura da sua identidade.

Palavras -Chave

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, o conceito de identidade sofreu várias alterações 
consoante o modelo teórico e os contextos sociais. Neste trabalho, a 
identidade será analisada tendo em conta, principalmente, o modelo 
psicodinâmico. A noção de identidade não aparecia diretamente nos 
trabalhos desenvolvidos, contudo os conceitos referidos como self, ego, 
senso de si, apresentavam o mesmo significado. Dentro da psicologia, 
vários autores estudaram estes conceitos de forma distinta elaborando 
1 – Mestre em Psicologia Clínica (ISPA – IU).
2 – Professor Universitário (ISPA – IU), psicanalista (membro titular da AP).
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158 Mariana Mendonça e Luís Delgado

diferentes teorias a partir da teoria das relações de objeto, da teoria 
psicossexual e da teoria de desenvolvimento psicossocial. Cada teoria 
atribui importância a certos aspetos como os instintos/pulsões, relações 
precoces ou fatores sociais/ambientais.

O objetivo deste trabalho será a exploração da relação entre o 
funcionamento psíquico do artista tendo em conta as suas produções, 
através da aplicação de conceitos psicanalíticos, análise documental e 
aplicação da metodologia projetiva.

Para o cumprimento deste objetivo, procedemos a um estudo 
aprofundado do conceito de representação de si e identidade na obra 
de uma fotógrafa dos finais do séc. XX, Francesca Woodman. De modo 
a analisar a sua obra, consideramos que as suas criações possuem um 
carácter autobiográfico, sendo que o modelo feminino apresentado nas 
fotografias é a própria Francesca Woodman, referindo: “Ser fotografada 
ajuda -me a ser eu mesma”.

A primeira parte corresponde ao enquadramento teórico em que são 
abordadas teorias relacionadas com o conceito de representação de si, 
sendo que esta conceção apareceu nas primeiras teorias antes do conceito 
de identidade. Este constructo foi sendo alterado ao longo dos anos 
e reformulado até aos dias de hoje, começando por Freud (1923) até 
aos autores da escola francesa como Traubenberg (1983) ou Chabert 
(1998). Refletimos sobre o aparecimento do conceito de identidade 
concebido por Erikson (1968), assim como o conceito de identificação. 
A construção da identidade deverá ter em conta a referência ao Outro, 
assim como o estabelecimento de identificações sucessivas ao longo 
do desenvolvimento. Um terceiro subtema diz respeito aos elementos 
conceptuais psicodinâmicos da constituição da identidade e representação 
de si, em que são expostos conceitos como o processo de separação-
-individuação (Mahler, 1982), ego corporal (Freud, 1923), envelope 
psíquico e eu -pele (Anzieu, 1989), estádio do espelho (Lacan, 1949), 
espelho do rosto materno na criança (Winnicott, 1975), self grandioso 
(Kohut, 1971) e o conceito de objeto interno (Klein, 1928). Através da 
explicação das teorias gerais destes autores referentes ao conceito de self, 
representação de si e identidade, identificámos os elementos principais 
permitindo a sua aplicação à análise das fotografias.
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A segunda parte refere -se à descrição da metodologia utilizada. 
Utilizámos o tipo de metodologia qualitativa, permitindo a compreensão 
do significado do fenómeno abordado através da análise de um estudo 
de caso. Dentro do mesmo capítulo, foi descrito o único instrumento 
aplicado à obra fotográfica de Francesca Woodman por ser caracterizado 
como uma das medidas mais sensíveis relativamente às questões de 
identidade e representação de si. A aplicação do Rorschach incluiu 
somente três parâmetros das respostas relativamente ao modo de 
apreensão, determinantes e conteúdos.

Numa terceira e última parte é referida a biografia de Francesca 
Woodman, tendo em conta as principais características da sua obra. Foi 
analisada concomitantemente a obra fotográfica de Francesca Woodman 
a partir da apresentação de três fotografias. Na análise individual de 
cada fotografia foram descritos elementos Rorschach, assim como os 
principais conceitos psicológicos observados, o que nos permitiu uma 
avaliação psíquica de Francesca.

Por fim, são apresentados os principais resultados obtidos deste estudo 
em jeito de conclusão.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

REPRESENTAÇÃO DE SI

O primeiro autor a debruçar -se sobre este tema foi Freud (1923) 
através da conceção de ego representando o ‘eu’ de forma pouco explícita, 
apresentando -se como uma estrutura psíquica que permite a mediação 
entre os impulsos do id e as exigências do superego. Corresponde 
à parte organizada da mente, contudo quando o bebé nasce, esta 
estrutura apresenta -se frágil e imatura, referindo que o primeiro ego 
era essencialmente corporal. Dado o seu desenvolvimento, o ego tenta 
conciliar os aspetos agressivos e instintivos com o mundo exterior, 
possuindo um carácter adaptativo e defensivo. O superego, por sua vez, 
desenvolve -se tardiamente, sendo influenciado pelo mundo exterior. Esta 
estrutura é influenciada pelas figuras de autoridade que se encontram 
próximas da criança aplicando limites, censura e disciplina. Esta teoria põe 
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160 Mariana Mendonça e Luís Delgado

a tónica no desenvolvimento do ego a partir do corpo, como possuidor 
dos aspetos sexuais e instintivos do indivíduo.

Hartmann (1950) estudou o self e o Eu, sendo que até então os 
conceitos encontravam -se indefinidos pelo seu conteúdo semelhante. 
O Eu é definido como uma das instâncias psíquicas ou um sistema 
organizado de estruturas e funções (conscientes e inconscientes) no 
núcleo da personalidade, como é definido por Freud na divisão do 
psiquismo. O self é caracterizado como uma unidade inter -sistémica 
que serve de reservatório do narcisismo e que se torna num objeto de 
investimento libidinal no desenvolvimento do narcisismo secundário. 
Diz respeito à personalidade na sua totalidade, uma vez que contém as 
três instâncias psíquicas (id, ego e superego) e imagem corporal de si 
mesmo (Hartmann, 1956).

Por sua vez, Winnicott (1952) inclui -se na Teoria das Relações Precoces 
devido à extrema importância dada ao Outro para a existência do self. 
Centra -se no estudo das dicotomias entre o interior e o exterior, entre o self 
e o Outro, entre o objetivo e o subjetivo. Para o autor, o desenvolvimento 
do self relaciona -se com a relação entre a mãe e o bebé, especialmente 
através do contacto físico. Quando o bebé nasce apresenta -se como 
incompleto. Se a experiência do bebé aquando o seu nascimento não 
for positiva, este pode cair num estado de aniquilação, ou seja, num 
medo de desaparecer, de não se reconhecer no seu corpo acabando por 
se isolar. Tal situação é experimentada por sujeitos borderline, em que a 
sua existência é sempre questionada, dominados por um sentimento de 
vazio (Winnicott, 1963).

Segundo Klein (1959), o desenvolvimento do self engloba uma relação 
entre o mundo interno e o mundo externo do sujeito. O modo como o sujeito 
perceciona a realidade exterior provém de imagens internas adquiridas, 
assim como a introjeção e interiorização contribuem para a constituição do 
self. Esta permanente interação entre os dois mundos permite a atualização 
do modo como o sujeito se perceciona e observa o Outro.
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O fundador da Psicologia do Self na psicanálise é Kohut (1971) 
desenvolvendo um conceito de self distinto do que tinha sido referido 
até à data. Considerou que a representação do self não se encontrava 
dentro do ego, mas era uma substrutura separada do id, ego e superego. 
A representação do self assumia maior importância do que o ego. Kohut 
(1977) desenvolveu um programa de ação nuclear baseada nos fatores 
inatos, sendo que alguns deles são universais (ex. espelho, idealização, 
etc.) e individuais (talentos) contribuindo para o desenvolvimento do 
indivíduo. Os aspetos combinados mono pessoais e bi pessoais, revelam 
como o potencial inato da criança e as expectativas do seu self -objeto 
convergem e se formam a partir do self primitivo, rudimentar da criança. 
Descreve o self como uma estrutura no coração da personalidade, 
representando -o como o núcleo central das ambições, ideais, talentos e 
competência que se atualizam constantemente.

Jacobson (1969) explorou as representações de si e do Outro, não 
sendo vistas independentemente mas em interação. Refere que as fusões 
excessivamente prolongadas com a figura materna interferem com o 
desenvolvimento do senso de identidade da criança. A fusão da criança 
em relação à mãe não permite o estabelecimento de uma identidade 
diferenciada, não se reconhecendo a si própria. Refere -se a uma identidade 
do self quando esta se apresenta diferenciada e distinta do meio exterior 
perante as sucessivas mudanças, sendo valorizada a parte emocional do 
self. A representação do self é influenciada pelas experiências do sujeito 
e a consciência das mesmas assim como a capacidade de refletir sobre 
o próprio corpo, salientando a importância do self pela faculdade de 
observação a si próprio (Jacobson, 1953).

Segundo Chabert (1998), a noção de representação de si não se define 
como um conceito psicanalítico mas como uma construção a partir de vários 
conceitos. Assim como Sanglade (1983) explica este conceito juntamente 
com duas noções: imagem corporal e esquema corporal. Estes três conceitos 
são dependentes entre si, porém apresentam significados distintos por não 
se referirem aos mesmos níveis de descrição do funcionamento psíquico. 
Assim, as construções são baseadas no corpo real sensível (esquema 
corporal) através das experiências de si (imagem corporal), constituindo 
o sentimento do eu em relação ao mundo (representação de si). Todas 
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estas dimensões contribuem para a constituição do conceito de si na sua 
globalidade, desenvolvendo -se desde a infância até à vida adulta a partir 
das experiências com o meio envolvente.

Este conceito é inconsciente e é influenciado pelo investimento narcísico 
e pelo investimento do Outro (Traubenberg, 1983). Para Chabert (1998), 
a representação de si engloba dois parâmetros, a diferenciação entre o 
sujeito e objecto e a diferenciação sexual.

A análise do sujeito em relação ao próprio integra aspetos conscientes 
e inconscientes, apresentando um carácter dinâmico. Segundo Western 
(1992), o sentimento do Eu, para além da sua componente reflexiva, 
inclui um sentimento de continuidade e consciência ao longo do tempo, 
permitindo a sua estabilidade.

A representação de si depende da capacidade do sujeito conseguir refletir 
sobre si mesmo. A constituição do eu está diretamente relacionada com 
o conjunto de experiências do sujeito, que se desenvolvem a partir da 
infância e se vão consolidando desde a adolescência até à vida adulta.

IDENTIDADE

Tausk (1945) foi o primeiro autor a referir o termo identidade através 
do seu trabalho sobre o aparelho de influência. Estudou o modo como a 
criança se relacionava com o objeto e se descobria a si própria, defendendo 
a posição de que existia uma necessidade fundamental do ser humano 
para o reconhecimento e reflexão sobre si próprio.

Por sua vez, Erikson (1980) debruçou -se sobre o conceito de identidade 
do ego na sua essência. Esta conceção influenciada por fatores psicológicos 
e sociais inspirou -se na teoria freudiana, tentando reunir os dois sentidos 
de identidade. Esta deve possuir uma similitude e continuidade assim 
como uma mutualidade entre o indivíduo e o seu respetivo grupo. Define 
identidade como um constructo influenciado em grande parte por 
aspetos pessoais, contudo desenvolve -se a partir da integração das diversas 
identificações com os Outros significantes e grupos de referência, assim 
como a exclusão de identificações anteriores que perdem significado para 
o sujeito assim como a internalização de papéis e avaliações por parte de 
Outros significativos (Erikson, 1968).
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Em relação à difusão da identidade, destaca -se Akhtar (1984), que estudou 
aprofundadamente seis características que predominavam neste tipo de 
identidade. O primeiro aspeto refere -se à presença de traços de carácter 
contraditórios, o segundo relaciona -se com a descontinuidade temporal 
do self, o terceiro como a falha de autenticidade. O quarto aspeto ligado a 
sentimentos de vazio, o quinto relacionado com a disforia de género e, por 
fim, etnia exagerada e relativismo moral. A presença de estados de carácter 
contraditórios remete para a dificuldade de integração das diferentes 
representações do self em relação ao seu comportamento, perceção ou 
interesses. Esta característica apresenta implicações no modo como o 
sujeito se representa a si próprio, assim como os Outros o representam. O 
segundo aspeto diz respeito ao sentimento de descontinuidade temporal, 
verificando -se uma falha no senso do self como contínuo ao longo do 
tempo. Por sua vez, o terceiro fator refere -se à experiência de uma falha 
de autenticidade em que a pessoa altera o seu comportamento consoante 
o Outro, definida como “identidade camaleão”, modificando -se perante 
determinado ambiente. Outro fator relaciona -se com sentimentos de vazio 
e entorpecimento, que transmitem sentimentos de morte interior e medo 
de estar sozinho, a solidão significaria o seu desaparecimento. A disforia de 
género manifesta -se como uma oposição de comportamentos de género 
e confusão em relação a escolhas de parceiros sexuais como ao género 
que pertence. A última característica envolve uma falha na estabilidade 
de valores culturais ou afiliação étnica, que se altera também consoante a 
situação, revelando o self inautêntico em que as crenças e valores mudam 
com os membros do seu grupo social. Em 1992, Akthar acrescenta um 
sétimo fator presente numa identidade difusa relacionado com distúrbios 
na imagem corporal, nomeadamente em sujeitos borderline com bulimia.

A identidade como expressão de uma relação entre si mesmo e a partilha 
de um carácter essencial com o Outro. Assim como existe uma relação entre 
identidade e representação de si, a identificação diz respeito ao modo como 
o indivíduo representa o Outro. Laplanche & Pontalis (1967) definiram a 
conceção de identificação como um processo fundamental na construção 
da identidade, a ‘operação pela qual o sujeito humano se constitui’. No 
início, as crianças identificam -se com determinados aspetos do Outro que 
lhe agradam, quer seja na fantasia ou na realidade (Erikson, 1956).
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Segundo Wilkinson -Ryan & Western (2000) existem sete aspetos 
fundamentais para a constituição do senso de identidade como a sensação 
de continuidade, de se apresentar como o mesmo perante as situações, 
assim como o sentimento do conjunto de sentimentos e pensamentos 
próprios. Para além destas características, o sujeito deve assumir um 
compromisso com determinados papéis como definidores do próprio self, 
a perspetiva do self consoante os outros significantes, o comprometimento 
com determinados valores e ideais e igualmente um compromisso com 
uma visão do mundo que transmite significado à sua própria vida. 
Estes sete aspetos fundamentais definidos por Wilkinson -Ryan estão 
intimamente relacionados com a definição do conceito de identidade 
de Erikson (1950), relativamente ao facto da necessidade do indivíduo 
apresentar um sentimento de continuidade, conseguindo integrar aspetos 
positivos e negativos, permitindo uma resposta adaptada às situações.

Elementos 
psicodinâmicos Autores Definição

Processo de 
Separação-

-Individuação

Mahler (1982)
Blos (1996)

A separação caracteriza -se pela saída da criança da fusão 
simbiótica com a mãe, desenvolvendo o sentimento de unidade, 
permitindo um desligamento em relação à figura materna. Por 
sua vez, a individuação permite a autonomia psíquica através 
da aquisição de características próprias estabelecendo os limites 
intrapsíquicos. O segundo processo de separação -individuação 
ocorreria durante a fase de adolescência e permitiria a 
maturação e aquisição de um self com limites definidos.

Ego corporal Freud (1923)

O ego é primeiramente ego corporal, antes da formação da 
estrutura psíquica. O corpo deve ser capaz de conter os 
conteúdos físicos e deve mostrar ao ego como conter os 
conteúdos psíquicos, tal capacidade permite a distinção entre 
eu e não eu.

Envelope 
Psíquico; Eu -Pele Anzieu (1989)

O envelope permite a separação entre o mundo interior e 
exterior. O ego constitui -se a partir das sensações corporais, 
caracterizando a superfície do aparelho psíquico. O eu -pele 
assume funções como: manutenção do psiquismo, individuação 
do self e superfície de sustentação de excitação libidinal.

Estádio do 
Espelho Lacan (1953)

A primeira identificação da criança seria através da imagem 
do espelho e só posteriormente com o Outro. Através deste 
estádio, o eu aparece como uma representação baseada à 
imagem do corpo, sendo considerado o corpo como o primeiro 
aspecto que identifica o indivíduo.
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Self Grandioso Kohut (1971)

O self grandioso consiste na representação idealizada do self que 
emerge a partir dos espelhos empáticos dos pais “mãe, olha!” 
e providenciam o núcleo para as ambições futuras. O segundo 
denominado por idealização da imago parental – representação 
idealizada dos pais que providenciam uma fundação dos ideais 
e standards do self.

Objeto Interno Klein (1984) O objecto não é visto apenas como receptor da pulsão mas 
como integrante de aspectos do Outro significativo.

Elementos conceptuais psicodinâmicos da constituição da identidade e representação de si

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

INSTRUMENTO PROJETIVO RORSCHACH: REPRESENTAÇÃO DE SI E IDENTIDADE

Hermann Rorschach desenvolveu o teste em 1921, sendo reconhecido 
e valorizado após a publicação do livro Psicodiagnóstico. Atualmente, 
a sua utilização é fundamental na prática clínica, permitindo uma 
abordagem privilegiada da estrutura mental e dos modos particulares de 
funcionamento mental do sujeito. Segundo Marques (1999), o Rorschach 
possibilita o acesso à realidade psíquica através do processo -resposta, 
sendo visíveis as interações e movimentos entre interno e externo, entre 
o sujeito e objeto. Os dados empíricos e a teoria psicanalítica foram 
fundamentais para o desenvolvimento do teste Rorschach.

Através do teste projetivo é possível a observação dos aspetos 
comprometidos da estrutura dos indivíduos, bem como os seus 
dinamismos psíquicos e as suas potencialidades. O teste permite não só a 
observação dos aspetos patológicos como os aspetos saudáveis do sujeito, 
os quais deverão ser valorizados e trabalhados na relação entre psicólogo 
e paciente (Oliveira, 2004).

A representação de si é analisada no teste Rorschach através da 
imagem do corpo integrada assim como as relações estabelecidas com 
o meio ou figuras parentais. Ao  interpretar a mancha o sujeito deve 
conseguir proceder à separação dentro/fora, sujeito/objeto. Esta prova 
é considerada como uma das mais sensíveis para a análise dos limites 
devido às suas características específicas relacionadas com a simetria das 
pranchas, a alternância entre as pranchas compactas e bilaterais, às cores 
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insuficientemente nítidas, diluídas e misturadas entre elas. A capacidade 
de estabelecer os limites entre o interior e exterior constitui a base mínima 
da coesão identitária (Emmanuelli & Azoulay, 2001).

O Rorschach solicita as questões dos limites e representação do self, 
sendo evidentes as relações de objeto assim como os investimentos 
narcísicos (Camps, 2011).

A problemática mais evidente a ser observada no Rorschach relaciona -se 
com a questão da identidade. O sujeito revela uma identidade coesa se 
apresentar respostas de boa qualidade, adequadas à realidade, referindo 
respostas com conteúdos humanos inteiros e reais, integrando outros 
conteúdos distintos e separados. Por outro lado, o sujeito pode apresentar 
dificuldades em aceder à sua identidade e reconhecer -se como um ser 
inteiro, manifestando um self pouco coeso. Através do teste projetivo 
é possível analisar esta problemática a partir das respostas parcelares ou 
globais com má perceção, e várias referências confundidas em relação 
a conteúdos vegetais, animais ou humanos em que os seus limites são 
frágeis (Traubenberg & Boizou, 1999).

O instrumento tem como objetivo proporcionar um complemento ao 
estudo, sendo atribuídas cotações às várias representações fotográficas 
de si, isto é, a figura humana foi apreciada segundo três dos quatro 
parâmetros da análise clássica de respostas Rorschach: modo de apreensão, 
determinante e conteúdo. Para a compreensão dos elementos Rorschach 
baseamo -nos na análise das respostas de Chabert (1998), Beizmann 
(1982), Emmanuelli & Azoulay (2001) e Morhain (1991).
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ESTUDO DA OBRA FOTOGRÁFICA DE FRANCESCA WOODMAN

BIOGRAFIA DE FRANCESCA WOODMAN

Francesca Woodman nasceu a 3 de Abril no ano de 1958 em Denver, 
Colorado. É considerada como a fotógrafa mais marcante da década 
de 70 devido à sua obra provocadora, inovadora e intrigante. Os seus 
familiares dedicam -se exclusivamente à arte através de diversas formas. 
Filha de George Woodman e Betty Woodman, Francesca Woodman 
herdou a alma de artista. Demonstrou interesse pela fotografia aos 
13 anos, apresentando precocemente um estilo próprio, em formato 
quadrado, captando a atenção num determinado objecto utilizando 
técnicas de iluminação, recorrendo frequentemente ao preto e branco. 
Em 1973, Francesca Woodman ingressou no ensino secundário na 
Academia Abbot, conhecida por ser um Seminário Feminino e uma 
das primeiras instituições educacionais privadas, em New England, 
destinadas exclusivamente ao sexo feminino. Entre 1975 e 1979 estudou 
na Escola de Design em Rhode Island (RISD), Providence. Em 1979, 
desloca -se para Nova Iorque com o objectivo de obter uma licenciatura em 
fotografia e desenvolver o seu percurso profissional. Em 1980, Francesca 
apresentava sintomas de depressão, uma vez que as oportunidades e o 
sucesso em Nova Iorque não correspondiam às expectativas. Esta tentativa 
fracassada na mudança para outra cidade provocou consequências graves 
na fotógrafa a nível psicológico. Em 1981, publica o seu primeiro livro 
Some Disordered Interior Geometries, considerado como bizarro devido à 
sua variedade de conteúdos e o modo como foi elaborado. Faleceu em 
1981, no dia 19 de Janeiro, aos 22 anos de idade, após saltar de uma 
janela do seu apartamento em Lower East Side, em Manhattan.
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ANÁLISE DA OBRA FOTOGRÁFICA DE FRANCESCA WOODMAN

Figura 1 – Francesca 
Woodman (American, 

1958–1981). House #3, 
Providence, Rhode Island, 
1976. Gelatin silver print. 
Courtesy George and Betty 
Woodman. x2011.467.034

Figura 2 – Francesca 
Woodman, Untitled, 

1975 -1977

Figura 3 – Francesca 
Woodman, untitled, Boulder, 

Colorado, 1976

A figura 1 retrata uma sala escura, com uma chaminé e duas janelas sem 
algum tipo de protecção, o foco de luz proveniente das janelas (exterior) 
permite um contraste com o ambiente decadente e fragmentado. As 
paredes encontram -se corroídas, remetendo para uma habitação antiga, 
abandonada, isolada, rodeada por árvores que se avistam das janelas. Dentro 
da sala encontram -se vários objectos dispersos, fragmentados, bocados de 
parede e de tecido espalhados pelo chão. Assim como a água se desvanece 
pelo chão. A figura humana encontra -se sentada e encostada a uma parede, 
os seus contornos não aparecem definidos, existindo uma dificuldade em 
perceber exactamente o seu rosto e corpo. Apenas os sapatos dão a sensação 
de que estamos perante uma figura humana do sexo feminino.

Utilizando complementarmente a metodologia Rorschach, nomeada-
mente o valor significativo dos factores do teste, teríamos: D.bl K -H/
Obj. O modo de apreensão em relação a esta fotografia cota -se D.bl, 
devido à interpretação da imagem englobando um pormenor branco com 
inversão figura -fundo. A luz proveniente da janela é considerada como 
a parte branca encontrando -se fundida com a parede e a figura humana, 
não se verificando uma diferenciação do fundo. A janela apresenta -se 
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como representante de um vazio, talvez sinal da falta materna. A pele 
psíquica, conceito descrito por Anzieu (1995), assume determinadas 
funções que na obra fotográfica de Francesca se encontram limitadas. A 
manutenção do psiquismo que deveria ser garantida pela mãe correspon-
dendo às necessidades do bebé, não é observada nas fotografias, existindo 
um desejo de se confundir com um objecto, algo não humano. A pele 
não foi suficientemente tratada e cuidada para promover um crescimento 
saudável e integridade psicológica ao sujeito. O envelope psíquico tem a 
função de conter, de proteger o sujeito de estímulos ameaçadores prove-
nientes do exterior, de assumir -se como distinto do Outro. Relativamente 
ao determinante cinestésico em K, este associa -se a uma forma inade-
quada, uma vez que não são delimitados os limites da figura humana. 
Assiste -se a uma dificuldade em distinguir o interior do exterior, tal facto 
deriva da fragilidade dos contornos corporais, sendo a pele considerada 
como marcador do dentro e fora. A cotação K é apresentada quando 
existe uma forma humana dotada de vida. Por estar associada a uma 
má forma, representa um desligamento ao real, existindo uma projecção 
de fantasmas destrutivos. Francesca Woodman ao representar o mundo 
externo como fragmentado, destruído salienta apenas o mau objecto, 
existindo uma projecção negativa para o Outro.

Em relação aos conteúdos, a fotografia apresenta um conteúdo humano 
H juntamente com o conteúdo objectal, ou seja existe uma fusão entre 
o ser humano e o objecto. O sujeito não se apresenta diferenciado do 
Outro, apresentando uma fragilidade em relação aos limites dentro/
fora. Verifica -se que não existiu separação em relação à figura materna, 
pelo corpo não se apresentar como delimitado e distinto do objecto. 
Este processo não foi ultrapassado devido à fixação na fase simbiótica 
(corresponde a uma das fases do processo de separação -individuação), 
não permitindo a autonomia do self, a criança existe em função da 
mãe, não reconhecendo os seus sentimentos. O H presente na imagem 
aparece como arrelacional, não existindo uma comunicação com o 
Outro, surgindo isolado. A fotografia demonstra uma dificuldade em 
separar -se do meio envolvente, existindo uma necessidade de se apropriar 
do objecto, de algo que não pressupõe comunicação.
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Por sua vez, na figura 2 apresenta -se um corpo humano envolvido em 
plástico, onde a figura feminina é reconhecida através do peito e tronco. Ao 
mesmo tempo que se esconde atrás do papel segura com um das suas mãos 
um búzio. Nesta imagem são apresentados dois tipos de seres, o ser humano 
e o ser animal. A figura humana parece querer sair do papel que a envolve, 
por este se encontrar rasgado. Ao empregarmos a metodologia projectiva à 
fotografia apresentada seria: Gbl EF Hd/A/Obj. A figura 2 requer especial 
atenção devido ao modo de apreensão que se constitui como diferente em 
relação às duas figuras, uma vez que a figura humana ocupa todo o espaço 
da fotografia e não um espaço limitado. A cotação em Gbl dá conta de uma 
apreensão global à imagem incluindo um pormenor em branco, que neste 
caso é o búzio que segura. Esta sensibilidade ao branco revela uma falha 
ao nível do narcisismo nas primeiras relações com o objecto. Em relação 
ao determinante, observa -se que a figura humana se encontra cercada por 
um papel de plástico, cobrindo o seu corpo. Esta textura, cotada em E, 
assume um aspecto mais rígido, menos maleável, revelando esta exposição 
excessiva a todos os tipos de materiais, a todos os tipos de situações. Esta 
textura (papel) apresenta -se colocado sobre a figura humana, apresentando 
uma forma definida, cotada em F. A sua obsessão em experimentar todo 
o tipo de sensações demonstrando a sua necessidade em combater o seu 
vazio. Na fotografia assistimos a esta ruptura psíquica, em que se quer 
libertar, atingir a sua autonomia mas ao mesmo tempo a necessidade de 
estar dependente. Este tipo de material assemelha -se ao saco amniótico, 
ao desejo de um contacto regressivo, o regresso a fases precoces do seu 
desenvolvimento. Reflecte o desejo de voltar a nascer, em ir ao encontro de 
um continente seguro. Mais uma vez estas respostas expressam -se devido 
a carências afectivas relacionadas com as primeiras relações. Francesca 
expressa a carência afectiva através da utilização do branco e do uso de 
materiais que remetem para o toque ou para o tacto.
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Os conteúdos presentes nesta fotografia assumem -se como conteúdos 
compostos devido à presença de mais de dois tipos de conteúdos. A 
fotografia realça novamente a dificuldade em percepcionar -se como 
ser inteiro, cotado em Hd, sendo observadas apenas algumas partes 
do corpo, o seu rosto não aparece, escondendo a sua identidade. O ser 
humano encontra -se fundido com o objecto, cotado em Obj, na medida 
em que o ser humano apresenta uma dificuldade em autonomizar -se, em 
sair da relação fusional com a figura materna. Francesca demonstra uma 
necessidade de dependência mesmo não introduzindo personagens na 
fotografia, mas sim animais como o búzio, cotado em A, que dão conta 
dessa carência. Verifica -se que a dificuldade no processo de separação-
-individuação sendo constante ao longo da obra fotográfica de Woodman, 
contudo nesta fotografia a constatação dessa problemática torna -se 
evidente. Francesca representa -se dentro do saco amniótico, sentindo -se 
como um feto que reside dentro da mãe. O saco amniótico é, na sua 
definição, a bolsa onde o feto se desenvolve no líquido amniótico. A sua 
morfologia é fina, transparente e ao mesmo tempo resistente. O líquido 
envolve e protege o feto até ao seu nascimento, fornecendo protecção e 
regulação da temperatura corporal. A ruptura do saco amniótico dá -se 
aquando o nascimento do feto ou pode romper precocemente quando 
existe complicações infecciosas ou outro tipo de problemas. Assim como 
esta referência ao saco amniótico remete para um movimento regressivo, 
constituindo -se como uma defesa do indivíduo como o facto de referir 
um animal marítimo, dando conta de uma imagem materna arcaica. O 
envelope psíquico, por sua vez, não encontra os seus limites marcados, 
não sendo realizada a distinção entre o corpo do bebé e o corpo da mãe. 
A função continente, apenas mediada através do holding materno, pela 
capacidade de conter, de corresponder às necessidades do bebé assim como 
a transmissão de calor ao bebé. A criança só se sente segura e definida 
se existir uma interiorização materna positiva. A figura materna é vista 
como mau objecto, por não conseguir fornecer os cuidados maternos 
e promover a autonomia do bebé. Francesca apresenta constantemente 
esta dificuldade em representar -se como única, como possuindo uma 
continuidade temporal e espacial.
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Na figura 3 é apresentada no exterior, na natureza, em que nos deparamos 
com o tronco de uma árvore envelhecida, onde as suas raízes se encontram 
dentro de água, aparecendo o reflexo das mesmas. Num plano secundário 
surge um conjunto de campas que transmitem à fotografia um carácter 
sombrio. No plano principal encontra -se uma figura humana feminina 
despida em que metade do seu corpo se encontra à superfície da água e 
o restante abaixo da linha de água. A jovem segura numa das raízes da 
árvore como se esta fizesse parte dela. A cotação da última fotografia 
através da metodologia projectiva resultaria em: D.bl K H/Nat. O D.bl 
como apreensão parcial da fotografia inclui um pormenor intramacular. 
O corpo feminino aparece como o elemento principal na fotografia, 
no qual o foco de luz incide. A escolha do branco revela uma atracção 
ao vazio, ao frio e isolamento. Estes temas são marcantes ao longo das 
fotografias, sendo a sua repetição considerada como patológica. O K possui 
boa forma, uma vez que o corpo humano se apresenta na sua totalidade, 
embora metade do corpo se encontre submerso, o seu reflexo na água dá 
conta da sua presença. Contudo, não existe nenhum tipo de relação com 
o Outro, revelando a dificuldade em estabelecer contactos interpessoais 
significativos, daí a sua ligação com objectos que não pressupõem qualquer 
tipo de comunicação, devido a uma problemática narcísica, arrelacional. 
Todas estas características se apresentam limitadas pela dificuldade da 
representação de si através da obra fotográfica de Francesca. A continuidade 
espácio temporal é interrompida através da quebra de limites entre 
Francesca e o meio ambiente, não se reconhecendo como única e total. 
As experiências negativas mostram -se sobrepostas às experiências positivas, 
neste caso através de referências à morte e ao seu desaparecimento. E o 
sentido de realidade é quebrado devido à fantasia de se unir a uma árvore, 
apresentando uma visão fragmentada sobre si própria.

Verificamos que, repetidamente, os conteúdos compostos na mesma 
fotografia, realçam o seu carácter difuso. A figura humana em H, como 
construção da raiz da árvore em Nat, onde os limites entre o corpo e a 
árvore não se verificam, não existindo distinção entre o eu e o Outro. O 
conteúdo água, por sua vez, apresenta uma valência regressiva, remetendo 
para as primeiras relações de objecto.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELEVANTES VERIFICADOS NA OBRA FOTOGRÁFICA

Resumiremos os principais aspectos constantes encontrados na obra 
fotográfica de Francesca.

A obra fotográfica de Woodman de que analisamos estas três fotografias 
revela um funcionamento mental perturbado devido à constante repetição 
de temas de indiferenciação, perda e vazio.

Um dos factores verificados na sua obra fotográfica é o sentimento de 
descontinuidade, observado a partir de uma imagem de si fragmentada, 
através da sua fusão com objectos, animais e natureza. Francesca 
percepciona -se sempre de maneira diferente em cada fotografia, 
expondo -se a distintas sensações, contudo o modo como o faz remete 
para um padrão de comportamento, em que os limites indefinidos do 
seu corpo aparecem sempre nas suas fotografias. Do mesmo modo que 
apresenta uma dificuldade em representar -se a si mesma de um modo 
estável e permanentemente arrelacional.

Outro dos aspectos verificados reside na dificuldade de Francesca em 
separar o meio exterior do seu mundo interior. Existe uma necessidade 
em representar -se confundida com o meio exterior, sendo isso verificado 
na sua obra fotográfica através dos conceitos e factores Rorschach, 
especialmente nos conteúdos. O facto de possuir uma imagem de si 
própria negativa resulta também numa representação negativa do Outro, 
existindo uma tendência a projectar partes de si negativas no exterior. 
Os conteúdos compostos H/Obj, Hd/Bot, Hd/Obj, H/Hd, Hd/A/Obj, 
Hd/Anat, H/Nat dão conta dessa mesma indistinção entre o ser humano 
e o Outro, nunca aparecendo com os limites do corpo definidos. Tal 
fusão/indistinção com estes elementos pressupõe falhas identitárias 
significativas e impossibilitadoras de relações sociais satisfatórias.

Verifica -se uma falha grave na representação de si e ausência de fronteiras 
entre o eu e o Outro que é verificada através da metodologia Rorschach, 
em que os determinantes apresentam uma má qualidade formal. Os F - 
dão conta de uma realidade que é apreendida de modo desadequado, 
evidenciando uma desadaptação à realidade. As experiências traumáticas 
nas relações precoces e o facto de não ter sido suficientemente cuidada, 
investida e autonomizada gera, na criança, sentimentos de estranheza, 
confusão em relação à sua imagem, tendo consequências graves no 
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seu desenvolvimento. Evidencia -se mais uma vez esta problemática da 
indistinção dos limites entre o dentro e o fora, o quem sou eu, com quem 
me identifico e onde me coloco perante o mundo, sendo invadida por 
estes sentimentos de confusão sobre a sua identidade.

O meio exterior é representado como arcaico, destruído, revelando 
um continente pobre, caótico e confusional, devido à interiorização 
do mau objecto e de dificuldades da função materna em providenciar 
sentimentos de segurança e confiança em Francesca. A colocação da 
figura humana em continentes de má qualidade evidencia essa referência 
em interiores abandonados, caóticos, danificados evidenciando a sua 
fragilidade, falta de coesão interna.

Realçamos também uma tendência à fragmentação, na medida em que o 
seu corpo não aparece na totalidade na maioria das fotografias, sendo visíveis 
apenas partes do corpo – Hd – e quando surge o seu corpo na totalidade 
este apresenta -se distorcido ou indefinido – (H) –, o que remete a projeção  
de um sentimento de si irreal e danificado. Parece evidente a utilização de 
mecanismos de defesa arcaicos contra as angústias de perda de identidade.

Por fim e não menos relevante é a presença do branco na maioria das 
suas fotografias, através da resposta em D.bl, existindo a integração do 
pormenor branco representado através da figura humana. Revela um 
fascínio pelo vazio e é nesse vazio que Francesca coloca a representação 
de si, o seu corpo e a sua identidade. A jovem representa o vazio, não 
conseguindo preencher -se nem organizar -se dentro desse vazio. A 
importância dada à cor branca na representação do corpo indicia a 
presença de sentimentos depressivos significativos.
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TRAÇOS BORDERLINE DE FRANCESCA WOODMAN

Segundo Kernberg (1979), o eu do paciente borderline evidencia uma 
fraqueza do ego, pouca resistência à frustração, dificuldade no controlo 
dos impulsos, falta de diferenciação entre imagens de si e do objecto, assim 
como indefinição dos limites do eu. O indivíduo borderline apresenta uma 
identidade difusa, em que o conceito de si aparece desintegrado, assim como 
o Outro não é representado na sua totalidade. O modo de relação com o 
Outro deve -se à forma como foi interiorizado o objecto nas relações precoces.

Pela passagem do diário de Francesca, apercebemo -nos que existe 
uma grande dependência em relação ao Outro, assim como uma 
dificuldade em se distinguir dele, como também uma indecisão excessiva 
e permanente sobre aquilo que sente: “Eu sinto -me como se flutuasse no 
plasma, Eu preciso de um professor ou de um amor, eu preciso de alguém 
que se arrisque a estar envolvido comigo, eu sou tão frívola e tão masoquista. 
Como podemos coexistir?”. A referência ao plasma e em relação com a 
figura 2, ambas evidenciam um movimento regressivo, na esperança de 
regressar ao útero materno, em que se sentia protegida e segura revivendo 
experiências positivas e gratificantes.

Pela recolha de dados provenientes da análise das fotografias através 
dos conceitos psicológicos da construção do Eu e da metodologia 
projectiva Rorschach, verificamos que Francesca Woodman apresenta 
uma identidade perturbada, evidenciando um eu pouco coeso através de 
uma representação de si fragilizada manifestada através dos seus limites 
corporais pouco definidos. A sua perturbação identitária poderá estar 
relacionada com o escasso investimento do verdadeiro self de Francesca 
pelos pais, na medida em que a viam apenas como artista, dando somente 
importância ao que esta criava, como criava, o quanto criava. Podemos 
afirmar tal comportamento através da afirmação do pai de Francesca: 
‘‘Quando vemos o trabalho de outra pessoa, não vemos o que nos diz essa 
pessoa mas sim o que nos diz a peça. Nós esquecemos o artista.”
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CONCLUSÃO

Francesca Woodman criou na sua adolescência, dos 13 aos 22 anos, 
uma extensa e criativa obra fotográfica a preto e branco, onde utilizou 
a sua própria imagem, caracterizada pela fusão dos corpos desfocados e 
objectos, sempre interpenetrados e em constantes indistinções plantas-
-corpo, paredes -corpo, luz -carne. Como tivemos ocasião de referir, 
são fotografias de escombros e a própria dimensão da ruína exterior 
actualiza -se no corpo. É impossível passar por elas sem ser atraído, sem 
sentir perturbação e angústia, sem pensar nos limites do corpo e do self 
em geral. Francesca explora o corpo, os seus limites e temas como a 
solidão, a morte e o feminino.

Podendo atribuir -se à obra de arte o lugar do que não se pode ver a olho 
nu, verificámos, através da conjugação original das metodologias de análise 
dinâmica e projectiva (factores Rorschach), que as imagens fotográficas 
de Francesca Woodman, no invisível que elas revelam, mostram a 
presença constante e intensa de um self corporal significativamente 
comprometido, assim como os factores psico -emocionais que participam 
na sua construção (limites do eu e sentimento identitário), podendo 
afirmar -se que a artista entrou para a fotografia usando o corpo para uma 
viagem de indagação angustiada e estética de si própria, percorrendo os 
seus limites para se encontrar e se reconhecer.

Mais uma vez, não é possível ficar indiferente à sua obra, quer pela 
sensação de beleza quer de estranheza que dela exala. Diálogo entre o real 
e o fantástico, o delicado e o brutal. Apesar de parecer óbvio ver nesse 
processo uma tentativa de realização de um trabalho psíquico de elaboração 
da adolescência, estamos claramente confrontados com uma perturbação 
da identificação narcísica de um self profundamente perturbado. O seu 
suicídio aos 22 anos, lançando -se da janela do seu apartamento em Nova 
York, é certamente a prova do seu sofrimento e dificuldade de viver.
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Title: The Study of the Self`s representation Based on a Photografic Work by 
Francesca Woodman Through a Projective and Psychodynamic Perspective.

ABSTRACT
In this article, we intend to reflect on the difficulties of building a cohesive self from 

the study of the photographic work of Francesca Woodman, through the notions of 
self -representation and identity. For the analysis of the psychological functioning of 
Francesca Woodman, psychoanalytic concepts and elements of Rorschach projective 
methodology were applied. In order to study the photographic work, Rorschach 
specific procedures were defined to assess Woodman’s identity, assuming that the 
photographic work is considered a self -portrait of the author. The data obtained 
showed the presence of a borderline psychic disturbance, presenting an undefined and 
fragmented self, with no boundaries, reflecting a fragile identity. The photographic 
work of Francesca Woodman is a relentless pursuit of search for identity.

Keywords
Pathology Borderline.
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