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A Metáfora Viva em Cindy Sherman 
  

Parece um facto inegável que a omnipresença da imagem é inversamente proporcional à nossa 

capacidade de dizer com exatidão aquilo a que corresponde. Parece ocorrer com as imagens o 

mesmo que acontece com o tempo em Santo Agostinho: somos perpetuamente invadidos por 

imagens, interagimos com elas, mas se, porventura, algum de nós procurasse apresentar uma 

resposta concludente ver-se-ia num beco sem saída. Todos parecem ter algo a dizer sobre o que é 

ou não é uma imagem, conduzindo-nos a modos diferentes de ver e entender o mesmo objeto. O 

artista mais pragmático dir-nos-á, por exemplo, que uma imagem se resume a um conjunto de 

tintas espalhadas sob a tela. Outros, pelo contrário, dir-nos-ão que uma imagem é uma gramática 

a ser descodificada, um código visual que transforma e amplia as nossas noções do que vale a 

pena ser observado e pensado. Já um fotógrafo dirá que uma imagem é o encerrar de um tempo 

num dado momento, sendo, por isso, uma prova incontroversa de que uma determinada coisa 

aconteceu. Ainda assim, permanecemos irremediavelmente presos a interrogações que não 

cessam: o que é e o que pode uma imagem? 

A complexidade de questões que envolve a natureza das imagens impõe da nossa parte 

estratégias cuidadosas na sua abordagem. Nesse sentido, o que se segue consagra-se ao estudo 

das modalidades de produção de sentidos pelos signos usados na imagem artística, excluindo para 

o caso a imagem mental, a imagem acústica e a imagem movimento. Dedicar-nos-emos, em 

exclusivo, à imagem fixa – fotografia e pintura – e teremos como principal referência Cindy 

Sherman, mais concretamente a série Retratos Históricos exibida em Serralves1.  

O ponto principal dos debates em torno do conceito de imagem parecer ser, em primeiro lugar, 

o da representação e das suas implicações2. Se atentarmos, por exemplo, à tradição platónica e 

aristotélica, compreendemos que sob o jugo da cópia a arte é entendida como um espelho 

colocado diante da realidade que fiel à mesma visa reproduzir a sua essência. O termo espelho 

 
1 Intitulada Cindy Sherman – Metamorfoses, a exposição manter-se-á de 4 de outubro de 2022 a 16 
de abril de 2023. 
2 Encontramos em Platão e Aristóteles o início desse debate. Para estes filósofos toda a arte é imitação, 
função essa que é encarada pelos dois de forma distinta. Platão declarou no livro X da República que 
a mimesis apenas engendra o medíocre, seduzindo a parte mais vil da nossa alma e desviando-nos 
da verdade, do essencial. Já Aristóteles defendera que a imitação era útil e, portanto, boa. Aos seus 
olhos, a imitação participava na educação do ser humano ao mesmo tempo que lhe dava prazer. Tal prazer, 
dizia o filósofo, não é suspeito nem aviltante, mas, pelo contrário, o motor da aprendizagem. 
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escolhido por Platão para descrever a pintura leva-nos a supor que a mesma visa reproduzir 

nitidamente as imagens que o defrontam. Porém, será o olho capaz de semelhante proeza? Das 

variadas respostas apresentadas a esta questão, destacamos a de Ernst Gombrich quando afirma 

não haver nenhum olhar inocente. Pois, o olho não funciona como um instrumento isolado e 

independente, mas como um membro de um organismo complexo e caprichoso. Este “(...) 

seleciona, rejeita, organiza, discrimina, associa, classifica, analisa, constrói. Não espelha, 

propriamente falando, antes apodera e faz” (Goodman, 2006, p. 40). Trata-se de uma versão ou 

tradução do objeto, na qual são destacadas semelhanças e diferenças até então negligenciadas ou 

ainda associações pouco comuns, pelo que a imagem deixa assim de ser material neutro, coisa 

isolada, para passar a ser um território de significação. Já não se trata de um relato passivo, mas 

de uma interpretação, seleção, da realidade que se pretende apreender.  

Nada é visto a nu nem nu e isto não é menos verdade quando o instrumento que usamos é uma 

câmara fotográfica. A escolha e manipulação do instrumento fazem parte da interpretação. Ora, 

no trabalho de Cindy Sherman isto fica muito claro. Em The Historical Portraits [Retratos históricos] 

(1988-90), a artista, recorrendo a recursos simbólicos e retóricos, evoca uma conceção de 

identidade como encenação e remete-nos para um repertório completo e complexo de 

identidades. Ao intersetar a memória pessoal com a coletiva e ao vasculhar os manuais históricos 

de como ser e estar no mundo, a artista coloca em questão o conceito de identidade. Interrogação 

essa que nos leva a meditar sobre a construção do eu e a concluir que essa realidade não sendo 

fixa nem homogénea é firmada na interseção com o outro – aquele que nos olha e nos julga e que 

nesse julgamento nos fixa e apreende. A representação que faz, sobretudo, de um sujeito-feminino-

outro, relembra-nos que nós – seres humanos – nunca estamos apenas no mundo, mas que somos 

do mundo. E isso precisamente porque somos sujeitos e objetos – percebendo e sendo percebidos 

– ao mesmo tempo. A pose, a encenação, a simulação, transformam o corpo num ato performativo3 

que não descreve antes produz a situação que diz descrever: a realidade autoevidente de que um 

corpo é corpo significado, na medida em que habitar um corpo implica não só uma materialidade, 

condições materiais de existência, mas também integrar narrativas feitas corpo. De facto, “Fazemo-

nos corpo (...) [e] pagamos um elevado preço (político e afetivo) por ele. Os nossos corpos e 

 
3 Numa aproximação ao conceito performativo de Judith Butler, e sob os princípios de inteligibilidade e 
transformação, entende-se por corpo performativo um corpo ativo e que em ação exige ou reclama uma 
revisão dos seus modos de representação. Conscientes de que “(...) a representação é a função normativa 
que se diz revelar ou distorcer o que se assume como verdadeiro na categoria das mulheres.” (Butler, 2017, 
p.54) a performance surge em Cindy Sherman como uma linguagem de resistência, de provocação e de 
subversão.  
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sexualidades são instituições coletivas que habitamos e que ao mesmo tempo performamos.” 

(Preciado, 2019, p. 45). 

Num aparente jogo entre a repetição e a diferença, Cindy Sherman parece, por um lado, 

incorporar papéis socialmente determinados e fazer da própria mulher um fenómeno que se dá a 

ver, mais precisamente num objeto do olhar: uma vista. Por outro lado, e enquanto objeto, a artista 

parece solicitar ao espectador que este também aja sobre a obra, isto é, que selecione, compare e 

interprete. Numa só palavra, que componha a sua própria narrativa com os elementos que tem à 

frente. Trata-se, portanto, de um frente a frente que não se esgota num só olhar, mas sobretudo em 

perguntar “o que diz esta imagem sobre mim?”, na medida em que “(...) as metamorfoses do olhar 

não revelam apenas quem olha; revelam também, tanto ao próprio como ao observador, aquele 

que é olhado” (Chevalier & Gheerbrant, 1994, p. 484).  

Na tentativa de responder à pergunta com que iniciámos este ensaio, a saber, o que é e o que 

pode uma imagem?, tomamos como nossas as palavras de Jaques Rancière quando afirma, na obra 

O Espectador Emancipado, que as imagens não fornecem armas para os combates, são, isso sim, 

uma contribuição genuína para uma nova paisagem do possível. Sem anteciparem nem o seu 

sentido nem o seu efeito, as imagens trazem consigo novas configurações do visível, do dizível e 

do pensável. E, portanto, situando-se na ordem do possível, voltando-se para o que-foi e pensando 

o aqui-agora, as imagens de Sherman impõem-se como uma releitura da história ocidental que 

abre com ela intervalos e espaços em branco.  É, pois, o próprio tempo que se torna visível, 

cabendo àquele que o interpela – artista e espectador – converter tal visibilidade numa potência, 

isto é, um recurso para poder imaginar modelos alternativos. Este confronto com a história contada 

por imagens ou, se preferirmos, este choque com a memória de outros tempos parece ser o locus 

para uma tomada de consciência, pois recordando Warburg é esse atlas mnemotécnico que 

permitirá ao bom europeu olhar-se e, desse modo, tomar consciência do carácter problemático da 

sua tradição cultural e talvez curar-se da sua esquizofrenia e autoeducar-se. (Agamben, 2015, p. 

122). Assim, ao recorrer a uma abordagem da gestualidade assente na montagem e encenação de 

si mesma, Cindy Sherman parece inscrever nesta série a ciência sem nome de Warburg, ciência 

essa orientada para um diagnóstico do ser humano por intermédio dos seus fantasmas. Dito de 

outro modo: ao unir diferentes tempos no encerrar de um gesto que comporta inevitavelmente 
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uma carga emocional, Sherman origina novas inteligibilidades entre os mesmos4. O corpo torna-

se, assim, um lugar dialético vivo que se faz ver sob o prisma da construção ou da demolição.  

De modo a compreendermos o que acaba de ser afirmado, talvez seja importante lançarmo-

nos ao desafio que Sherman nos faz, isto é, olhar para o passado com os olhos do presente. Note-

se, no entanto, que estamos conscientes dos riscos associados a essa análise, pois uma arqueologia 

da imagem acarreta sempre riscos, na medida em que estas surgem de lugares distintos e de tempos 

separados. No entanto, as semelhanças e diferenças detetadas comportam uma força explosiva, 

um campo interno de tensões, que nos levam a meditar sobre a possibilidade de uma narrativa 

que se vive no interior e que reclama uma palavra que lhe dê corporeidade. O nosso interesse não 

está, como, aliás, não parece ser o de Sherman, esclarecer e/ou evidenciar o que tais 

representações dizem acerca das mulheres, mas, pelo contrário, em evidenciar o que tais 

representações, ao petrificarem um gesto/atitude, fazem às mulheres. De facto, ao apresentar-se 

como uma espécie de galeria de imagens, uma coleção de gestos e de atitudes, Cindy faz de si 

uma metáfora viva, ou seja, uma rememoração de outros tempos que vivem e sobrevivem pelas 

metamorfoses a que estão sujeitos. Ou seja, ao recorrer a vários recursos visuais na sua releitura 

de alguns retratos históricos, Sherman presenteia-nos com semelhanças recuadas, onde todos os 

tempos, subitamente, se põem a dançar e onde todas as encarnações possíveis se vêm misturar 

(Huberman, 2016). Sentadas ou de pé, nuas ou despidas, protetoras ou fatais, elas – figuras-sujeitos 

– concedem-nos um corpo que solicita um questionamento5.  

Na obra S/Título #205 a artista transforma em nudez explícita e numa sexualidade sem pudores 

o que era velado em La Fornarina6. O olhar que se distanciava do outro, esquivando-se de uma 

possível interceção, lança-se agora sobre a tela, encara-nos, não se esconde, antes se dá a ver7. 

Ainda que as suas poses sejam notavelmente semelhantes, é esta a diferença que nos faz questionar 

o lugar da inocência, ou, como disse anteriormente John Berger, a antinomia despido/nu. Enquanto 

Raphael fixa um olhar que se dirige confusamente para o exterior do quadro, fazendo do 

 
4 Esta ideia pode ser compreendida à luz do conceito de Pathosformel desenvolvido por Aby-Warburg, que 
sugere o enlaçar de uma carga emotiva a uma fórmula iconográfica, ou seja, gestos ligados a emoções 
condensados numa só imagem. Com este conceito Warburg pretende descrever a presença na arte 
europeia de gestos expressivos originados na Antiguidade e da sua respetiva inversão como resultado de 
uma reapropriação.  
5 Este tipo de arte baseada no gesto, na atitude (modo de ter e de apresentar o corpo), tem em Lady 
Hamilton (1765-1815) uma das mais importantes representantes. Não obstante, é com Henriette Hendel-
Schütz (1772-1849) que vemos expandir esse reportório. Ver figura 3, em anexos.  
6 Figura 1 
7 Figura 2 
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espectador um voyeur e forçando-o a compreender que está naturalmente de fora, Sherman 

encara-nos e nesse encontro faz de nós parte integrante da obra. Por sua vez, o tratamento 

idealizado que fazia de Battista Sforza um referencial de beleza sofre igualmente um abalo, visto 

que o olhar do espectador não se consegue desviar do disforme, do excêntrico, ou seja, do nariz 

pontiagudo de Sherman8. Já na obra S/Título #2259, a artista acentua o carácter grotesco de um 

corpo maternal, na qual a belíssima e imaculada jovem mulher, maquilhada, penteada e trajada a 

rigor, desnuda um seio plástico que, como sinal de uma profícua fertilidade, esguicha um vigoroso 

jato de leite. Ao contrário do que se verifica na obra de Botticelli10, na qual se observa um toque 

cuidado e um olhar ternurento que, de certo modo, parece voltar-se para Deus como sinal de 

legitimação da sua função enquanto mulher, Sherman segura indiferentemente o seio e olha em 

frente, um olhar glacial que quebra a ternura associada à figura materna.  

Vemos, portanto, em Cindy Sherman uma repetição no tempo de papéis socialmente 

determinados e um exame minucioso de diferentes identidades. De facto, a introdução de próteses 

e a ausência de tentativa de fazer esconder a sua artificialidade (narizes protuberantes, seios 

disformes, barrigas grotescas, perucas prestes a caírem e maquilhagem mal espalhada) faz desta 

série um ataque às formas perfeitas e à idealização do rosto feminino, mas também, e sobretudo, 

uma metáfora da artificialidade que circunscreve a criação de uma identidade, como se à pergunta 

“quem sou eu?” Sherman respondesse que somos a história que contamos a nós próprios. Uma 

história na qual não encontramos um sentido fixo, mas diferentes falas oriundas de outros textos e 

de outros tempos. A linguagem da composição shermaniana é, por tudo isto, uma linguagem de 

combate, de resistência, de repto e de insubordinação por meio da qual a artista inverte 

significados opressivamente instituídos. A questão não está, pois, em avaliar a qualidade da 

mimética, mas, pelo contrário, em perceber o que esta pode anichar ou até mesmo transformar. 

Assim sendo, a sobreposição que Cindy estabelece entre o pessoal e o encenado, entre o íntimo e 

o partilhado, solicita da nossa parte imaginação e vontade para terminar o resto desta história.  

 

 

 

 

 
8 Figura 4 
9 Figura 6 
10 Figura 7 
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Anexos 
 
 

 
Cindy Sherman, Untitled #205, 1989. 

Figura 1 
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Rafhael, La Fornarina (1518-1519) 

Figura 2 
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Henriette Eunike como Elfride (1794) 

Figura 3 
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Cindy Sherman, Untitled #211, 1989. 

Figura 4 
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Piero Della Francesca, Battista Sforza (1473-1475) 
Figura 5 
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Cindy Sherman, Untitled #225, 1990. 

Figura 6 
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.  
 

Botticelli, Simonetta Vespucci as Maria Lactans 
Figura 7 

 
 
 
 
 


