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resumo 

A autoimagem é prática comum na história das artes visuais, é uma busca que desde sempre 

foi fascinante ao ser humano. A fotografia, linguagem que não se esgota, é técnica de 

comunicação e expressão, espaço de imaginação e de significação em imagem materializada. 

A fotografia é tecnologia de mediação da própria imagem, suporte tanto do parecer quando do 

ser. A fotografia tem um importante papel na relação da autoimagem com o ser humano. 

Guardadas para sempre, fixadas em papel e armazenadas na memória, o autorretrato faz parte 

da vida das pessoas. A pesquisa situa-se na reflexão e produção crítica sobre o autorretrato 

como superfície e espaço de autocriação da subjetividade. Pensar a relação da experiência 

com a imagem de si é possuir a clareza de que o autorretrato é um fabricado de luz e forma, 

que como reflexo de nossa pose, compõe o processo de produção da autoimagem. O objetivo 

deste trabalho é por meio de imagens e textos, abordar o autorretrato em sua conformação 

múltipla e dupla, investigando os limites da concepção de ser contemporânea. Há um ensaio 

visual feito como reflexo e ação desta pesquisa, em que o próprio artista-pesquisador se 

coloca em autorretrato num processo de produção e revelação de uma obra artística. Trabalho 

para reconstruir o mundo; meu mundo: o mundo em fotografia. Ser fotografado, lançar luz 

sobre a própria realidade, olhar para a imagem, revelar descobrindo o tempo necessário para 

que a imagem se forme. O autorretrato em direção ao nosso próprio ser é obra com objetivo 

de autoconhecimento, do auto-reconhecimento de que não se pode viver somente em si, preso 

à imagem de um espelho, é trabalho de autorretratamento, produção de linguagem como ação 

do pensamento. Em meio a uma sociedade que de tanto ver, encegueceu, a fotografia como 

sendo aquilo que revela, é caminho de reapropriação da nossa imagem, de invenção de 

sentido por meio do auto-re-tratamento. Foi observado que a arte do autorretrato cumprindo 

uma das funções da imagem é lugar de escrita que permite ao mundo encontrar a sua 

interpretação, voltar para dentro de si e se elaborar. A fotografia, que deixando de ser uma 

máquina e se transformando num órgão bem delicado, vai em direção aos outros à medida que 

se revela e leva o sujeito para além dele mesmo. O autorretrato como autocriação e expressão 

para o ser, é linguagem com intenção a fazer ver. A autoimagem vai muito além de nosso 

desejo pela própria imagem. O autorretrato é expressão artística e produção de conhecimento 

em direção à nossa existência, espaço para sermos e nos inventarmos, agirmos e termos nossa 

reflexão. Produzimos imagens para vermos, precisamos ver mais.  

Palavras-chave: autorretrato; fotografia; autorretratamento; reflexão; autoimagem. 
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Abstract 
The self-image is a common practice in the history of visual arts, is a search that has always 

been fascinating to humans. Photograph, a language that does not end, is technique of 

communication and expression, space for imagination and meaning in materialized picutre. 

Photography is an image mediation technology, support either for appearance as existence. 

Photography has an important role in the relationship between self-image with humans. Kept 

forever fixed on paper and stored in memory, the self-portrait is part of people's lives. The 

research is located in reflection and critical production on self-portrait as surface for self-

representation and invention of subjectivity space. To think the relationship experience with 

self-image is to have the clarity of the self-portrait as a light and shape manufacture, a 

reflection of our pose, that makes up the self-image production process. The objective of this 

work is through images and texts, address the self-portrait in its multiple and double 

configuration, investigating the limits of contemporary existence concepts. There is a visual 

essay done as a reflection and action of this research, in which the artist-researcher himself 

stands in self-portrait production process and development of an artistic work. Work to 

rebuild the world. My world: the world on photography. Be photographe, shed light on the 

reality, looking at the picture revealing the time required to the image be formed. The self-

portrait towards our own being is a method in order to self-knowledge, self-recognition that 

one can not live only for themselves, bonded in the mirrored image, it is a working of 

‘autorretratamento’, language production and action of thought. Facing a society that has so 

much to see, became blind, photograph as that which reveals, is a reappropriation way for our 

image, invention of significance through self-reflexive gesture: ‘auto-re-tratamento’. It was 

observed that the art of self-portrait fulfilling one of the image functions, is a place of writing 

that allows the world find its interpretation, move back into yourself and be elaborated. The 

photograph, which no longer is a machine but becoming a well delicate organ, goes toward 

others as it reveals and takes the subject beyond itself. The self-portrait as a self-creation and 

expression for being, is a language with the aim of seeing. The self-image goes beyond our 

desire for own image. The self-portrait is knowledge production towards our existence, space 

to be and invent, act and have our reflection. We produce images to see, we need to see more. 

Keywords: self-portrait; photography; ‘autorretratamento’; reflection; self-image. 
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introdução 
Em face do olhar do outro, apreende-se que somos tão somente o que parecemos ser; 

representação e apresentação; entre a realidade e a encenação, a identidade de um ser. Esta 

pesquisa investiga filosófica e artisticamente a fotografia de autorretrato. Por meio de uma 

fotografia que trata da realidade quanto apresentação de um fragmento, um lugar indireto, 

uma imagem, a fotografia de autorretrato conduz à problematização do ser. 

Por meio de textos e imagens, abordar o autorretrato em sua conformação múltipla e 

dupla, investigando os limites da concepção de ser contemporânea. Considerar o sensível e a 

subjetividade na elaboração simbólico-imagética de expressividade social, em face do outro, 

abordoar o anseio pela autenticidade da identidade enquanto imagem. 

A pesquisa situa-se na reflexão e produção crítica sobre o autorretrato como superfície 

de auto-representação e espaço de invenção da subjetividade. Trata-se de um processo de 

busca de entendimento e proposição sobre o ser, apresentando a fotografia de autorretrato 

como potência de revelar um meio de consciência diante a entrevisão dada pela sociedade 

sedenta por sensação nestes tempos de sobrevida ao espetáculo. 

Visando abordar a questão da representatividade do autorretrato na fotografia, a 

pesquisa tem como meio de realização o embasamento na teoria filosófica da fotografia e nos 

estudos da ciência das relações sociais. A pesquisa “Autorretrato: Fotografia: Reflexão”, 

baseia-se em autores como: Walter Benjamin, Emanuele Coccia, Guy Debord, Marcia Tiburi, 

Christoph Türcke; Roland Barthes, Annateresa Fabris e Vilém Flusser. 

 Há a apresentação de um ensaio visual em que o próprio artista-pesquisador Vitor 

Katanosaka se coloca em autorretrato, num processo de produção e revelação de uma obra 

artística. A investigação sobre o sujeito e sua performatividade, a fantasia e a ficção, a 

subjetividade de um ser no sentido de refletir a auto-imagem por meio de uma obra de arte. 

O campo da fotografia de autorretrato como meio de se verificar a importância de 

ampliar o entendimento e percepção sobre conceitos filosóficos, artísticos e sociais como: 

representação e apresentação, identidade e subjetividade, sensibilidade, via a autorreflexão e a 

invenção do ser, o autorretrato como postura crítica de sobrevivência, ganhando prumo no 

diálogo com o sujeito em suas configurações multiformes enquanto imagem. O autorretrato 

como meio de voltarmos para nós mesmos, nos enxergamos e colocarmo-nos à outros. 

Partimos da concepção de uma autoimagem deliberadamente teatral e encenada, mas 

que contudo fixada pela fotografia, se refere a um sujeito objetivo tal qual ele é, concreto na 

superfície de sua aparência e real em sua figuração. O autorretrato na fotografia tanto como 
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suporte do parecer quanto do ser. Temos a autoimagem como jogo de espetacularização mas 

também de reflexão. A discussão do elemento ser toma forma na ação de autorretratamento, 

na postura de cura das imagens seja no processo de produzir-se em imagem, como no 

momento da revelação até sua aparição. 

A temática do autorretrato, permeia uma vertente da fotografia que registra a 

sensibilidade e a dúvida, a forte expressividade, honesta ou idealizada, sobretudo imaginada, 

que por meio da imagem fotográfica, eterniza plasticamente um ser entre os seres possíveis e 

imagináveis, a imaginação materializada de instantes instáveis mas eternizados.  

Fotografia, uma imagem que gera outras imagens. O autorretrato fotográfico imanente 

em si de ser um mundo, criando o outro numa pele (foto)sensível. Em outro tempo, 

representação; presentemente, apresentação. A imagem fotográfica como existência de algo 

fora de seu próprio lugar, do estar fora de si mesmo e de ser estrangeiro ao próprio corpo, a 

imagem fotográfica como a surpresa de encontrar o outro que não se esperava encontrar, viver 

além da própria existência, quando “nossa aparência passa a existir fora de nós, fora de nosso 

corpo e fora de nossa alma.” (Coccia, 2010, p.22) A imagem fotográfica como um corpo 

transmissor, quando a imagem é a forma vivendo em um outro corpo ou em um outro objeto. 

Diante de tensões na percepção da representação fotográfica dita objetiva e absorvida 

como real, da consciência de um desajuste entre o sujeito subjetivo e a forma socialmente 

apresentável e concreta, a imagem identitária deixa de possuir vigor em seu eu, a ser 

elaborado. As identidades marcadas em imagens, se situam entre o não ser e o ser outro, 

reflexo de um discurso ininterrupto de ações espetaculares, imagens-objeto em contradição 

consigo mesmas como a própria e única condição e possibilidade de toda e qualquer 

concepção de ser. 

Inicio a pesquisa apresentado as ‘notas sobre a fotografia de retrato’. São textos de 

abertura à questão apresentada, oferecendo material de base ao problema. Pensar sobre o 

retrato como o meio mais perfeitamente imitável de realidade, a fotografia como o espelho do 

real, tem como importância o fato de esclarecer que o retrato surge de uma necessidade de se 

documentar e eternizar certas pessoas e certas situações de uma classe social. O retrato do 

início do século XIX, “exemplo visível de virtudes e comportamentos a serem partilhados 

pela sociedade” (FABRIS, 2004, p.39), tem como função a representação de tipos sociais e 

seu desempenho na sociedade burguesa emergente. Por meio de um enquadramento ‘de corpo 

inteiro’, se valorizava o conjunto mostrado, retratando mais o modelo à pessoa, o retrato em 

encenação para a aderência aos esquemas determinados.  
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Há esforço na elaboração desta imagem que dura. O retrato fotográfico se marca em 

mecanismos de normas bem precisas. Carrega o em si mesmo, toma nossa visão, enquadra, 

faz ver dentro do quadro. O retrato, é sempre uma atitude teatral. A pessoa, diante da câmera, 

posa, deseja oferecer alguma imagem de si e valoriza seu traje. O fotógrafo, encena uma 

mentira necessária cuja duração será aquela do momento da captura resultado no polir da 

revelação fotográfica; a grande cena do momento que cause sensação. Neste sentido, sigo ao 

gesto produto da tecnologia promovida pelo celulares com câmera embutida, a selfie. Item da 

indústria cultural, a maneira de expressão deste tempo. Selfie, tecnologia que forma a 

percepção humana e transforma a prática das pessoas se autorretratarem, um desfile de 

imagens em tempo real. Gui Debord (1997) diz que a imagem é o espetáculo, é vida de 

representação, mundo de simulação. Christoph Türcke (2011) fala da compulsão à emissão, 

da necessidade de emitir e criar sensação. O curtir pelo curtir para causar a sensação, o círculo 

vicioso no ato de ser selfer, fazer selfies.  

A selfie destaca simbolicamente o ser do sujeito e gera uma certa confusão da noção 

de realidade. Diferente de auto-reflexivo, podemos pensar numa ‘selfie sem rosto’, a selfie da 

irreflexão, da ausência de sentido único e de uma identidade fixa, a nova maneira de construir 

a auto-representação social. Busco apontar caminhos a um fazer próprio diante de um hábito 

comum, a produção de reflexão em tempos de passar os olhos sem ver.  

Seguimos ao gesto a ser praticado, o Autorretrato: encontrar nosso rosto na dimensão 

do que podemos ser. A selfie é auto-representação de um tempo que anseia aparecer, se 

colocar; se não postei, não fiz: posto, logo existo. Produzimos imagens para vermos, 

precisamos ver mais. O autorretrato está nesta direção, seguimos ao autorretrato que reflete, 

que contenha peso em sua matéria, me refiro ao Autorretrato que gere reflexão, que contenha 

força em sua expressão e seja originário daquele que inventa e se reinventa. Há a sinceridade 

de autenticidade que vale para viver, bancar o que se pensa e o que considera que faz sentido. 

O Autorretrato como trabalho de produção de linguagem, produção da própria subjetividade. 

A fotografia, uma das linguagens mais expressivas de nosso tempo é o meio de 

materialização das imagens de nossa intenção. Em ‘pela filosofia da Fotografia’ falamos da 

fotografia que repensa a si própria e que está na posição de difundir visualidades que 

estimulem nossa percepção, funcionando como um ‘esticador de horizontes’ para nosso olhar. 

A fotografia de autorretrato como reflexão sobre o mundo, não somente de reproduzir-se ou 

ver-se em uma superfície, mas a fotografia em sua busca por construir a presença em uma 

imagem, com potencial a novos pensamentos, sentimentos e comportamentos, refletindo em 

configurações estéticas com fundos na distinção e percepção de si mesmo.  
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Fotografar, revelar, fixar, tratar, expor. A câmera fotográfica funciona como uma 

máquina que recorda luz. Seu produto é resposta de uma ação, um instrumento em função da 

imaginação. Seu insumo, o olhar da pessoa que observa. Na fotografia, a técnica não é 

somente a mídia de produção, é também meio de percepção. Pensemos na fotografia 

antropológica, a fotografia estética, a fotografia-verbo, documental, ficcional, a fotografia 

política, a fotografia que nos torna a ver – que o fotógrafo veja. Walter Benjamin diz que “a 

mais exata das técnicas é capaz de dar um valor mágico às suas realizações.” (2013, p.221) A 

fotografia, uma metáfora para o pensamento; pensar o que quer ver, ver o que quer ver, a 

fotografia revelou. 

O mundo que existe porque está lá e o mundo que existe porque está sendo olhando 

por nós. O mundo da fotografia, mais do que um espelho, revela o que está não visível a 

nosso olhar. Um olho, disse Marcia Tiburi (2012, p.62), que nos salva de uma cegueira 

natural, própria de nossa condição orgânica, é como se a máquina fotográfica deixasse de ser 

uma máquina, e se transformasse num olho melhor do que o nosso, como aquilo que somente 

por meio da fotografia pudesse se apresentar, uma beleza que revelada nos faz ver mais. 

Retratos particulares de cada visão. É necessário seguir na direção de um auto que signifique 

o pertencimento do sujeito ao sujeito da ação. Auto a si próprio, auto de si próprio. 

Au.to.rre.tra.to. Autós (grego), o próprio, o mesmo. 

A superfície é tudo que o fotógrafo retratista tem e aí está seu objetivo maior, esta 

máscara em que a sociedade se assemelha e ao mesmo tempo desconfia de seu sentido, esta 

aparência de uma pretensão simulada. Existe a crença sobre a fotografia como técnica 

reprodutora de fatos reais, uma produtora de verdades. François Soulages (2010) 

complementaria com sua máxima de que aquilo não aconteceu, aquilo fora encenado. 

Vivemos cercados de máquinas, elas estão em todos os ambientes, tanto que a humanidade 

passou a funcionar em função das máquinas. Esquecemos que os instrumentos são 

prolongamentos de órgãos do nosso corpo. Vilém Flusser (2009, p.21) questiona se o 

fotógrafo funciona em função do aparelho e diz que podemos ou funcionar em função da 

máquina, sendo funcionários dominando o aparelho que nos domina ou usar as máquinas em 

nosso próprio proveito. A máquina fotográfica é máquina por simular o olho humano. 

O segundo capítulo, ‘Autorretrato fotográfico’, surge deste questionamento sobre o 

autorretrato como uma formação crítica do sujeito, o autorretrato como espaço de ação na 

subjetividade, da criação de uma linguagem para expressar o ser. Num autorretrato, sujeito e 

objeto é o fotógrafo e é o fotografado, o mesmo, na medida em que a proximidade em 

fotografia é o distanciamento necessário para que haja a ‘cocriação’; o autorretrato é formado 
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por momentos de alto grau de valor nas decisões entre quem faz a foto e quem é objeto da 

produção. Há marcas de autorreflexão na qualidade do que é íntimo. O artista que decide, 

planeja e executa, produz como resposta de sua expressão. Emanuele Coccia (2010) diz que a 

fotografia é a nossa aparência que passa a existir fora de nós por meio de um corpo 

transmissor. Quando não se está mais onde se existia e nem onde se pensava que estivesse, a 

fotografia, que é reflexo do sujeito que foi retratado,	   separa reflexões; da verdade velada, 

invertida pelo processo de espelhamento da fotografia, a re-velação do que é aparente.	  

A pesquisa “Autorretrato: Fotografia: Reflexão” parte deste desejo: do homem ter sua 

imagem e instruir-se por meio de sua imagem. A intenção do autorretratista é tornar em forma 

de imagens aquilo que está na direção do que lhe é próprio, utilizando-se da fotografia, 

fazendo com que as imagens revelem, fixem como reflexão da ação de autorretratamento. O 

autorretrato é uma revelação de si para si mesmo. Se o autorretrato é tido como uma ação 

íntima, a escrita fotográfica, sua ortografia e sua gramática, são processos que se dão num alto 

grau de compreensão e consciência em que o autor deseja sua imagem e busca autorretratá-la. 

Ao olhar para a história da cultura temos diversas manifestações do ser humano em 

direção à sua imagem, seu duplo, seu busto, sua marca, seu retrato, mas somente a fotografia 

apresenta como característica a fixação da imagem. O ser humano, aquele que busca espelhar-

se, que segue continuamente na direção de seu ser, pensa seus eu’s: haveria alguém mais belo 

do que eu? Um autorretrato apesar de estar focado no próprio sujeito da ação, ultrapassa a 

visão que vai além de si próprio. Talvez devêssemos nos perguntar se temos um reflexo 

inexato de nós ou se podemos confiar em nosso espelho. Estou olhando bem para meu 

retrato, meu espelho olhando de volta para mim. A dupla atitude de olhar para si mesmo e 

para o outro. O espelho apresenta o presente de alguém, a fotografia, aquilo que foi, mas que 

será como processo de formar a percepção consciente de nós sobre nós mesmos. 

O ‘espelho’ nos mostra apenas a face que queremos ver. Cremos que o espelho nos 

mostra sobretudo a face que queremos ser. É o primeiro sistema de reprodução artificial, é 

uma máquina de duplicação. O rosto que é a parte de nós que precisa de um espelho para ser 

visto, que precisa do outro para se ver, pede que do outro lado do espelho haja um rosto para 

assim se ver. Em meio à fascinação pela autoimagem, temos o hábito de partir sempre do 

princípio de que este objeto nos diz a verdade, como se houvesse habitantes provisórios para 

os nossos reflexos. A capacidade do espelho: reflexão; que o espelho de fato reflita. 

Colocamo-nos diante de um espelho para vermos nosso próprio corpo e colocamo-nos 

em autorretrato nos vendo como aquele de um outro. O autorretrato vai além do espelho, fixa 

a imagem e a coloca na vista de outros. Numa fotografia o espelho deixa de ser um espelho e 
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passa a ser espelho congelante. A imagem refletida congela-se sobre a superfície, mesmo 

quando o objeto deixa de aparecer. A fotografia é movimento interrompido, ‘imagem fixada’, 

tempo imobilizado. Quando o conteúdo da imagem, aquilo que está dentre as margens da 

fotografia, está em repouso. Aquilo que para a existência como imagem fotográfica existiu 

naquele instante, naquela forma, mas que escapa ao discurso para além de seu ponto final. 

A fotografia, que deixando de ser uma máquina e se transformando num órgão bem 

delicado, vai em direção aos outros à medida que se revela. A imagem de olhos sensíveis 

expõe uma imagem que já é a fotografia sobre aquele momento, aquela relação que 

encontrada na tentativa da captura, é retida como uma fotografia. O autorretrato são dois 

reflexos em um – como se fosse um espelho separado, como um espelho olhando de volta 

para mim. Poderíamos polir o espelho na esperança de que o outro lado do espelho se 

tornasse um pouco mais claro, se conseguíssemos polir mais esse espelho, veríamos muito 

mais, porém não enxergaríamos mais a nós mesmos.  

Fotografar, autorretratar, talvez seja o modo de organizar os sentidos, encontrar um 

personagem, habitar um personagem transformando-o em pessoa. Somos pessoas que 

aprenderam a ‘posar’. Barthes (1984, p.22) dizia que a partir do momento em que se sentia 

olhado pela objetiva, tudo mudava: “ponho-me a posar, fabrico-me instantaneamente um 

outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem.” O rosto, intermediário entre 

interior e exterior, a parte de pele que não cobrimos, se transforma sem fim ao mesmo tempo 

de ser ele próprio. Tanto se expõe por inteiro como se esconde debaixo de uma roupagem 

velada. O ‘rosto’ no autorretrato, um fabricado de luz e de forma, apresenta sua presença 

como olhar para o outro observando a nós mesmos. 

Em profundidade no autorretrato. A fotografia como suporte na relação entre o eu e o 

outro, sempre tendo o outro como aquela parte nossa mesma, como outros-outros nossos. O 

autorretrato é em si um esforço consciente do retratado negociando sua condição como 

revelação do ser. A imagem, produção que revela o pensamento, é reflexão da ação de 

autorretratamento, processo de entendimento da imagem que tem o ser como reflexão. 

Cuidado e invenção, o trabalho que acontece e cresce no processo de revelação de uma 

imagem, tempo de elaboração e tratamento. O autorretratista, um auto-re-trata-dor. 

Nossa forma se torna imagem quando é capaz de viver para além de nós, fora de nosso 

corpo – o autorretrato que leva ao outro e o outro que leva à nossa própria imagem. Num 

efeito de ponte, ir e voltar, o autorretrato que se volta para nós por percebermos o que está 

sendo expresso pelo outro. Auto-re-tratamento. O autorretrato no sentido do que dialoga, são 

olhares que se transpõem e vivem além de nós na busca por compreender o mundo. 
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Marcia Tiburi em Diálogo/Fotografia (2012, p.8) fala sobre o tempo do pensamento 

que vai além da duração, o correr do tempo do trabalho, que na “metáfora da fotografia como 

o pensamento em revelação”, “é o tempo do pensamento que se instaura na busca por algo de 

verdadeiro como aquilo que vem revelar-se, como o que ainda não foi visto, como o que se 

poderá um dia perceber”, o tempo de cura no processo de produção da imagem. 

A fotografia carrega em si esta força do encontro com a própria essência. A fotografia 

é uma escritura, uma reflexão acerca do eu que expõe a superfície e revela nosso ser. O 

espaço fotográfico com suas próprias formas, uma abertura ao próprio que revela o objeto 

fotografado. Olhar a nós mesmos como alguém que se constrói e se transforma por nossa ação 

significativa. É reflexão sobre o texto que nos aproxima do que estamos a enxergar, revelando 

uma forma possível. O autorretrato, uma linguagem em expressão na fotografia, um meio de 

autocriação e exposição do pensamento como obra de arte. É ciência da fotografia, a 

percepção do sensível, a ciência humana do conhecimento. 

O ‘autorretratamento’ como método de trabalho. Mais do que um retrato falado do 

conceito, a substancialidade do objeto que expressa o ser. O autorretrato é o retrato despido da 

utilidade social, da autoridade social reivindicada e deixada para a posteridade, longe destes 

rituais, o autorretrato está para a experiência de autoconhecimento, a subjetivação do próprio 

ser. O autorretrato, pensamento em ação, a percepção do ver sobre o que não era visto, mas 

que logo “faz ver algo outro, dá ao olho o que um olho lhe deu ao procurar o que não era 

visto.” (TIBURI, 2004, p.24) É poder compreender o que é captado com o olhar, mas não 

notado, em autorretrato somos transformados em outro corpo, eu fora de mim mesmo; uma 

outra visão. 

Trabalho para reconstruir o mundo. Meu mundo: o mundo em fotografia. O 

autorretrato em direção ao nosso próprio ser, é trabalho de autorretratamento, caminho de 

reapropriação da própria imagem, invenção de sentido por meio do auto-re-tratamento. O 

autorretrato como processo de autocriação é linguagem para a reflexão e revelação do ser. 

Mas nos perguntamos o que é ser? “E a verdade das coisas que dizemos ser?” Marcia Tiburi 

(2004, p.159) diz que: “toda verdade é re-velação, uma espécie de cobertura ou cortina, não 

des-velamento, mas re-velação, não a retirada do véu, nem apenas a sua análise, mas a sua 

produção”. Marcia (2004, p.166) diz que: “a aparência é objetivação da vontade, exposição da 

verdade da coisa, e a verdade, por sua vez, é o que dela se pode conhecer. Mais a dúvida que 

nela se mantém.” Quando só conhecemos mediado pela experiência, a verdade é o momento 

do que é presente; a imagem, instantes de verdade, é o reflexo do que é aparente. 
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Tratar a imagem é ampliação do esforço de realizar a imagem. Mais do que 

alargamento, é a busca pela imagem formada, trabalhada por tempos, imaginada, é a formação 

e o desenvolvimento de um conceito. Fotografar, lançar luz sobre a própria realidade, olhar 

para a imagem, revelar descobrindo o tempo necessário para que a imagem se forme. O 

tratamento é o momento em que vejo a fotografia, uma investigação do mundo que acaba 

construindo outro mundo, meu mundo, um mundo lançado, emitido após ser revelado. Pós-

produção, um tratamento: é uma produção após o momento de captura da imagem, mas é a 

mesma produção no sentido da execução de uma fotografia. Tratar a imagem é como dar voz 

ao eleito. O autorretrato tratado para deixá-lo falar. A cura como o tempo necessário de 

preparo para o aparecimento, processo de autorretratamento. 

O pensamento em forma de ação; a poiética como criação de mundo no extrair da 

potencialidade da matéria. É a exposição da verdade contida no sujeito que não acontece 

através de sua dominação, mas das descobertas ocorridas durante o processo. O 

autorretratamento é autocriação de um mundo em fotografia, é produção de linguagem e 

expressão para o ser. Gesto da reflexão e esforço de apoderamento das imagens, é linguagem 

com intenção a fazer ver, olhar pelo olhos de outra pessoa, ter esta permissão e poder perceber 

mais sobre nós mesmos. Em autorretrato: agora eu era e sou eu. Que a arte do autorretrato 

cumpra uma das funções da imagem, que este lugar da escrita permita que o mundo encontre 

a sua interpretação. Trato, não de me colocar no lugar da imagem e me duplicar, atuo, ajo, 

levo a sensibilidade até a imagem, o rosto agora está em outro lugar, faço-me imagem. Que a 

fotografia seja uma metáfora para o pensamento como revelação. 
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notas sobre fotografia de retrato 
 

We spend our entire lives looking into mirrors believing the illusions 
reflected there and conforted by the reality of appearances.  
Duane Michals 

 

 

 

modos de vista 

Jogo duplo entre o observador e o observado, fotografia, a reciprocidade entre olhares, 

presenças e ausências. A fotografia é uma investigação de uma realidade. A fotografia de 

retrato, imagens surgidas entre o fotógrafo, o fotografado e aquele que aprecia a imagem 

fotográfica. A fotografia dá um pouco de verdade; existe um pequeno truque: pronunciar 

antes do momento do disparo da câmera, algumas misteriosas sílabas como que formando 

uma graciosa transfiguração. O rosto inteiro dançava, o olhar se fixava. 

 
“Cabia ao fotógrafo-artístico, captar a relação entre rosto e luz, pois 
dela derivava a possiblidade de obter entendimento moral do sujeito. 
Aquela compreensão instantânea que o coloca em contato com o 
modelo, o ajuda a resumi-lo, o dirige para seus hábitos, suas ideias e 
seu caráter e lhe permite produzir não uma reprodução indiferente, 
mas uma semelhança realmente convincente e empática, um retrato 
íntimo.” (NADAR In: FABRIS, 2004, p.24). 

 

 

     1 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 NADAR, Félix. Sarah Bernhardt, 1864. Disponível em: <http://www.robswebstek.com/2009/06/sarah-
bernhardt-by-felix-nadar-1859.html> Acesso em: 26/05/2014. 
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de corpo inteiro, retrato vertical 

Partindo de uma fotografia tida como o meio mais perfeitamente imitável de realidade, 

da mimese, a fotografia como o espelho do real, a fotografia do início do século XIX surge de 

uma necessidade de se documentar e eternizar certas pessoas e certas situações de uma classe 

social. Uma imagem com vocação consolidada, o que se fotografava, se valorizava e se 

tornava a presença e inserção no grupo burguês emergente. Annateresa Fabris (2004, p.39) 

aponta que aquilo que o modelo oferece à câmera não é apenas seu corpo, mas sua maneira de 

conceber seu espaço material e social. A imagem fotográfica transporta um papel social “que 

transforma o retrato no exemplo visível de virtudes e comportamentos a serem partilhados 

pela sociedade.” Há um querer dizer e um certo mistério.  

A fotografia carte-de-visite, patenteada pelo francês Eugène Disdéri, foi a precursora. 

Transformando os imperativos sociais da época, sendo produzida aos milhares pelo mundo. 

Disdéri teve um grande êxito potencializando a produção comercial de retratos. Numa só 

placa eram feitas 4 ou 8 fotografias, num sistema formado por uma câmera com múltiplas 

lentes, entregando muito mais por muito menos, foi um dos grandes representantes do 

mercado de retrato fotográfico por baratear o custo deste processo. As imagens eram de 

tamanho menor, próximo ao de um cartão de visitas. A própria imagem, antes só acessível aos 

muito ricos, no retrato modo carte-de-visite, concede à burguesia, carente de suas 

representações, grande função e desempenho na sociedade. O empresário Disdéri, 

considerava-se um artista. Por 

meio de um enquadramento de 

corpo inteiro, valorizava o 

conjunto mostrado, retratando 

mais o modelo (a amostra de 

um padrão) à pessoa, 

contribuindo com certa ilusão 

de ascensão e pertencimento a 

camadas sociais antes 

distanciadas. Imagem para ser 

vista e também cultuada, perto 

de ser uma vitrine. 
2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 DISDÉRI, Eugène. Carte-de-visite, 9,5x6cm. cada parte, 1855. Disponível em: 
<http://amadeuvilaca.blogspot.com.br/2013/04/andre-disderi.html> Acesso em: 26/05/2014. 
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O sujeito de corpo inteiro se apresentava como modelo disponibilizando sua imagem 

para ser registrada, não a pessoa em si, nem sua personalidade, mas o sujeito de sua 

representação. O retratado se portava segundo a cartilha representando o personagem humano. 

Em retidão com sua figura, o modelo se forma como um objeto substituto, um objeto 

articulado com uma série de mecanismos a auxiliar na exposição. 

 Existe uma identidade visual no retrato fotográfico, uma 

linguagem universal. O estúdio fotográfico era todo montado, 

acertado para a freguesia burguesa. Chegando no estúdio, a 

pessoa a ser retratada tinha disponível um guarda-roupa básico: o 

kit-retrato de propriedade do estúdio: camisa-paletó-colete-

gravata-calça-sapatosbrilhantes-chapéu. O estúdio dispunha 

também de um cenário, coberto de características das mais 

apresentadas como: cortina, cadeira com encosto, mesa e 

também uma coluna de inspiração grega sobre tapete, que 

serviam de pano de fundo para a cena do retrato.        3 

O retratista nada mais pode fazer do que registrar o aspecto assumido pelo modelo 

num momento passageiro. Apesar do retrato ser uma realidade complexa, difícil de ser 

contida por algumas fórmulas, o retrato fotográfico aponta 

claramente para a construção de uma identidade desejada. A 

pessoa, no sentido de produto social e cultural, diante de um 

retrato, posa. A pose é um “elemento definidor não apenas de 

uma estética,” mas da própria identidade ao possibilitar a 

afirmação de inúmeras máscaras. Fabris (2004, p.58) sinaliza 

que se num primeiro momento a pose responde a imperativos 

técnicos, em decorrência do longo tempo de exposição que o 

sujeito precisava aguentar imóvel, a pose “assume rapidamente 

um caráter intrínseco de apresentação de um simulacro.” O 

retratado torna-se um modelo, “deixa-se captar como uma 

forma entre outras formas, ao interagir com um cenário que lhe 

confere uma identidade retórica quando não fictícia”.    4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 HENSCHEL, Alberto. Fotografia de Dom Pedro II. Rio de Janeiro, 1875. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_Henschel#mediaviewer/File:Alberto_Henschel_-_Dom_Pedro_II.jpg> 
4 HENSCHEL, Alberto. Negra vendedora de frutas. Rio de Janeiro, 1870. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_Henschel#mediaviewer/File:Alberto_Henschel_-_Negra_vendedora.jpg>  
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No Brasil percebemos a busca por mostrar o país tropical, observamos o cenário de 

fundo simulando a praia ou a margem da lagoa, e vemos plantas, o momento ao ar livre, 

frutas, um guarda-sol. Fora isto os carte-de-visite se baseavam num mesmo padrão visual que 

se espalhou pelo mundo, a exemplo este retrato de Napoleão III, feito pelo precursor francês, 

Eugène Disderi (1859), um típico retrato do período oitocentista. A imagem apresentada 

nestes retratos negam ao próprio indivíduo dando voz aos 

personagens. Angela Dutra de Menezes (In: FABRIS, 2004, p.171) 

faz uso do termo “empanar a ilustríssima estampa”; o retrato como 

representação de representações. Fabris diz que há um sentimento 

de desconforto frequentemente provocado pelo retrato, quando os 

personagens posam e representam seus papeis conscientemente 

mesmo sabendo que as pessoas envolvidas no ritual conhecem sua 

verdadeira natureza. Ao retrato só se pode confiar ser uma 

construção irônica da sociedade “que goza tal tipo de imagem 

enquanto repositório de uma encenação identitária destituída de 

toda diferença e, logo, de toda individualidade.” O sujeito que 

posa, encena sua própria aparição. (2004, p.172)                 5 

O que é de fato fundamental no retrato: o sujeito como representação. Enquanto 

representação, “o sujeito é um simulacro, um artifício em cujo corpo se inscreve a ordem 

cultural como montagem, ou melhor, como epiderme segunda, feita de imagens das mais 

diferentes proveniências.” Um retrato é descrição de um indivíduo e inscrição em uma 

identidade social, uma imagem que adere à superfície projetada pelo sujeito. É a pessoa 

apegada à sua imagem sendo registrada pelo fotógrafo, o “cúmplice voluntário de uma farsa.” 

(FABRIS, 2004, p.66,171) 

Há esforço na elaboração desta imagem que dura. O retrato fotográfico se marca no 

mecanismo de normas bem precisas; o sujeito se espelha e se inscreve numa camada social 

por meio daquilo que lhe é atribuído em imagem. “Nela se assenta a configuração de um eu 

precário e ficcional – mesmo em seus usos mais normalizados” (FABRIS, 2004, p.55); o 

retrato abre um paralelo entre fisionomia e personalidade, realidade e ficção, de um rosto 

retratado que não passa de uma face social. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 DISDÉRI, Eugène. Carte de visite of  Napoleon III, 1859. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Carte_de_visite#mediaviewer/File:Napoleon_III,_CDV_by_Disderi,_1859-
retouch.jpg> 
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O retrato, é sempre uma atitude teatral. A pessoa, diante da câmera, posa, deseja 

oferecer alguma imagem de si e valoriza seu modelo. O fotógrafo, encena uma mentira 

necessária cuja duração será aquela do momento da captura resultado no polir da revelação 

fotográfica. Roland Barthes, talvez temeroso, disse: 

 
A fotografia às vezes, faz aparecer o que jamais percebemos de um rosto real (ou 
refletido em um espelho): um traço genético, o pedaço de si mesmo ou de um 
parente que vem de um ascendente. Em tal foto, tenho o focinho da irmã de meu pai. 
A fotografia dá um pouco de verdade, com a condição de retalhar o corpo. (1984, 
p.154) 
 

O retrato é vertical porque representa a rigidez da pose, o caráter genuíno de 

personificação da pessoa que posa, uma vocação consolidada, padronizando-se numa 

aparência convencional. Quase um muro, o acobertamento e até imposição. O esforço de estar 

em pé pouco importando a presença concreta do indivíduo mas o aspecto assumido pelo 

modelo num momento passageiro; a aderência ao código gestual padronizado. O retrato é 

vertical e retangular, mostra a pessoa de corpo inteiro, da cabeça aos pés. Carrega o em si 

mesmo, toma nossa visão, enquadra. Faz ver dentro do quadro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6KATANOSAKA, Vitor. @foto-popular. 20x25cm. 2012. 
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notas sobre educação na fotografia: esticador de horizontes 

Provocar aquilo que se pensa, esticar o olhar revelando transformações. Colocar o 

‘esticador de horizontes’ e enxergar além de um ponto focal desabitado. Fechar os olhos, 

buscando um momento pra aproveitar o ar que respiramos e sentir o coração. Esse ‘esticador 

de horizontes’, como disse Manoel de Barros: “guarda num velho baú seus instrumentos de 

trabalho 1 abridor de amanhecer 1 prego que farfalha 1 encolhedor de rios e 1 esticador de 

horizontes”, para ressignificarmos nosso mundo. Um objeto que Manoel de Barros criou para 

que nosso olhar seja mais amplo, capte a realidade numa maneira mais profunda. Andar com 

o ‘esticador de horizontes’: aprender a ver. 

Notas sobre educação na fotografia. Haveria forma de retratar? Como se comportar 

frente à câmera? Fotografar para? Como posar? A educação na fotografia, talvez esteja nos 

modos de pensar a relação com o meio, pensar o que a fotografia significa, pensar quem é o 

fotógrafo e o ser, o objeto que está para ser fotografado.  

No entanto, “aquilo que é decisivo para a fotografia é sempre a relação do fotógrafo 

com a sua técnica.” (BENJAMIN, 2013, p.226)  

Um fotógrafo, tem sua vida produtiva como testemunho de um complexo arquivo de 

memórias. Marcia Tiburi (2012, p.60-61) diz que a memória é uma imagem que faz ver a vida 

como ela era, conectando-nos aos fatos, uma memória que decorre do olhar do fotógrafo, sua 

“interpretação (o recorte, o ângulo), que é justamente onde acontece a ‘narrativa’ que nos faz 

saber que aquilo que estava acontecendo só pode ser sabido por haver alguém ali para contar.” 

Marcia pensa a memória como ‘função’, não por ver uma utilidade, mas por ver um 

“dispositivo que aciona em nós uma ideia de tempo e uma experiência intelectual e intuitiva 

dele. Um tempo que nos põe em linha infinita e em todas as direções. Uma imagem-tempo, 

memória vinda do olhar.  

Estas notas sobre educação na fotografia se dirigem à pessoa que o fotógrafo é, que 

em tempos de tanto ver, encegueceu. A fotografia como sendo aquilo que é revelado e que 

nos faz ver mais; a importância da percepção espacial e a relação com o tempo, a fotografia 

com o corpo, como quem antecede ações pelo olfato ou provoca interferências pelo ruído, a 

fotografia narrativa, a fotografia documental, ficcional, a fotografia política. O que um 

fotógrafo documenta é o que para ele significa a vida. Uma nota sobre a fotografia que nos 

torna a ver, do não visto que em fotografia se vem mostrar. Que o fotógrafo veja, estique seu 

olhar: pense o que quer ver, veja o que quer ver e fotografe, haja no tempo e devolva a seu 

corpo, seu olhar.  
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selfie sem rosto 

A selfie – eu estive aqui. Esta será a maior nota, praticamente um artigo. Um 

apontamento reflexivo sobre o retrato e a condição do ser humano num momento marcado por 

transformações tecnológicas. Incursões na temática, na história da autoimagem, de imensa 

importância para pensarmos a auto-representação. 

Selfie, poder de controle sobre si próprio, corpo/imagem. Eu estive aqui em prol de 

uma existência compartilhada, uma existência que se dá no público/privado, privado/público. 

A foto que contextualiza. A tecnologia que articula a vida cotidiana das pessoas. A tecnologia 

que integra as relações entre as pessoas. A tecnologia que forma a percepção humana. A 

tecnologia que transformou a prática das pessoas se autorretratarem, se é que podemos utilizar 

este termo autorretrato. Selfie, a mania geral que valida o ser da existência compartilhada. 

 Selfie. Intimidade individualizada, egocentrada, programada - rótulos exo-impostos 

introjetados ao mesmo tempo que é manutenção de uma distância de segurança em relação ao 

outro. O que a pessoa fala de si é o que ela é à medida que quanto maior a aceitação (mais 

curtidas) mais intensa a afirmação. Um espaço para ser quem se quer ser/criar a imagem desse 

ser - o homem que constrói e controla seu futuro (uma espécie de retrato da forma de viver). 

A palavra do ano de 2013, palavra ‘distinta’7 por parte dos dicionários Oxford. “Os 

editores do dicionário afirmam que a palavra evoluiu do uso restrito a um nicho nas mídias 

sociais para um termo usado corriqueiramente por pessoas no mundo inteiro.”8 Selfie significa 

“a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam 

and uploaded to a social media website” ou “fotografia que uma pessoa tirou de si própria, em 

geral com um smartphone ou webcan, e que foi colocada numa rede social”. Acontece assim, 

a pessoa estica o braço segurando seu gadget9 e aponta para o seu rosto, ou para o grupo, e 

posta a foto nas redes sociais10. 

É a maneira de expressão, autopromoção. Selfie, a pessoa que tem um celular à mão. 

Selfie do espelho, no banheiro no elevador na academia na padaria chique. Selfie do 

lugar, no parque no shopping na exposição no avião na lancha na arquibancada no camarote 

no carro. Aquela foto que as pessoas tiram delas mesmas e espalham em redes sociais virtuais. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 O blog do Dicionário Oxford contém desde informações sobre a constatação primária de aparição da palavra, 
como gráfico ilustrativo do aumento de uso do termo <http://blog.oxforddictionaries.com/2013/11/word-of-the-
year-2013-winner/> Acesso em: 29/09/2014 
8 Disponível em <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/11/131119_selfie_oxford_fn.shtml> Acesso 
em: 29/09/2014 
9 Gadget é smartfone, celular, tablet, gopro e câmera, com stick e/ou com temporizador 3,2,1. 
10 Com frequência é encontrado selfies nas redes sociais virtuais Instagram e Facebook 
<http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3540144> 
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Selfie se faz com boa iluminação, de dia de frente para uma janela a luz natural é tudo 

ou de noite com uma fonte de luz potente. Poderíamos levantar uma lista de como fazer as 

fotografias selfie. Na selfie se faz necessário conhecer o seu melhor ângulo. Vale ir para um 

lugar de fundo bonito ou pelo menos neutro. O smartfone é posicionado de cima pra baixo 

para que o rosto fique mais fino. O rosto de perfil; sorrir, natural, cor de saúde. Pro (termo da 

língua inglesa para aquilo ou aquele que é profissional, mas no português preposição para o/a) 

selfie, você precisa estar se sentido, o melhor, se sentido a linda, o poderoso e a maravilhosa. 

Essa é a selfie que arrasa, a selfie pró. 

Olhem para mim, eu fui até lá em busca do cenário diferente para as fotos. Validação. 

Se não postei, não fiz. Quanto mais gente acessar a recreação que a pessoa teve, mais 

recreativo foi o programa.  

Selfie. Desfile de imagens. Auto-alocação. Fazer parte da história por se colocar de 

forma presente na história. Uma autodenominação diante de normas pré-estabelecidas, a auto-

inserção na linha do tempo. Também auto-padronização sem se auto dar conta disso. Um 

autoengano e produção de um fake autêntico.  

O espetáculo é a principal produção da sociedade contemporânea. A imagem tem 

estatuto de realidade. A realidade estatuto de imagem. Duplicação e inversão dos sentidos. 

Jogo da aparência contra a essência. Da existência que se faz presente pelo aparecer e que 

assim somente nos relacionamos com as representações das coisas. “Tudo o que era vivido 

diretamente tornou-se uma representação”. (DEBORD, 1997, p.13) A linguagem é o 

representado e as coisas se dão pela representação das coisas. O mundo das representações, a 

pura aparência. 

Debord diz que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas, mediada por imagens.” Selfies são espetáculos em ebulição. A nata fervilhante 

desnutrida de suas propriedades essenciais. O mentiroso que mentiu para si mesmo. É a 

grande cena. É o espetáculo que media as vidas. O espetáculo como a própria sociedade é a 

sociedade do espetáculo. “No mundo realmente invertido, a verdade é um momento do que é 

falso”. (DEBORD, 1997, p.16) Uma cortina que se abre para um mundo de espetáculos. 

Parar para ver e parar para experimentar é diferente de parar para fazer uma selfie e 

parar para esperar as curtidas. A experiência particular e a experiência que se dá na 

preocupação com o exterior, na selfie, a validação pelo olhar do outro (uma espécie de olhar 

para não ver, ou num ver em medida de simplesmente passar os olhos sem ver). A perda da 

experiência própria (perda porque poderia ter sido). É como viver para outros. 
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Buscarei, por meio de autores como Debord e Türcke perceber a sociedade e suas 

inquietações, entender a selfie, e do que se trata: o importante porque comunicado, a selfie 

que causa sensação – esta é a experiência contemporânea, se limita a isso. “Sensação hoje, na 

linguagem coloquial, quer dizer simplesmente aquilo que causa sensação.” (TÜRCKE, 2010, 

p.20) A selfie, que é a sensação, num mundo em que o que causa a sensação é percebido. 

No mercado ou numa feira, selecionamos. É um local que sempre foi lugar de 

escolhas, lugar também de deixar algumas mercadorias de canto. Christoph Türcke fala da 

ação comunicativa, da palavra restrita a ação comercial, da propaganda com o único fim de 

“fazer as mercadorias falarem um compre-me irresistível”. (2010, p.24) Este status de 

mercadoria atribuído às coisas inanimadas só é entendido quando consideramos a necessidade 

de que ela seja escolhida pelo mercado como mercadoria, com as características próprias dela. 

Türcke (2010, p.184) diz que a fotografia reproduz expressamente esse estado de coisas (não 

da coisa, mas de coisa, de objeto) e relaciona a isto a marcha triunfal “à qual Daguerre deu a 

partida com sua espetacular venda ao governo francês” de sua invenção, o daguerreotipo. A 

partir deste momento cada objeto e cada momento pode tornar-se imagem. A câmera, tendo 

uma capacidade limitada a apenas parte deles, acaba por estabelecer que “tudo que não é 

fotografado pertence doravante à massa indistinta, amorfa, de momentos transcorridos sem 

serem notados.”  

O desfile de imagens apresentado pelos selfers ocorre de uma realidade que começa a 

se dissolver diante da câmera “em uma infinidade de momentos que almejam todos eles ser 

um dos instantes eleitos para serem fixados.” Türcke ainda fala que ser aceito pela a 

fotografia, esta retina artificial, “pode ser uma eleição tão miserável quanto a de ser aceito 

pelo mercado.” (2010, p.184) 

‘Olhem para cá, estou aqui.’ É como que um grito pela autenticidade quando a câmera 

o faz sê-lo. Cada momento que foi apreendido, está fixado e está deste modo, salvo – “ao 

menos de pertencer à massa obscura dos momentos passados sem serem percebidos.” 

(TÜRCKE, 2010, p.188) 

A linguagem selfie é a representação de um mundo em que a relação social entre as 

pessoas se dá por meio de imagens. Gui Debord fala que a imagem é capital, de tal forma que 

define toda a realização humana, e da relação social entre pessoas que se dá mediada por 

imagens. É interessante que Debord aborda a sociedade como um discurso ininterrupto de 

espetáculos, que quando a individualidade tornou-se social, moldada pela força social, só há 

permissão para as pessoas aparecerem naquilo, incrivelmente, que elas não são, mas como 

propagandas de si, dependentes das imagens que transformam estes seres reais em imagens 
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reais. Debord evidencia a degradação do ser para o ter, mas, que na “fase atual em que a vida 

social está totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a um 

deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ‘ter’ efetivo deve extrair seu 

prestígio imediato e sua função última”. (1997, p.18) 

Para Christoph Türcke a sensação, que originalmente significou a percepção, os 

sentidos, a reação física do corpo produzida por estímulos/sensações, é entendida hoje como 

aquilo que atrai a percepção, aquilo que é espetacular, o chamativo, o que arrasa, brilha. É um 

deslocamento na palavra, uma mudança de percepção na linguagem. Ganhar um sentido. Os 

selfers, os que fazem sensação têm a impressão de que necessitam quase como serem 

vendidos e comprados o tempo todo. A sociedade do espetáculo, a sociedade da sensação, 

vive sobre condições de inércia na percepção, em anestesia nas sensações, à deriva em si 

mesmos pela vida ser produto do que os separa da própria vida. Sentir, hoje significa 

simplesmente emitir sensações, receber sensações. 

Nessa indústria da sensação a pessoa que dá tudo pela imagem vive como que 

comprando excitabilidade o todo tempo. “Todos precisam emitir, criar uma sensação, falar a 

linguagem dos comerciais, se quiserem ver-se”. (2010, p.71) Neste mundo, ser é perceber e 

ser é ser percebido. Türcke fala da compulsão à emissão. Um ciclo que pede múltiplos 

impulsos, estímulos a preservar a lógica da audiência esquivando o único medo de cair no 

abismo de não ser notado ou ser um nome riscado da lista. Todos têm de estar antenados se 

quiserem participar da conversa, são notificações em tempo real, que como notícias, mas 

daquelas baseadas em fatos reais que nos agenciam a alimentar a máquina em só um apertar 

de botão. Há o curtir pelo curtir para causar a sensação, o círculo vicioso de entrega e 

reprodução da lógica. No ato de ser selfer, fazer selfies, ganha-se a vida própria e a solução 

para a vida própria: a pressão de emitir (uma alta pressão).  

Olhem para o mesmo. O brilho é como a essência da mercadoria, uma cintilação que 

causa desejo. A compulsão à emissão é como um vício, a fuga de si próprio ao mesmo tempo 

que o ser percebido é estar no foco, ser focado, o sujeito concentrado na distração. E apenas 

onde há excitação há significado. Em sua forma de aparência, a sensação faz a percepção 

uniforme mas de modo inédito entregues à força da inércia de um meio de comunicação. A 

questão é que a própria dinâmica desses estímulos sensoriais uniformiza de forma rasante as 

sensações. (TÜRCKE, 2010, p.306) 

Empobrecimento radical da linguagem. “O que impressiona mais, a realidade ou seu 

simulacro? Ou melhor, será que na sociedade da informação virtual, essas diferenças já não se 

diluíram?” (CANTON, 2009, p.39) Quanto mais selfie mais condição de se afirmar. Mundo 
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de simulações. A nova lógica da comunicação: gadgets acoplados ao corpo humano olhando o 

mundo em seu instrumento. A tecnologia que media as relações. A pessoa fica superexposta. 

A máquina se transforma em espelho cuja própria imagem entretelando já foi mediada pelo 

aparelho. A pessoa que só é aquilo que está se representando, fica branca, passa do ponto 

ideal de medição da luz, a imagem que fica estourada em si, superexposta é com pixels que 

carregam nenhuma informação. Promessas que não se realizam. Uma superexcitação que se 

transforma em subexposição de si mesmo, o sujeito que não aparece.  

Houve tempos em que as pessoas escreviam na areia para expressarem que estiveram 

por lá. Hoje as pessoas se arriscam a praticar a selfie em pleno jogo de beisebol e levar uma 

bolada. Até os astronautas tem praticado suas selfies no espaço. E o papa que é pop, 

contabilizou seus likes nas redes sociais. 
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11<http://www.huffingtonpost.com/2014/04/23/best-selfies-ever-2014_n_5113653.html> Acesso em: 29/09/2014 
12 <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/11/131119_selfie_oxford_fn.shtml> Acesso em: 29/09/2014 
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Selfies são autorretratos? A selfie está para o espetáculo, para as mídias sociais, para a 

aparição e para o esquecimento, para o imediato, para a circulação dentro de contextos sociais 

indistintos. O autorretrato está no campo da arte, da vida vivida, da vida pensada, da vida 

elaborada, da vida que se preza por ser vivida, do rompimento com formas de percepção 

adormecidas, o autorretrato é prática poética, é texto crítico, busca a reflexão, tem espaço para 

a imaginação, é exercício de olhar, ultrapassa o esperado. Ser é ser percebido? Ser é perceber? 

Gostaria de propor um momento dirigido pelo sensível. Emanuele Coccia (2010, p.09) 

diz que “vivemos porque podemos ver, ouvir, sentir, saborear o mundo que nos circunda” e 

somente graças ao sensível chegamos a pensar. Proponho um exercício de imaginação: ‘como 

poderíamos agregar significado a este tipo de gesto e gerar reflexão?, como seria uma selfie 

distinta de seu meio de irreflexão?’ ‘Uma selfie que buscasse a autorreflexão seria ainda 

selfie? Aonde seria? Uma selfie mais erudita..., isso!, já que o celular funciona como um 

espelho, já sei, com o espelho de costas!, mostrando o que está do outro lado!, do lado que 

estamos de frente e vemos e que as pessoas nunca mostram!, mas ai não seria mais selfie...’. 

Neste momento as palavras se mantém apenas em forma de texto. 

As imagens que nos mostram a realidade, substituem a realidade. Engraçado. Estes são 

selfies criados para uma campanha publicitária de uma agencia publicitária. 

 

                         
13 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 <http://theinspirationroom.com/daily/2013/cape-times-selfies/> Acesso em: 29/09/2014 
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As selfies não param de se multiplicar. Estima-se que, a cada dois minutos, se faz pelo 

mundo mais fotos do que todo o século XIX inteiro produziu.14 “O abandono da essência e a 

opção pela aparência como exposição da verdade.” (TIBURI, 2004, p.159) Brincar de existir. 

Fazer a cena. Ninguém escapa ao espetáculo. 

No grego, autós é o próprio. Isso traz consigo outras responsabilidades neste mundo 

no qual o que mais vale é a imagem. Um autorretrato não segue a uma evitação escrupulosa 

do pensamento. O selfer se sossega numa imagem símbolo devolvida à sociedade para 

impressionar. Um autorretrato, abre as portas para o pensamento que não evita a reflexão. 

Precisamos comunicar significado quando tudo é rebaixado a simplesmente mercadoria. 

Fotografia, hoje, “são muitas – documentais, casuais, oníricas, egocêntricas, inúteis, 

detestáveis, fáceis, complexas, emocionantes... Estão todas sob o mesmo rótulo.” (ACHUTTI, 

In: Tiburi, 2012, p.15) Muitos podem escrever e não são escritores, da mesma forma com a 

fotografia, muitos podem fotografar mas não são fotógrafos. O acesso está facilitado, é 

democrático o acesso mas o ser fotógrafo está na democracia de ser. O ser humano anseia por 

sua imagem. O ser humano amaria por sua imagem. Selfie tecnologia. Selfie vida quando a 

história vivida é a vida contada. Forma de tomar nota da vida cotidiana? Existe fórmula para 

fazer selfie? 

Criação e autocriação do mundo. Uma gravação visual. Deixar a selfie trivial com suas 

referências que nem sabemos de onde vem e que repetimos sem saber. Debord sinaliza que 

aquilo que o espetáculo tira da realidade precisar ser devolvido a ela. Com o propósito de sair 

dos conformes, que o ser em imagem signifique a própria forma. Cartier Bresson dizia que 

“fotografar é colocar na mesma linha de mira, cabeça, olho e coração”. Relacionar o 

entendimento e o potencial da fotografia, uma forma de escrever em direção à subjetividade 

do sujeito, de reinventar o real, e extrair do sujeito que é o fotógrafo aquilo que o marca, faz 

sentido, tem valor – fazer fotografia que se aproxima do sujeito, autorretratando-o em sua 

ação. 

Selfie: a repetição cega. O encantamento sobre a técnica dominada pelo estereótipo da 

forma. Superfície sem profundidade: um mundo com fantasmas vivos, como que sendo 

sujeitos únicos que fazem as mesmas coisas que os outros fazem. Invólucro sem conteúdo: a 

pura superficialidade. Máscara sem rosto15: Selfie sem rosto quando não há nenhum rosto 

debaixo da máscara. Como vivemos neste mundo sem nos perdermos?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Fotografia, o motor das redes sociais. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/fotografia-
o-motor-das-redes-sociais> Acesso em: 28/10/2014. 
15 Máscara sem rosto, título de livro. LINK, Luther. O Diabo: Máscara sem rosto.  
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Estudar sobre a selfie teve como ponto forte o desvendamento desta ação robotizada 

como um fenômeno social de mediação da imagem de si. A selfie, que por meio do aparelho 

celular, é espelho autossuficiente em tempos de hiperexposição, uma camada que não captura 

o próprio rosto.  

No mundo das aparências, a representação atravessa nossas relações. O selfer, a 

pessoa que pratica selfie, fica em foco fora de foco de si mesma. Posta sua imagem na espera 

de que seja visto. Corpo imagem destituído da própria autoimagem acreditado que este é seu 

modo de vida, um tipo de subser no subretrato. A pessoa que se coloca no contexto, escreve 

sua história e diz ‘eu no mundo em mim mesmo’. Existência compartilhada validada no 

cotidiano de emissão-recepção, compulsão, selfers são vítimas e reprodutores de sua lógica 

numa perspectiva inexplorada de si mesmos nas relações com seus mundos e com as pessoas. 

Apenas: posto, logo existo.  

O selfer é egocêntrico, corre o risco de perder-se em si mesmo. O desejo pela 

autoimagem é expressão comum na história da pintura e da fotografia, temos desejo de 

linguagem, e hoje prática de quem tem um celular à mão. O selfer busca ser ele mesmo?  

A selfie destaca simbolicamente o ser do sujeito e gera uma certa confusão da noção 

de realidade. Selfie, ausência de sentido único e de uma identidade fixa, nova maneira de 

construir e inventar a auto-representação social. Diferente de auto-reflexivo. A inversão seria 

religar desmontando o pensamento pronto, a invenção de sentido por meio de reflexão, a 

produção de caminhos por meio do Autorretrato, o autorretrato como intenção a fazer ver. 

O Autorretrato que se posiciona porque é originário daquele que inventa e se 

reinventa. O Autorretrato que tem força em sua expressão. Há a sinceridade de autenticidade 

que vale para viver, bancar o que se pensa e o que considera que faz sentido. Em contato com 

o mundo. No contato com o outro. Sou o que faço, o que penso, o que carrego e produzo. O 

Autorretrato como trabalho de produção de crítica, da produção da própria subjetividade, da 

autorreflexão. Por um autorretrato que reflete. 

Retorno ao Autorretrato em seu sentido maior. A selfie é de valor a esta pesquisa por 

delimitar o campo dentro do autorretrato que tem valor e peso em sua matéria. Foi de grande 

importância a reflexão neste tema, resolvendo com maior intensidade e precisão o 

desenvolvimento deste trabalho. O autorretrato está em outra direção. Procurando desinverter 

o mundo, mesmo que numa orientação que desoriente mas re-vele. Selfie, auto-representação 

de um tempo que anseia a se colocar, aparecer. Superexposição da imagem, sem bom uso da 

imagem, sem o fazer crítico na imagem. Produzimos imagens para vermos, precisamos ver 

mais.  
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pela filosofia da Fotografia 
 

Fotografar não para certificar o visível, mas para criar outras 
dimensões possíveis do espaço-tempo. Olhar e registrar não a 
aparência do entorno, mas a vertigem dos desejos, dos temores, dos 
sonhos segregados. Fotografar não o que os olhos veem, mas a 
imaginação criadora, onírica, irracional, subjetiva. Instaurar a 
dúvida, a dialética e a ironia onde reinava a aparência volátil de 
realidades fortuitas. Fotografar, inventar um mundo e, assim, 
representar o homem em todos os seus matizes. Eder Chiodetto 
 
O teatro é o espelho da verdade. Augusto Boal 

 

A fotografia não dá a realidade. Falamos aqui da fotografia com estatuto por sí, 

própria, com valor como arte e entre as artes, uma fotografia consciente e crítica, de um olhar 

livre e em movimento, em pensamento e em reflexão. A Fotografia que traz em seu 

significante outra forma de leitura frente à fotografia; uma fotografia que descobre e fixa, 

como a fotografia fixa, uma categoria de entendimento e expressão em direção ao 

desenvolvimento desta linguagem. Caberá refletirmos a fotografia como meio, mídia, como 

linguagem e expressão, não mais quanto aquela representação do real sem identidade própria 

em seu campo, seguidora de características indistinguidas que, diante de tais imagens, como 

disse Roland Barthes: “O primeiro homem que viu a primeira foto (se excetuarmos Niépce, 

que a fizera) deve ter pensado que se tratava de uma pintura: mesmo enquadramento, mesma 

perspectiva.” (1984, p.52) Falemos de fotografia quanto apresentação de um real, a fotografia 

quanto cena, encenação. 

Como se credita à imagem fotográfica o meio mais perfeitamente imitável da 

realidade, a fotografia tida como mimese, como espelho do real seguiu um percurso em 

direção a imagens ausentes de questionamentos, cercada por uma fronteira alheia ao potencial 

criador que uma imagem tem por ser uma imagem – a toda visualização construída pelo 

homem, a imagem como representação simbólica e expressiva, a imagem como um referente 

gerador de outros referentes. Talvez em meio ao atual modelo de vida dominante na 

sociedade, parafraseando Guy Debord, que o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação 

que a forma de ser em tudo é torna-se imagem, que a visão do mundo objetivada em outro 

tempo esteja em momento de investigação, tempo de encontro com o sensível dirigindo-se ao 

sujeito como agente subjetivo. 

É muito interessante considerar, como Barthes (1984, p.52-54) coloca: “Não é porém 

(parece-me), pela pintura que a fotografia tem a ver com a arte, é pelo teatro.” A fotografia é 

como um “teatro primitivo; como um quadro vivo – a figuração da face imóvel, criada por 
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uma suspensão temporal”. (FABRIS, 2004, p.155) A fotografia reivindica outro tempo, 

apresenta pouco ou nenhum compromisso com a aparência de um indivíduo ou objeto 

representado. 

Ao contrário daquilo que se dizia, que foram os pintores que inventaram a fotografia, 

transmitindo-lhe o enquadramento, a perspectiva e as regras clássicas de composição, foram 

os químicos, o avanço técnico e científico que permitiram tal criação: os sais de pratas 

sensíveis à luz. Mario Costa (In: FABRIS, 2004, p.53) utiliza o termo memória de máquina 

para dizer que a fotografia não carrega consigo as marcas daquele sujeito que fora retratado 

mas ao contrário, afirma que “o eu que comparece nesse tipo de imagem nada mais é do que a 

memória fotoquímica dos sais de prata. [...] não sou eu que conservo minha presença nas 

marcas que deixo, é a tecnologia que me assimila como conteúdo indiferente de sua 

memória”. O que a fotografia conserva, é sempre e apenas a presença de uma forma. A 

fotografia permite que criemos um novo código de leitura da realidade, que mistifiquemos o 

passado – já inexistente enquanto real – e o transfiguremos no presente, construindo uma 

outra fotografia para um futuro.  

Diferentes linhas de força que provocam deliberadamente nossa imaginação. A 

fotografia constitui um meio particular de representação que pode causar extraordinário 

impacto sobre a imaginação e a realidade. Em meio a imperfeições que existem na percepção 

da complexidade subjetiva existente em nosso olhar, a imagem centrada no fazer fotográfico 

permite uma leitura de mundos complexos de se mapear, a reverberação em diálogos 

desterritorializados. Estamos na era da imagem fotográfica; quando a fotografia que nem mais 

se parece como uma técnica, a imaginação vive na fotografia como “conceito que orienta o 

fazer poético a que chamamos ainda de arte.” (TIBURI, 2012, p.11) 

A fotografia como cultura visual, como uma das linguagens mais expressivas de nosso 

tempo. A fotografia que repensa a si própria e que está na posição de difundir visualidades 

que estimulem nossa percepção. A fotografia de autorretrato como reflexão sobre o mundo 

pela própria apresentação em autorretrato, não somente de reproduzir-se ou ver-se em uma 

superfície – insensível à duplicação de seres – a fotografia em sua busca por construir a 

presença em uma imagem, o potencial a novos pensamentos, sentimentos e comportamentos, 

novos modos de produzir cultura e arte em configurações estéticas com base na distinção e 

percepção de si mesmo. 

Numa fotografia “permanece algo que não se esgota”. Diferente de ser apenas 

testemunho daquele que viu a cena de um peixeiro limpando o peixe no mercado ou que 

presenciou um incidente com outra pessoa, a fotografia “não pode reduzir-se ao silencio, que 
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reclama insistentemente o nome daquela mulher que viveu um dia, que continua a ser real 

hoje e nunca quererá ser reduzida a arte”. Existe aquela fração de segundo que marca o 

instante, gerando um contraste decisivo, que corresponde a um mundo diferente, entre a 

aparência e digamos essência, entre quem sou e quem serei na imagem que for retratada. 

(BENJAMIN, 2013, p.221,223) 
 
“Para lá de roda a mestria do fotógrafo e do calculismo na pose do seu modelo, o 
observador sente o impulso irresistível de procurar numa fotografia destas a ínfima 
centelha de acaso, o aqui e o agora com que a realidade como que consumiu a 
imagem, de encontrar o ponto aparentemente anódino em que, no ser-assim daquele 
minuto há muito decorrido, se aninha ainda hoje, falando-nos o futuro, e o faz de tal 
modo que podemos descobri-lo com um olhar para trás. A natureza que fala à 
câmara é diferente da que fala aos olhos.” (BENJAMIN, 2013, p.221-222) 

 

Walter Benjamin diz que “a mais exata das técnicas é capaz de dar um valor mágico às 

suas realizações.” (2013, p.221) Fotografia, uma metáfora para o pensamento: revela, faz 

enxergar, ultrapassa uma porta de escuridão, abre as profundezas, expõe os segredos, conhece 

o que há na escuridão. A luz avança além de suas margens, trasborda dela, nos torna a ver. 

 

 

 
16 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 KATANOSAKA, Vitor. ainda sem ver #1. 20x25cm. 2013. 
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autorretrato fotográfico 
 

Quem sou eu? Costumava tirar fotos minhas, autorretratos, porque 
queria saber se conseguiria ver quem eu era. Pensei que pudesse ter 
uma ideia da mulher por trás da câmera. Mas quanto mais eu olhava 
para esses autorretratos, mais eles pareciam me encarar de volta. 
Depois de algum tempo, pensei: agora somos duas a nos fazer a 
mesma pergunta. Vivian Maier 

 
The autoportraits are remeinders of how completely and poignantly 
our self-definition is tied in with our demand for photographic 
excitement in an impacient consumer culture ever on the watch for 
novelty, romance, exoticism, and picture perfect moments. (...) is a 
goofy but stunning reminder of  how invaluable the malleable medium 
of photography has become in affirming our ever-malleable, ever-
ambivalent selves. Marvin Heiferman 

 

re.tra.to s.m.(o) 1. imagem de pessoa obtida por fotografia, desenho, pintura ou gravura 2. 

cópia fiel 3. qualquer descrição bem feita. (SACCONI, 1996, p. 584) 

re.tra.to s.m. 1. descrição: cópia, esboço, imitação, representação 2. fotografia 3. imagem: 

figura, efigie 4. modelo: exemplo 5. sósia. (HOUAISS, 2008, p.725) 

re.tra.tar v.t.d. 1. apresentar tal qual 2. espelhar 3. revelar. (SACCONI, 1996, p. 584) 

re.tra.tar v. 1. espelhar: irradiar, refletir, reproduzir 2. expressar: descrever, estampar, 

exprimir, mostrar 3. representar: expressar, simbolizar. (HOUAISS, 2008, p.725) 

 

O retrato é uma realidade complexa. O retrato refere-se ao homem, à mulher, ao 

indivíduo, sua identidade e pertencimento. Busco aqui relacionar conceitos do retrato no 

autorretrato, em direção a elaborar uma reflexão sobre a autoimagem. Inicio discorrendo 

sobre o retrato fotográfico por considerar o retrato também como um autorretrato. 

O fotógrafo retratista tem diante de si um sujeito e a possibilidade de fazê-lo viver por 

muito além na história. O fotógrafo pode inventar a imagem desejada, a imagem que concebe 

o jogo entre a pose e a encenação. Nos momentos em que a imagem é produzida, o sujeito 

feito imagem deve ser conhecido, estudado, percebido, a fim de torná-lo objeto de uma 

criação. Este sujeito, porém, não é inocente. O retrato se dá numa relação não neutra, há 

esforços, tensões. O sujeito se espelha, age de acordo com aquilo que espera obter na 

revelação de sua imagem: temos o retrato. 

Seja na busca pela expressão do ser, da memória de um momento ou pelo simples 

registro documental, o retrato tem um importante papel na relação da autoimagem com o ser 

humano. Guardadas para sempre, fixadas em papel, armazenadas na memória, o retrato faz 

parte da vida das pessoas. Imaginação, desejo e significado em imagem materializada. 
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O que importa num retrato não é a identidade, e sim a alteridade 
secreta, aquela máscara que torna o indivíduo singular, que o 
transforma em coisa entre as coisas, todas estranhas umas às outras, 
todas familiares e enigmáticas, em lugar de um universo de sujeitos 
comunicando-se todos uns com os outros, todos transparentes uns aos 
outros. (FABRIS, 2004, p.14) 

 

Podemos considerar o retrato como “uma manifestação dupla, simples e elaborada, 

evidente e profunda”, mas que, de tudo, como disse Fabris (2004, p.21): “ao atribuir-lhe uma 

característica precisa: ser uma biografia dramatizada, ou antes, enfeixar o drama natural 

inerente a todo homem”, percebemos que o retrato é desde sua concepção inicial, uma ficção. 

O retrato contribui para a inscrição do indivíduo na sociedade, é descrição de uma 

identidade social. “Enquanto representação, o sujeito é um simulacro, um artifício em cujo 

corpo se inscreve a ordem cultural como montagem, ou melhor, como epiderme segunda, feita 

de imagens das mais diferentes proveniências.” (FABRIS, 2004, p.66) A superfície é tudo que 

o fotógrafo retratista tem e aí está seu objetivo maior, esta máscara em que a sociedade se 

assemelha e ao mesmo tempo desconfia de seu sentido, esta aparência de uma pretensão 

simulada. Trabalhar com a superfície, desmascarar, remascarar, manipular a superfície, o 

gesto, a veste, a expressão.17 

O retrato representa muito mais do que a fotografia de um documento de identificação. 

Seria ingênuo considerar o retrato como espelho do real, uma vez que o retrato dificilmente, 

ou jamais, coincidiria com o ser, com a alma e com a essência do sujeito retratado. Apesar da 

imagem se assemelhar às feições de uma pessoa, o retrato problematiza a identidade do 

sujeito, da realidade e da imagem. O retrato é reflexo de um embate entre os sujeitos fotógrafo 

e fotografado, é tarefa da fotografia “tornar explícitas as relações com o mundo que cada um 

traz consigo”, revelar os jogos contínuos de disfarce e os fragmentos de imagem, longe de 

perseguir a fantasia do original; é tarefa do retratista “adivinhar o que se esconde, além de 

captar o que se deixa ver”. (FABRIS, 2004, p.20-21)  
 
Boris Kossoy, nos lembra que a fotografia tem três realidades. Uma é 
a realidade que estamos vendo. Outra a que nós interpretamos sobre o 
que estamos vendo. E, claro, temos a realidade que aconteceu mesmo 
na hora do clique. O retrato é algo que de uma maneira mágica se 
encontra em um ponto central entre as três realidades. Dizer que o 
retrato corresponde ao retratado é uma projeção tanto para o fotógrafo, 
como para o modelo, como também para aqueles que irão ver esta 
fotografia. A fotografia tem essa magia, nega, questiona e afirma a 
realidade.18 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Richard Avedon diz que numa fotografia, “tudo o que pode fazer é manipular essa superfície – o gesto, a 
veste, a expressão – de maneira radical e correta.” 
18 <http://afotobrasilia.wordpress.com/2009/ /22/honestidade-refletida/> Acesso em: 24 out. 2011. 
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Um veículo da imaginação. O retrato como sendo uma representação, um recorte, uma 

visão de um ponto; chegando e partindo da capacidade de invenção. Existe a dramatização do 

ser, daquele que posa diante do retratista. Existe o anseio do sujeito a ser retratado, pronto ao 

estado latente, à disposição desta oportunidade de encenação. Segundo Bruneau (In: FABRIS, 

2004, p. 57), o retrato refere-se imediatamente à pessoa quando se deixa de lado qualquer 

preocupação com a verossimilhança. Ao retrato, pode-se pressupor a atuação, o retrato como 

um meio de manifestação de significados sociais, históricos, afetivos e emocionais que por 

escolha intencional intenta transmitir uma imagem idealizada. Para Baudelaire, podemos 

analisar o retrato por duas categorias, pela história e pelo romance: 
 

Enquanto história, o retrato supõe a tradução fiel, severa e minuciosa 
do contorno e do relevo do modelo. Isso não exclui a possibilidade da 
idealização, ou seja, a escolha da atitude mais característica do 
indivíduo e a enfatização dos detalhes mais importantes em 
detrimento dos aspectos insignificantes do conjunto. Enquanto 
romance, o retrato é sobretudo produto da imaginação, mas nem por 
isto menos fiel à personalidade do modelo, cuja cabeça pode estar 
integrada numa cálida atmosfera difusa ou emergir ‘das profundezas 
de um crepúsculo’. (In: FABRIS, 2004, p. 21) 

 

O retrato trata-se de um signo dotado de dois objetivos fundamentais; a descrição de 

um indivíduo e sua materialização em imagem de sua aspiração e, a inscrição do sujeito em 

uma identidade social baseada pelos signos temporais e culturais. O sujeito que posa, decide 

posar e então, metamorfoseia-se na imagem tal qual lhe é desejada. O retrato se enquadra 

como um ato social e um ato de sociabilidade, que de acordo com os diversos momentos da 

história, obedece as normas de representação que refletem os gestos e as formas de vida da 

sociedade, a ostentação e as mais variadas participações simbólicas. O retrato é uma 

encenação de si para o outro, como um outro. Talvez não haja retratos que não sejam atuação.  

Olhar para a máscara de alguém era um meio de se conhecer a pessoa. Mas “que grau 

de realidade tinha uma máscara, o desenho de uma face ou um reflexo no espelho?” Manguel 

diz que a imagem inscrita no retrato não será a da própria face, “mas a da máscara barbuda”. 

Ideia essa considerada aterrorizante, pois implicaria que talvez não fossemos a pessoa que 

pensássemos ser, é engraçado; “que a imagem que vemos devolvida pelo espelho talvez não 

seja a nossa, mas outra face – não sabemos se verdadeira ou falsa, mas não a face que 

mostramos ao mundo.” (2001, p. 181-183) 
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Estes são retrato fascinantes. Quando enxergamos um vemos logo em seguida outra 

metade, outro gênero, outro rosto. Trocadilhos visuais. John Stezaker trabalha sempre com 

colagens fotográficas. Disfunções da palavra. Transformações. São figuras absurdas, retratos 

da soma, adição, apropriações. Recontextualizações. Trabalhos que montam uma narrativa 

que nasce de um trabalho incessante, criterioso. Retrato desejado. 

Em busca de respostas sobre o que significaria o retrato, Fabris questiona se “o retrato 

seria, então, uma metáfora da atividade artística, numa sociedade devotada à aparência e aos 

efeitos de superfície”. (2004, p.90)  Menezes diz que os retratos são mentirosos, de agrado e 

aceitação pública. 
 

Não há quem não se engalane em poses e artifícios na certeza que a 
imagem – revelada e fixada pelos séculos, amém – nada mostrará da 
alma. Nem de pensamentos íntimos. Ou segredos, atitudes. Vício 
desabonador capaz de estragar a pose, transformá-la em uma nódoa. 
Diante do retratista, todo mundo se alvoroça. Capricha na vestimenta, 
incrementa os acessórios, arma o sorriso honesto de quem, nunca, 
nesta vida, chafurdou-se no pecado. Pelas graças do bom Deus, um 
retrato absolve, só registra a aparência. Inventasse o retratista um 
medonho equipamento capaz de imiscuir-se no avesso das pessoas, 
ninguém, tão alegremente, exporia seus fracassos. (In: FABRIS, 2004, 
p.171) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 STEZAKER, John. White room, 2005. <http://www.whitecolumns.org/view.html?type=exhibitions&id=100>  
20 STEZAKER, John. Untitled, 2007. <http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/john_stezaker_XXII.htm>  
21 STEZAKER, John. MarriageVIII, 2006<http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/john_stezaker_2.htm>  
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O retrato é sem dúvida não uma pura e verossímil imagem, nem tão pouco importa a 

presença concreta do indivíduo, mas diante de tudo, o retrato caminha pela via de uma 

manifestação dupla, da identidade e da identificação, quem eu sou e quem eu gostaria de ser. 

Ao retratista, por sua vez diria Luis Fernando Veríssimo: “O caçador de imagens está 

atrás do fortuito e um retrato é um espelho com lembrança e com opinião.” (In: SCAVONNE, 

2004, p. 11) Vale lembrar que o fotógrafo não é um caçador de imagens, mas sim, um homo 

faber. Soulages (2010, p.81) assegura que a fotografia não é tirada, mas que a fotografia é 

feita, produzida com opinião. Flusser (2009, p.24) diz que o fotógrafo é homo ludens, joga 

com a linguagem e com o aparelho, procurando esgotar as possibilidades do programa. O 

fotógrafo se esforça por descobrir potencialidades ignoradas, o universo fotográfico vai se 

realizando.  

Ao retratista, hábil construtor de espelhos com lembrança e opinião: 
 
O espelho o mostra tanto humano como divino; todo espelho também 
possui uma natureza dupla. Reflete tanto o corpo como a alma, a graça 
da vaidade e a realidade da prudência. As duas qualidades são 
oferecidas pelo espelho, e podemos escolher ver uma ou outra: 
qualquer que seja a face que vemos, ela é nossa. ‘Fazemos espelhos, 
não faces’, avisa a guilda dos fabricantes de espelho da Florença 
renascentista. (MANGUEL, 2001, p. 188) 

 

O retratista faz retratos, não faces. Na negociação de um retrato, a relação fotógrafo-

fotografado não é neutra. Existe uma síntese de esforços para a afirmação da identidade: “uma 

imagem – minha imagem – vai nascer: vão me fazer nascer de um indivíduo antipático ou de 

um sujeito distinto?” (BARTHES, 1984, p.23) Que retrato nos revela melhor a identidade? No 

retrato existe a presença de um isto foi encenado. Soulages fala que todo mundo se engana ou 

pode ser enganado em fotografia, o fotografado, o fotógrafo e aquele que olha a fotografia. Há 

de se pensar a fotografia como apenas referência de um jogo, como aquela pista para 

começarmos a descobrir o próximo passo a ser dado. No retrato, aquele sujeito que posava já 

não existe mais; o real é impossível de ser mostrado, é objeto que já escapou. (2010, p.75-77)  

Roland Barthes em A câmara clara (1984, p.11) diz: “Vejo os olhos que viram o 

Imperador”. Ao vermos fotografias, fotografias de retrato, ou deparamo-nos com a imagem 

reflexo de uma visão, aquela vista pelo fotógrafo e colocada sobre uma superfície, ou então 

podemos pensar que estamos em contato com os olhos do fotógrafo observador, uma reflexão 

através dos olhos desse imperador retratado, que oferecia a imagem dos olhos do observador. 

Muito interessante saber e imaginar esta cena que Jorge Molder conta (1999, p. 99): 

diz ele que na sua infância costumava mexer rapidamente os braços e as mãos em frente ao 
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espelho procurando surpreender um defasamento entre si e o seu reflexo – eu gostaria de 

trabalhar duro frente a um fotógrafo para parecer-me ‘Vitor Katanosaka’: não me pergunte 

quem sou. 

O mundo que existe porque estou olhando e o mundo que existe porque está sendo 

olhando por nós. O mundo da fotografia, mais do que um espelho, revela aquilo que não está 

visível ao nosso olhar. A fotografia, um olho que nos salva de uma cegueira natural, um olho 

anti-humano no sentido de que é um olho melhor do que o nosso; a fotografia, como disse 

Marcia Tiburi (2012, p.62) é uma beleza que revelada nos faz ver mais, muda nosso modo de 

ver o mundo implicando uma forma de se relacionar com ele: a imagem. 

 

 

            22 
 
 
 
 

O autorretrato é tudo isso. Fotógrafo e fotografado: o mesmo – na medida em que a 

proximidade em fotografia é o distanciamento necessário para que haja a cocriação; o 

autorretrato é momento de alto grau de valor nas decisões, qualidade do que é íntimo e 

próprio ao sujeito da ação, trabalho de carpintaria e zelo diante do objeto que me vejo vendo.  

Há marcas de autorreflexão. O que define um retrato como autorretrato, no primeiro 

pensamento que desperta o significado, seria o retrato feito pela própria pessoa. Para dar 

forma a este conceito, consideremos que o autorretrato seja a projeção da própria imagem do 

autor sobre um suporte. O artista que decide, escolhe, planeja e executa, produz como 

resposta de sua expressão; a fotografia é reflexo do sujeito que foi retratado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 KATANOSAKA, Vitor. longe, longe. 2014. 
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É o fotógrafo e é o fotografado. Não que a própria pessoa efetue o disparo da câmera, 

mas que a consciência diante da imagem seja resultado de um desejo expresso pelo autor em 

seu autorretrato. O sujeito se auto-fotografa não porque auto-clica, existindo até mesmo a 

opção de automatização desta função. Há autorretrato quando ocorre uma relação íntima entre 

decisões frente à câmera e as formas de aparição resultantes. No autorretrato tudo volta para o 

agente produtor da imagem.  

A fotografia automatizada, o ato automatizado. Se o equipamento fotográfico no modo 

automático mecanizasse a ação de fotografar pelo efeito programado, a fotografia obtida, por 

lógica seria de posse da câmera – automático pressupõe sem a intervenção humana, que se 

move ou funciona por meios mecânicos, maquinal. Num caso em que o fotógrafo monta o 

setup, seleciona a locação, posiciona a câmera, configura a câmera, prepara a luz, programa o 

disparador automático, percebe o melhor momento e se posiciona, quem faz a foto é a câmera 

5dMarkII v.2.1.2, como se a fotografia pertencesse a ela, a esta câmera X. Como se os direitos 

de imagem fossem então da 5dMarkII número de série 2511500834. Como se a imagem 

pertencesse ao programa, como se a imagem resultante fosse competência do aparelho. 

É necessário seguir na direção de um ‘auto’ que signifique o pertencimento do sujeito 

ao sujeito da ação. Auto a si próprio, auto de si próprio, auto por si próprio. Au.to.rre.tra.to. 

Autós, palavra de origem grega para: o próprio, o mesmo. 

Os homens esquecem que instrumentos são prolongamentos de órgãos do corpo. 

Vivemos cercados de máquinas, elas estão em todos os ambientes que andamos; a 

humanidade passou a funcionar em função das máquinas e a máquina fotográfica é máquina 

por simular o olho. E o fotógrafo? Funciona em função do aparelho? Segundo Vilém Flusser, 

podemos ou funcionar em função da máquina, sendo funcionários dominando o aparelho que 

nos domina, ou usar as máquinas em nosso próprio proveito. (2009, p.21) 

Podemos aproveitar da automação do aparelho, o que é de grande ajuda para o 

funcionamento de um autorretrato. Porém, como afirma Flusser, e que é de grande 

importância aqui, é que os homens esquecem do motivo pelo qual as imagens são produzidas: 

“servirem de instrumentos para orientá-lo no mundo.” As imagens são mediações entre 

homem e mundo. Mapas orientam. “O homem, ao invés de se servir das imagens em função 

do mundo, passa a viver em função de imagens.” (2009, p.9) 

A tecnologia não está à frente do trabalho; o trabalho seria apenas consequência do 

engenheiro e do programador que criou a câmera. A tecnologia serve para a produção de 

sentidos, nos orientar no mundo. A tecnologia não com o fim em si mesmo, mas simulando o 

pensamento humano com propriedade. Benjamin diz que o escritor expressa o que pensa e 
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não mais, e isso é muito importante. “É sabido que o dizer não é apenas a expressão do 

pensamento, mas também a sua realização”; do mesmo modo fotografar não é apenas a 

expressão do desejo de alcançar um imagem, mas também sua realização. (2012, p.275)  

Devemos nos colocar a manipular o aparelho na criação de linguagem, na realização de 

expressão ao pensamento.  

 O auto de automatizado, tem espaço no autorretrato no ato de extensão do corpo, 

como um braço maior, um dedo indicador que chegue no botão disparador da câmera sem 

precisar estar em dois lugares num mesmo intervalo de tempo. Este ato facilitador pode ainda 

ser realizado por outra pessoa, que não um controle remoto. Quero dizer que a aquele que 

inventa seu autorretrato, segue na realização de sua autocriação, dominando sua escrita na 

competência de manipular e servir-se de seu aparelho.  

A intenção do autorretratista é tornar em forma de imagens aquilo que está na direção 

do que lhe é próprio; utilizando-se da máquina, fazendo com que as imagens revelem, 

incidam em outros e reflitam como reflexão.23 

A pesquisa “Autorretrato: Fotografia: Reflexão” surge do questionamento sobre o 

autorretrato como uma formação crítica do sujeito, o autorretrato como espaço de ação na 

subjetividade do ser. Da verdade velada, invertida pelo processo de espelhamento da 

fotografia, da busca pela nossa imagem a ser revelada. O autorretrato como uma reflexão 

íntima do sujeito que se coloca em autorretratamento. 

Autorretrato, linguagem de auto-re-tratamento: revela, inverte, é uma ação que, como 

diria Tiburi (2004, p.23), “compõe-se como escrita em avesso: re-velação”. É evisceração da 

imagem, processo de revelação que se realiza pelo trabalho de produção de luz e escuridão, 

luz sobre escuridão, escuridão sobre escuridão. É produção e linguagem que possui auto-

reflexão, uma metáfora do conhecimento que fixa em imagem o não revelado; o inconsciente 

conceitual que a filosofia revela, o inconsciente ótico que a fotografia revela. Um voto à 

manifestação do processo do saber que põe em cena a experiência, expondo em superfície o 

exercício da reflexão. 

Que o autorretrato seja uma manifestação íntima, próxima, própria do autor e com ele, 

mas de uma intimidade que se pauta na possibilidade de perfomação frente à câmera.  

O autorretrato como uma fotografia de pensar. São discursos dramáticos, reflexo de 

ações que aparecem depois que a escuridão se deu por completo. A luz brota do escuro 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Um apontamento sobre a selfie: pensar no que se está a fazer não é a renúncia a fazer selfies que, como 
resistência, irá fazer a diferença. Enquanto há reflexão, a selfie estaria a serviço da invenção de sentidos 
subjetivação do ser e não à simples aparição, haveria então salvação, mesmo que só conhecendo as 
representações num mundo que é contente com o que é aparentemente. 
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inventando o modo de fazer aparecer uma forma; revela, leva o sujeito para além dele mesmo, 

transformando a máquina de fotografar em órgão bem delicado. Emanuele Coccia (2010) diz 

que a fotografia é nossa aparência que passa a existir fora de nós por meio de um corpo 

transmissor. Quase como deformação, o afastamento da aparências, a descoberta de uma nova 

visão. O autorretrato é criação de linguagem para expressar o ser. Desocultar conceitos, 

proporcionar-lhes formas. Abertura de um mundo por meio da nitidez que nos colocamos a 

ver. Fotografia, uma forma de escrever. 

 

 

 

      24 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 KATANOSAKA, Vitor. sem título. 60x80cm. 2013. 



	  
	  

42 

O autorretrato é uma revelação de si para si mesmo, consigo. Se o autorretrato é tido 

como uma ação íntima, a escrita fotográfica, sua ortografia e sua gramática25, são processos 

que se dão num grau de compreensão e consciência em que o autor deseja sua imagem e 

busca retratá-la, autorretratá-la, sendo uma expressão que permeia a técnica mas vai além 

dela; a técnica como coisa externa, conhecimento operatório, que em referência a Flusser, o 

operador joga, utiliza o aparelho, manipulando-o. Podemos considerar que a fotografia seja 

uma prática educativa do ver: as fotografias abrem visões de mundo ao observador e o 

fotógrafo pode observar a sua visão de mundo, a reflexão pela imagem revelada.  

A fotografia é escrita que permite que se vejam cenas inacessíveis e se preservem 

cenas passageiras. A fotografia é tempo de ver, tempo de vida demandada por um mergulho 

na metáfora de que a fotografia revela imagens assim como revela pensamentos, o fotógrafo 

se vê naquilo que toca não somente em questões do linguajar fotográfico, mas a serviço de 

uma operação do olhar, quase um autobiografia que se passa no tempo de vida do fotógrafo. 

O autorretrato não é mera representação, mas o que de um sujeito se poderia dizer, se gostaria 

de dizer, a consciência do que lhe é visível e a compreensão do que ele pode ainda ver. 

 

au.to-re.tra.to s.m.(o) Retrato de uma pessoa feito por ela própria. (SACCONI, 1996, p. 82) 

 

Autorretrato: o auto-re-trato está na auto-invenção, na pessoa que se re-trata em forma 

revelada pela ação da luz. Autocriação. Este é o contorno de um autorretrato, um movimento 

que parte, volta e reflete da relação de produção e recepção de um retrato que a pessoa faz de 

si própria. Retomo os significados sobre o retrato apresentados no início deste capítulo mas na 

conjugação verbal em modo de ação, da pessoa que age por autonomia, autorizada em sua 

auto-invenção: 

 

au.to.rre.tra.to Imagem da própria pessoa obtida por fotografia. Apresentação, revelação, 

contradição, extração, expressão. Revelação. Ação de encontro. Intimidade. Imagem que 

reflete a imaginação. Imagem produzida por revelação, reflexão. Aquilo que é próprio ao 

sujeito da ação. Em processo de produção, vivência, experiência. Compreensão do que 

podemos ser. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 O pensamento sobre a grafia fotográfica, tem como referencia conceitos trabalhos por Décio Pignatari sobre a 
comunicação poética, textos de Roland Barthes sobre o texto escrito e especificamente na fotografia com um 
artigo sobre a fotografia e sua linguagem, o autor, o escritor, como o responsável pelo que na fotografia há, 
disponível em:  <http://www.riguardare.com.br/riguardare/texto20.html> acesso em: 15/09/2014. 
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O Autorretrato Mário Quintana 
 

No retrato que me faço 
- traço a traço - 

às vezes me pinto nuvem, 
às vezes me pinto árvore... 

 
Às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança... 
ou coisas que não existem 
mas que um dia existirão... 

 
E, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco - 
minha eterna semelhança, 

 
No final, que restará? 

Um desenho de criança... 
Terminado por um louco! 
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26 KATANOSAKA, Vitor. olhos de damasco, núvem de prata. 4x6cm. 2013. 



	  
	  

44 

espelho 

 
O que é uma imagem? Digo que é tão somente a aparência da coisa 
fora do seu lugar (extra locum suum), na medida em que a coisa não 
aparece apenas no próprio lugar senão também fora do próprio 
lugar.  John Peckham 
 
Não estou mais onde existo nem onde penso. Emanuelle Coccia 
 
Quando um espelho recebe uma imagem, ele não aumenta nem de 
peso nem de volume. Alberto Magno 

 

 

O espelho, uma imagem real? 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       27 

 

Qualidades emprestadas. Estou olhando bem para meu retrato, meu espelho olhando 

de volta para mim. A dupla atitude de olhar para si mesmo e para o outro. Não seria substituir 

a presença, mas imagens para serem vistas em si próprias. Outra presença. 

O espelho nos mostra apenas a face que queremos ver. Cremos que o espelho nos 

mostra sobretudo a face que queremos ser. As pessoas constroem suas representações e o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 KATANOSAKA, Vitor. ela fala de mim. 22x15cm. 2013. 
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espelho remete sempre à própria imagem. O espelho não interpreta a realidade e impede de 

ver para além dela. Aguarda em seu lugar o tempo todo à espera de coisas que se tornarão  

imagens e por ele serão refletidas. Uma imagem fiel, ilusões de um ideal representativo.  

Pensar sobre o espelho nos faz olhar para nós mesmos e querer tocar nossa imagem, 

decisivamente ser nossa imagem, descobrindo como somos. Por meio do espelho, nos 

comparamos a nós, confiantes do que vemos. Há ainda mais dúvidas, seríamos nós mesmos 

naquilo que vemos? 

Nosso cérebro se habituou a usar o espelho: Aquele que me olha, aquele que está lá 

dentro do espelho piscou o olho direito para mim, mas fui eu quem piscou o olho esquerdo 

para ele - eu mesmo tenho dificuldades imensas em piscar meu olho direito, mas dentro do 

espelho até que foi tranquilo fazer assim – e na mesma hora eu pisquei direito. 

Seguindo uma definição dada por Umberto Eco (1989, p.13), o espelho é “qualquer 

superfície regular capaz de refletir a radiação luminosa incidente (excluem-se portanto 

‘espelhos’ para outro tipo de ondas, como as de radiocomunicação).” Uma superfície muito 

polida, superfície de pura reflexão. 

No espelho, temos o hábito de partir sempre do princípio de que este objeto nos diz a 

verdade. “Confiamos nos espelhos assim como confiamos, em condições normais, nos 

próprios órgãos perceptivos.” Ao interagirmos com o mundo, colocamos nossa capacidade de 

visão no lugar do espelho, mas sem perdermos nosso ponto de referência. O espelho “é uma 

prótese absolutamente neutra, e permite que se obtenha o estimulo visual onde o olho não 

poderia alcançar com a mesma força e evidência.” (ECO, 1989, p.17-18) O espelho estende a 

ação de nossa visão, supre um órgão que falta28. 

Os espelhos têm uma característica curiosa: a aparência da coisa fora de seu lugar. O 

uso de uma coisa presente para indicar outra ausente, reafirmando a ideia de dois mundos que 

se tangenciam e são ligados por essa imagem formada na superfície de pura reflexão. O 

espelho, uma obsessão interessante do ser humano, resultante de um desejo de detenção sobre 

a imagem e de culto a imagem. Umberto Eco (1989, p.21) conta que: “enquanto eu os 

observo, me restituem os traços do meu vulto; mas se eu mandasse pelo correio à minha 

amada um espelho no qual me olhei demoradamente, para que ela se recordasse da minha 

aparência, ela não poderia me ver (e veria a si mesma)”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

28  
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Antes de ver, se colocássemos uma câmera atrás do espelho, o retratado olharia para 

ele próprio? O olho não se enxergaria, o espelho nos tornaria a ver: o olho reflete o que vê. 

Não sei se faço direito, faço do meu jeito. O avesso do espelho é você29. 

 

 

 

30 

 

 

 

O humano plural. Pensar os eu’s: haveria alguém mais belo do que eu? Por meio de 

imagens, vivemos para além de nós. “Nossa forma se torna imagem quando é capaz de viver 

para além de nossa alma, para além de nosso corpo, sem que ela mesma se torne um outro 

corpo, já que é capaz de viver como que na superfície dos outros corpos.” Nos espelhos 

tornamo-nos imagem e ser imagem responde questões antes imperceptíveis a nós. O aparente 

se torna sensível, perceptível, incidindo em uma forma que tem como capacidade existir fora 

de seu próprio lugar natural. “Descobrimo-nos transformados no ser puro imaterial e 

inextenso do sensível, enquanto nossa forma, nossa aparência, passa a existir fora de nós, fora 

de nosso corpo e fora de nossa alma.” (COCCIA, 2010, p.22)  

“No espelho, o sujeito não se torna objeto para si mesmo, mas se transforma em algo 

puramente sensível, algo cuja única propriedade é o ser sensível, uma pura imagem sem corpo 

e sem consciência.” O espelho não muda, não tem substancialidade. Não existe modificação 

de seu peso, nem rastros de cheiros que por reflexo nunca lhe passarão, apenas ocorrerão 

imagens em sua superfície. “A imagem nasce e vive sempre depois do fim, do término do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Refência ao poema ‘17 arnaldos’ de Arnaldo Antunes e Rei Salles, 2006. 
30 KATANOSAKA, Vitor. quem me dera. 10x30cm. 2012. 
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corpo de que era forma, e antes da consciência onde é percebida.” Nossa verdade quase como 

nossa vergonha, como defrontar uma alteridade e encontrar o outro que não se esperava 

descobrir. Aquilo que nos volta pela visão e é decifrável quando há luz. O espelho não se 

amolda à nossa matéria, mas no espelho transformamos o próprio modo de ser e colhemos o 

que precisamos para viver. A possibilidade de um outro alguém ser aquele que nos olha em 

nosso ‘espelho, espelho meu’. Basta-se vê-lo. As imagens estão em toda parte31. 

No espelho seríamos uma pura imagem sem corpo e sem consciência. A imagem que 

permanece na superfície e não se torna nada além de aparência, forma e configuração exterior 

dos corpos. Uma experiência de duplicação, de estar fora de si mesmo sendo estrangeiro ao 

próprio corpo. “O espelho demonstra que a visibilidade de algo é realmente separável da coisa 

em si e do sujeito cognoscente. A imagem exterior aos corpos de que são imagens e aos 

sujeitos aos quais permite pensar esses mesmo corpos.” No espelho “se está diante da própria 

visibilidade, da própria imagem, diante de si mesmo enquanto ser puramente sensível; essa 

imagem, no entanto, existe em um outro lugar, diferente daquele onde existem o sujeito 

cognoscente e o objeto do qual a imagem é visibilidade.” O espelho “não é nem o espaço do 

objeto nem o espaço do sujeito, mas que deriva do primeiro e alimenta e torna possível a vida 

do segundo.” (COCCIA, 2010, p.21-23) A imagem no espelho é a forma vivendo em um 

outro corpo, em um outro objeto, em um corpo transmissor.  

Há certa tensão, uma dificuldade em lidar com espelhos. Ou sabemos que temos um 

espelho à nossa frente ou acreditamos que estamos tendo uma experiência de ilusão ou susto, 

quase que alucinação. Há estas duas atitudes frente ao espelho; “ou olhamos para a imagem 

que nos reflete confiada e despreocupadamente, sem exigir mais nada, sem querer ver para 

além ou através dela”, ou olhamos para a imagem espelhada querendo espiar por trás do 

espelho, um observador ingênuo que imagina ser 

aquele que está dentro do espelho, como as crianças 

que dariam a volta neste objeto e tocariam sua 

superfície lisa e reluzente querendo alcançar aqueles 

outros análogos, mas aquela imagem devolvida 

magicamente pelo espelho. Às vezes conseguimos 

espiar através do espelho. (SOARES, 2005, p.13) 

         32 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Faço alusão àquela imagem capital, imagem representação, imagem selfie, imagem transparente. 
32 KATANOSAKA, Vitor. são ao todo três. 15x21cm. 2012. 
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Ver além do que se vê. Num reflexo do outro, o olhar profundo, uma visão de como 

são as coisas do outro lado do que se está para ver. Momentos de suspiro. 33 “De uma parte, há 

o sujeito que vê e é visto (que é corpo e alma) e, de outra, nós ainda existimos, mas apenas 

enquanto mera visibilidade em ato, como puro ser do sensível.” (COCCIA, 2010, p.21) 

Dentro do espelho somos imagem virtual. Poderíamos polir um espelho na esperança 

de que o outro lado do espelho se tornasse um pouco mais claro, como estar à mesma 

distância do objeto mas do outro lado da superfície, como se o espectador estivesse dentro do 

espelho, quando o espelho, obviamente, não tem um dentro. Se conseguíssemos polir mais 

esse espelho, veríamos muito mais. Porém não enxergaríamos mais a nós mesmos34. 

A capacidade do espelho: reflexão. 

 

Pergunto-te onde se acha a minha vida Cecília Meireles 
 
 

Pergunto-te onde se acha a minha vida. 
Em que dia fui eu. Que hora existiu formada 

de uma verdade minha bem possuída 
 

Vão-se as minhas perguntas aos depósitos do nada. 
 

E a quem é que pergunto? Em quem penso, iludida 
por esperanças hereditárias? E de cada 

pergunta minha vai nascendo a sombra imensa 
 

 

Reflexão: observação cuidadosa, pensamento e alteração de direção; exposição do que 

necessariamente está dado. Espelhar-se, mostrar-se, absorver-se, concentrar-se, examinar-se, 

maturar-se, revelar-se. Um efeito produzido pela luz. (SACCONI, 1996, p.573) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

33  
MAGRITTE, René. La reproduction interdite, 81x63cm., 1937 
34 “Oh! Que engraçado vai ser quando me virem do outro lado do espelho sem me poderem agarrar!” (Lewis 
Carrol ‘Alice do outro lado do espelho’ In: MARTINS, 2002, p.3) 
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Mulher ao espelho Cecília Meireles 
 

Hoje que seja esta ou aquela, 
pouco me importa. 

Quero apenas parecer bela, 
pois, seja qual for, estou morta. 

 
Já fui loura, já fui morena, 
já fui Margarida e Beatriz. 
Já fui Maria e Madalena. 

Só não pude ser como quis. 
 

Que mal faz, esta cor fingida 
do meu cabelo, e do meu rosto, 
se tudo é tinta: o mundo, a vida, 
o contentamento, o desgosto? 

 
Por fora, serei como queira 

a moda, que me vai matando. 
Que me levem pele e caveira 

ao nada, não me importa quando. 
 

Mas quem viu, tão dilacerados, 
olhos, braços e sonhos seu 

se morreu pelos seus pecados, 
falará com Deus. 

 
Falará, coberta de luzes, 

do alto penteado ao rubro artelho. 
Porque uns expiram sobre cruzes, 
outros, buscando-se no espelho. 

 
 

Irreflexão: imprudência, precipitação. 

Quando nos olhamos num espelho queremos que nossa imagem se encontre com nós 

mesmos. É isso, quero ser, um comigo! Não de autossuficiência, mas uma pessoa refletida, 

mas de imagem passageira. O espelho nos reflete a imagem que não podemos ver de nós e 

pede que do outro lado do espelho haja um rosto para que assim possamos nos ver. No 

espelho, é como encontrar outros que em nós permanece exposto. Raios luminosos que vêm 

nos tocar como reflexos do corpo espelhado. O espelho e a fotografia possuem uma relação 

com a luz, ambos refletem na presença de luz. A fotografia, relembra Roland Barthes (1984, 

p.121) é imago lucis opera expressa: imagem revelada pela ação da luz A fotografia, imagem 

refletida, revelada e fixada a uma superfície pela ação da luz. O espelho, superfície capaz de 

acolher a imagem existente enquanto mera visibilidade fora dos sujeitos, corpo sem 

consciência, que vive apenas enquanto alguém a possa perceber. 
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         35 

 

 

 

Diante de um espelho, queremos nos ver. Uma busca pela aproximação, pelo nós, por 

nossa forma de se apresentar ao mundo, e como se produzir para viver. 

Já sabemos usar os espelhos. “Alguém que se mostra a um espelho para assim ser 

fotografado, não pode deixar de hesitar entre ‘olhar-se no espelho’ ou ‘deixar-se ver pela 

câmera’.” E a fotografia hesita entre a pose e o gesto. “O espelho mostra o presente de 

alguém, a fotografia o seu passado. Numa fotografia o espelho deixa por isso de ser um 

espelho, o que nunca acontece a uma fotografia num espelho. Dir-se-ia pois que o espelho 

entende a fotografia mas a fotografia não entende o espelho?” (MARTINS, 2002, p.5) O 

pensamento reflexivo, a observação cuidadosa no mostrar-se e no absorver-se, a forma do 

objeto enquanto pura percepção. O autorretrato é o espelho do artista?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 KATANOSAKA, Vitor. grana. 50x75cm. 2013. 
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O autorretrato acompanha o ser humano em seu desejo de registrar e entender sua 

própria existência. O eu e o outro, a identidade que se define pelo olhar do que lhe é exterior, 

a identidade de fora para dentro. O artista reflete sua imagem, descobre a imagem de seu 

mundo. O autorretrato é espelho do artista. Observo-me ao mesmo tempo aqui e lá. O 

autorretrato, minha própria imagem. Eu no mundo, minha própria subjetividade, eu fora de 

mim mesmo na superfície sobre a qual sou multiplicação de formas em imagem. 

Vida vivida através do espelho. A imaginação, a superfície da água sobre a qual nos 

refletimos: Levava um tempo. Me via no reflexo, demorava a me perceber. Sou eu naquela 

água, bem nítido, e quanto mais me via, mais a água se acalmava. Me via. E tentei tocar 

aquela imagem de água, que logo fugia. Por momentos é como que gritássemos: quero entrar 

na minha imagem, quero tocar minha imagem, quero a minha imagem! Tendo nossos olhos, 

mas sem enxergarmos, o espelho nos dá a dimensão da imagem do que apenas somos e não 

do que podemos ser. Ficamos sem muitos acessos, tendo como parâmetro para as coisas, nós 

mesmos, só vendo a nós mesmos.  

Um autorretrato apesar de estar focado no próprio sujeito da ação, ultrapassa a visão 

que vai além de si próprio. Não na direção de assegurar a própria imagem, nem na intenção de 

mediar a própria imagem. Talvez devêssemos nos perguntar se temos um reflexo inexato de 

nós ou se podemos confiar em nosso espelho.  

O primeiro sistema de reprodução artificial. O espelho é uma máquina de duplicação. 

O rosto que é a parte de nós que precisa de um espelho para ser visto, que precisa do outro 

para se ver, pede que do outro lado do espelho haja um rosto. Coccia (2010, p.22) diz que “o 

ser das imagens é o ser das formas em uma matéria alheia ao seu sujeito natural”, como se 

houvesse habitantes provisórios para os nossos reflexos. Em meio à fascinação pela 

autoimagem, que o espelho de fato reflita. Como cuidar da beleza interna? 

Uma imagem continua a existir no espelho mesmo que a pessoa não a olhe. No 

espelho podemos criar a história que quisermos, nos ver como imaginarmo-nos. Um espelho 

pode concentrar em si a forma de coisas muito maiores do que sua dimensão. Um espelho 

pode refletir em si a forma de sujeitos em sua própria palma da mão. Seu fim está em si 

mesmo? Reflexão e ilusão. Revelação mais nítida de si mesmo? A autorreflexão diante do 

espelho. Como perceber que o corpo faz parte do ser? Conseguiríamos nos revolucionar 

através de nós mesmos? O espelho materializa verdades? Cremos que o espelho “pode ter 

feito aparecer a imagem de alguma coisa que não era, que não foi nem será nunca.” O corpo é 

o ser, é onde habita o ser, o ser que não se finda no corpo. (ECO, 1989, p.34) 
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Um espelho uma vitrine de vidro. Dentro é fora, de fora pra dentro. Dan Graham 

produz instalações-esculturas que inventam o espaço, espaços reais e espaços virtuais. 

Espaços que invadem dentro de nós. São formas simples que provocam distorções em seus 

reflexos. O público se torna escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36      37 

 

A vitrine, a auto-divulgação, um palco que não podemos avançar. É de vidro 

transparente e reflexivo. São camadas de profundidade que causam confusão na percepção, 

um espelho muito sutil. Muito bem exposto. Às vezes não percebemos que simultaneamente 

nos vemos, nos vemos colado ao vidro – somos transformados em imagem. Como 

propriedade, o espelho nos dá a resposta que queremos obter e afasta o que não reconhece. 

Exterior e interior se misturam neste ambiente que é cambiante. Espelho, o espaço em que nos 

vemos onde não estamos. A dupla atitude de olhar para si mesmo e para o outro. Produtor de 

realidades que é vidro. Ergue um mundo e depois desmorona-o, é imagem do 

desaparecimento. Num espelho é como estar dentro do vidro, ilhados em uma superfície 

distante, como constituir uma existência em outro lugar. É o inverso do inverso, reflexo de 

qualidades emprestadas. O espelho, imagem de apenas uma face, é imagem de uma ilusão 

fiel. Imprudência ou reflexão? 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Disponível em: <http://kateshanley.com/2009/05/29/dan-graham-beyond/> Acesso em: 14/11/2014. 
37 Disponível em: <http://www.medienkunstnetz.de/works/funhouse/> Acesso em: 14/11/2014. 
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rosto / autorretrato fotográfico #2 
 

Unfortunately, people are seldom what they appear to be, and what is 
seen is what we expect to see. We look for reassurance not revelation. 
We do not know. I knew my mother and my father my entire life time 
and not once did they ever reveal themselves to me. To whom have 
you revealded yourself? Who shares your secrets? What do you know 
about yourself to tell? Who is reading this now? Duane Michals 

 

O rosto é uma parte do corpo. É uma exterioridade única, mas uma espécie de 

concentração extrema do corpo. Uma forma visível de existência que o corpo expõe; o 

primeiro símbolo do eu. Uma forma que não é a forma inteira do corpo mas que “tem em si 

todas as aberturas do corpo, exceto as da excreção e da reprodução, exceto também os 

inumeráveis poros através dos quais o corpo inteiro areja e transpira.” (MOLDER, 2014, 

p.215) No rosto temos a visão, audição, o olfato, tato, o paladar. Nossa parte física em que 

reconhecemos o outro. 

O rosto, intermediário entre interior e exterior. A parte de pele que não cobrimos38. O 

rosto, o outro, revelação de um interior e emanação que parte do eu. O rosto é parte de nós 

que se evidencia e se coloca no mundo, que está no mundo e expõe os sujeitos. Há expressões 

difíceis de controlar; no rosto há trejeitos que são articulados antes das palavras serem ditas. 

O rosto que resiste à apropriação, que convida à relação, se volta ao eu possibilitando o 

contato com o mundo exterior. O rosto expressivo é rosto de reconhecimento, é existência que 

depende do outro, exteriorização de nós no momento presente e interiorização do que se faz 

conhecido à nosso sensível. 

Como entendemos o rosto? Segundo Jorge Molder, “um rosto nada mais é do que a 

conjunção do visível e do invisível, ou melhor ainda, da aparição e da desaparição – do fato 

de que o aparecer desaparece na sua própria aparição e o desaparecer aparece na sua 

própria desaparição.” Mas o rosto “é também espetacular porque dá a ver sem parar esse 

próprio fato do invisível polimorfo que se joga nele, se exprime nele imprimindo-se nele, que 

compõe para cada um a sua figura e para cada figura os seus aspectos, as suas máscaras.” O 

rosto que está sempre evidente não é vidente. “A representação de um rosto não se interessa 

pelos traços que se deixam reproduzir”, mas “pelo fato de esses traços serem configurados de 

acordo com uma mobilidade essencial, substancialmente natural, que seria preciso apelidar de 

ex-pressiva, num sentido – se tal for possível – hiperbólico da palavra.” (2014, p. 215-217) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 contudo, não podemos descartar que a maquiagem existe e ela transforma o rosto, puxamos o rosto, inchamos 
o rosto. 
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Será que conseguimos definir? Penso se nos identificamos com nosso rosto. Este rosto 

que desconstruirá nossas certezas na feição seguinte, uma expressão de sentido que 

perderemos logo que nos antecipemos a apanhá-la. Um rosto que nem sabemos se é o nosso, 

quando não sabemos qual é exatamente a face de nosso rosto. O rosto expressivo que se deixa 

produzir em múltiplas faces, é rosto da distinção, da constituição de um tipo. Quem é este ser 

que vive em outros de nós? Buscamos nos parecer com o que desaparecer? Máscaras coladas 

que logo são arrancadas? Será que agimos como seres que preparam seus rostos para 

descobrir os rostos que encontramos? O rosto se interessa pelos traços de sua mobilidade 

essencial. “Talvez não haja um rosto, talvez o sentido de sua vida seja emprestar sentido às 

existências que encena. Encena ou vive? Existe alguma diferença, afinal?”39 

Agimos dentro e fora de nossos rostos. Atuamos – olha! outra máscara logo ali atrás 

da outra máscara. O rosto que toma para si interrogações sobre a identidade é rosto da 

identidade que busca por identificação. O rosto é o lugar da relação com os espelhos, é parte 

do corpo que precisa de um outro, de um espelho, para se ver. O rosto que está aberto ao 

mundo e no mundo estabelece a imagem projetada do corpo. O rosto como suporte metafórico 

do pensamento. Quem seríamos se tivéssemos sido outros? Penso em não pensar, isto nos 

escapa, ou então vou logo me fotografar, “ver com um saber sobre o ato de ver”, que na força 

da imagem escrita, posso ter devolvido a vida, como diria Marcia Tiburi, “a fotografia de 

certo modo nos devolve a vida junto com a morte no ato de enviar presente junto com passado 

e não só o passado por meio do presente.” (2012, p. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

40 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Qual é a vida real desta pessoa que encena sua vida real? (a sua vida, não a de suas máscaras). Texto de Eliane 
Brum, disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/12/mascara-sem-
rosto.htm> acesso em: 23/10/2014. 
40 KATANOSAKA, Vitor. bem de perto. 2014. 
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Retrato Cecília Meireles  
 

“Eu não tinha este rosto de hoje,  
assim calmo, assim triste, assim magro,  

nem estes olhos tão vazios,  
nem o lábio amargo. 

 
Eu não tinha estas mãos sem força,  

tão paradas e frias e mortas;  
eu não tinha este coração  

que nem se mostra.  
 

Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil:  
- Em que espelho ficou perdida  

a minha face?” 
 

Se eu pudesse ter super-poderes, sei que aos 23 anos de idade pensei; - Quero poder 

entrar na cabeça dos outros e conseguir enxergar a mim mesmo pela visão deles. Um pouco 

mais que tirar uma foto. Como retirar a própria verdade de um rosto. Tirar e retirar de si em 

si. Poder enxergar por meio daquele que numa fotografia é representado. Um despertar para a 

valorização do outro e a vontade de se perceber com relação ao outro. O seu eu profundo. O 

seu outro exterior. A vontade de polir o espelho até alcançar o outro lado. 

O rosto, o autorretrato e os espelhos, apresentação e disfarce, a verdade e a 

transformação. O rosto inconforme a si mesmo, se transforma sem fim, sem cessar, ao mesmo 

tempo de ser ele próprio. Tanto se expõe por inteiro como usa a metáfora para se esconder 

debaixo de uma roupagem velada. Ora diferencia, ora junta a tensão entre a sua imagem e a 

imagem apresentada. O que aparece é bom, o que é bom aparece? 

Rosto expressivo? Rosto identificação? O rosto no autorretrato, um fabricado de luz e 

de forma. Cada fotografia, uma pequena história que coloca a perspectiva de outro, o rosto 

congelado se oferecendo a outro, como se emergisse de um mergulho de sua própria 

existência, sobrevoando seu próprio rosto. O rosto que é presente, apresenta sua presença. O 

rosto no autorretrato carrega seu tempo, a fotografia como testemunho, a imagem-tempo. 

Marcia Tiburi fala da “memória de restos, de trapos, de vestígios, do que não importa ao 

poder,” ela refere-se ao particular, à vida humana na sua singularidade. A fotografia do 

discurso de nós sobre nós próprios. “É como se a máquina fotográfica deixasse de ser uma 

máquina e se transformasse num órgão bem delicado, um olho menor que o nosso, mas não 

um olho de caça e captura, e sim um olho que revela o que está não visível.” (2012, p.62) A 

imagem revelada e posta a serviço daquilo que nos faz ver mais.  
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O rosto de um retrato seria um corpo real? São elementos que se prolongam e se 

fazem presentes em uma imagem. O visível corresponde a uma existência, o corpo e sua 

imagem são circunstâncias que dão forma a um modo de pensar, é prolongamento do corpo 

em outro corpo. O corpo real seria uma posição que subsiste como uma realidade outra, 

separada de nós em outra matéria, não a integralidade do ser em uma imagem, mas a função 

essencial da imagem que surge da necessidade ou falta de palavras. O rosto em retrato é 

imagem do silêncio, aparece e existe lá onde não se vive mais; o rosto em retrato é imagem da 

essência do sujeito como forma de um conceito que existe e permite pensar em si mesmo. 

Fotografar, autorretratarmo-nos, talvez seja o modo de organizar os sentidos, encontrar um 

personagem, habitar um personagem transformando-o em pessoa. 

O rosto em autorretrato, é presença da nossa matéria, reflexo da expressão de uma 

máscara. O rosto em autorretrato é apresentação da experiência do sensível, é mais intensa 

que a imagem de num espelho por fixar a imagem de nós mesmos e também nos tornar a ver 

outro além do que refletiríamos por nós mesmos. O rosto em autorretrato é uma forma visível 

da existência, uma concentração extrema do corpo em um espaço diferente de nosso próprio 

rosto, lugar do olhar que impele a olhar para dentro e para fora, revelação de nossa face, é 

suplemento do nosso ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  41 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 KATANOSAKA, Vitor. o terreno da própria casa. 2014. 
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poser / autorretrato fotográfico #3 

 
Vitor Katanosaka nos lembra que o autorretrato é a realidade. É a 
realidade da presença em autorretrato, a realidade da revelação do 
autorretrato, a realidade da reflexão causada pelo autorretrato. O 
autorretrato se encontra no espaço do fazer filosófico. Corresponde à 
revelação do real. O autorretrato nos torna a ver, recupera nossa 
vocação sensível. 
 
O autorretratista faz a si mesmo, não se representa. 

 

 

Somos pessoas que aprenderam a posar; - Filha, faz assim! Isso! Sucesso. O ato de 

posar é instigante e curioso, amedrontador e letal; é uma exibição, um malabarismo. Barthes 

dizia que a partir do momento em que se sentia olhado pela objetiva, tudo mudava: “ponho-

me a posar, fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me 

antecipadamente em imagem.” (1984, p.22) 

 

po.se (ô) s.f.(a) 1. postura estudada, artificial, usada para se deixar fotografar, pintar ou 

esculpir 2. aparência ou maneira afetada; pretensão; empáfia. (SACCONI, 1996, p.536) 

po.se /ô/ s.f. 1. afetação: artificialidade, fingimento, pedantismo, simulação 2. postura: 

atitude, porte, posição <retratou-a em diversas p.>. (HOUAISS, 2008, p.644) 

po.sar v.i. 1. fazer pose 2. bancar; passar por. (SACCONI, 1996, p.536) 

po.sar v. 1. bancar, fazer-se de, fingir <p. de bom moço>. (HOUAISS, 2008, p.644) 

 

A pose no autorretrato se faz presente na busca pela expressão de possibilidades da 

percepção de si mesmo. Lembro-me de uma experiência de entrar numa caverna, de quando 

entrar num canal sempre começava com a desorientação da escuridão total. Até nosso olho se 

adaptar à nova situação, é experiência que nos toca profundamente e nos eleva acima de nós 

mesmos; momento em que precisamos acender alguma iluminação e assumir a humanidade 

completamente. A pose é este momento que antecede o estouro de flash, o instante de 

segundo que distingue uma imagem nossa de nós mesmos, a pose e a fotografia do momento, 

tempo de nos colocarmos em aperfeiçoamento em outro modo de consciência. 

Um autorretrato que toma sua forma à medida que se revela como imagem, aquela 

vivência e relação, uma imagem que já é a fotografia sobre aquele sujeito, linguagem 

descoberta na experiência de autorretratar-se. O fazer da imagem, o esforço ao encontro entre 

sujeito e objeto para o aparecimento de uma pose, a fixação do que já está feito e que começa 
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a refazer-se; a imagem de um sujeito que se contorna em imagem. Roland Barthes diz que 

existe a foto de uma pessoa e a foto de uma pessoa fazendo-se fotografar, em sua fala: 

“sujeito tornando-se objeto”. O ato de posar, reforça a encenação do sujeito: “o que funda a 

natureza da fotografia é a pose.” (BARTHES, 1984, p.117) 

O fotógrafo ciente de sua ação e pesquisador em seu olhar, busca encontrar aquela 

imagem que exponha sobre seu mundo, sua percepção – incorporando sua subjetividade, 

como se no ato de autorretratar-se olhasse a si fora de si mesmo.42 Ela olha para ela, ela olha 

para a imagem que ela fez dela. Mas da imagem que a mãe fez, ela prefere não olhar. Olharia 

como memória de outros tempos, riria, acharia bom que a mãe fez. Mas já não fotos de quem 

somos, mas fotos de quem gostariam que fossemos ou que gostaríamos que tivéssemos sido. 

É um treino sorrir para as fotos desde a pequena idade. Para François Soulages, diante de um 

retrato, o sujeito representa e é representado. (2010, p.75) 

Peter Burke (1998) conta que Miguel de Unamuno notou certa vez que em toda e 

qualquer conversa, é possível se encontrar pelo menos seis pessoas. Numa conversa entre 

Juan e Tomás existem três diferentes Juans 

envolvidos: “El Juan real, conocido sólo para su 

Hacedor, el Juan ideal de Juan, y el Juan ideal de 

Tomás”. De forma semelhante, quando Ticiano 

pintou o imperador Carlos V ele não estava 

pintando o Carlos real, mas sua imagem de Carlos, 

ou a imagem de Carlos de si mesmo, ou mais 

provavelmente a imagem do pintor da autoimagem 

do imperador. Em outras palavras, Burke explica 

que os retratos devem ser vistos como os traços 

materiais de um encontro entre um artista e um 

modelo; uma relação que de fato, não é neutra. 

 

    43 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Garry Winogrand, fotógrafo, explicou sua obsessão com a fotografia dizendo que o que mais lhe interessou 
sobre ser um fotógrafo era a oportunidade de ver o que as coisas pareciam depois de fotografadas. Winogrand 
diz ainda que não o objeto ou sujeito da imagem lhe era importante, mas que a imagem final. 
43 TICIANO, Carlos V, 1548. Disponível em: 
<http://www.auladearte.com.br/historia_da_arte/tiziano.htm#axzz34juZtgbx> Acesso em: 15/06/2014 
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Isto é retrato. O esforço na obtenção da imagem que dura. “Entre execução e 

representação, câmara de tortura e sala do trono” toda a encenação, todo o aparato cênico, as 

poses, os ornamentos decorativos, as vestimentas de moda e de classe, o estúdio o palco, a 

sala de visitas. (BENJAMIN, 2013, p.225) Burke (1998) diz: 
 
Acredito ter descoberto como ler retratos, não tanto como um 
especialista em arte, atento às pinceladas que revelam a mão do artista 
individual, mas como um historiador da cultura, para quem o retrato é 
um sistema de signos. Para ser mais exato, um retrato em específico é 
uma elocução específica, um exemplo de ‘parole’, como dizem os 
linguistas franceses, que deve ser entendida como uma seleção de um 
sistema mais vasto de signos, um repositório, arsenal ou repertório que 
os linguistas chamam "langue". Esse repertório – a metáfora teatral é 
particularmente apropriada nesse caso – pode ser visto como uma 
coleção de esteios para a apresentação pública do modelo retratado. 

 

Caravaggio e seus retratos. São cores bonitas, uma iluminação precisa, rostos 

detalhados. Poses bem marcadas. De perfil, frontal, em pose digna, em pose frágil, em pose 

forte, deformada, pose agressiva, em pose dramática. Modos de encenar, os sujeitos se 

apresentam forjados – alguém montou essa coisa, alguém olhou essa coisa. A pose do que se 

dá a ver. A pose do que se vê. A pose sempre tem mais do que aquele que é representado, 

lança para fora, fala sobre o retratado o que não se conseguia ver.  

 

 

   44                 45 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 CARAVAGGIO, Michelangelo. A Adivinha, 1594 / Judith Beheading Holofernes, 1598–1599 
http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2013/09/caravaggio---o-artista-rebelde-da-arte-barroca.html 
45 CARAVAGGIO. http://id-opart.blogspot.com.br/2012/08/impressionismo-e-caravaggio.html 
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Nos percebemos através da imagem. Buscamos o autorretrato que avança para além da 

linguagem, não pela representação de perfis, mas a construção de sujeitos em posse de suas 

poses. A pose pode ser um momento em que temos luz em excesso e ficamos desnorteados. 

Um momento em que de fato nos colocamos em pose e expomos o que exprime nossa 

intenção. Das poses afetadas desconstruir personagens criando sujeitos.  

Usando as concepções de pose, o corpo é como um suporte ambulante. A imagem 

dentro de um projeto autocrítico, numa postura de posar como invenção de si mesmo. Não um 

corpo em substituição pelo corpo da pose, mas um corpo que age, corpo ator, corpo como 

suporte de linguagem para expressar o ser.  

Na fotografia, a linguagem é onde o sujeito se pensa, se inventa, é corpo em 

metamorfose para imagem. Um autorretrato é postura estudada, atitude e disposição de fazer-

se a si mesmo. Discurso próprio em forma. 

O sujeito e sua ação, a realidade e a reflexão: Auto-re-trato. A capacidade que tem 

certas imagens de nos conectar, levar para outro, recuperar nossa própria individualidade. Ver 

um autorretrato, mesmo que de outra pessoa, pode nos remeter à nós mesmos; um olhar da 

figura retratada que se lança para o praticante deste ato de ver um autorretrato, processo de 

reinvenção de si por meio de uma imagem. Uma imagem do trabalho de um sujeito que se 

contorna em imagem. Uma imagem da paciência de uma construção paulatina da imagem. 

O autorretrato como posse da pose. A experiência é algo do subjetivo, vivida pela 

pessoa que se coloca em ação de autorretrato, que se percebeu dentro da desorientação 

provocada pela escuridão. A pose é este momento em que nos damos por si, em reflexão, 

inventando sentidos para a subjetivação de nosso ser. A reflexão sobre a informação que 

entrou em mim e que dou ao mundo. Produzir pensamento crítico, autocrítico.  

Dar ao olhar a capacidade de ver, ver poesia, resgatar nossa pose é resgatar nossa 

capacidade de posar fazendo a pose, ser pose nos fazendo posar. O autorretrato é o esforço de 

conseguir isso. Expor o que se refere ao indivíduo e dele faz parte, inventar uma imagem que 

é seu próprio drama, ser ator e agente dessa produção do ser através do autorretrato. 

Fernando Pessoa diz que: “O poeta é um fingidor. Finge tão completamente. Que 

chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente.” 
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cocriação 

Olhar para o outro. O retrato é a arte da relação entre o fotógrafo e o objeto, o sujeito a 

ser fotografado e aquele que registra o retrato. Diversas são as relações. “Como a fotografia 

necessita inevitavelmente do objeto a ser fotografado, ela se inicia no encontro do fotógrafo 

com o objeto” (HOSOE, 2014, pg.104) São relações que se estabelecem e se sustentam desde 

o primeiro contato, os diálogos, os tons, as forças, as luzes e sombras. O retrato é percepções, 

entendimentos sobre o objeto e o desafio de transformar aquilo que se vê numa imagem forte. 

O fotógrafo retratista Marcio Scavone (2009, p.7) diz que essa imagem forte é “uma que te 

bata na cara e o faça voltar para mais.” Como dizia Cartier Bresson, “fotografar é colocar na 

mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração”. O ato de fotografar acontece na 

integralidade do sujeito fotógrafo; fotografar é ser afetado: como retratado, apresentar 

aspectos a serem fotografados, estar presente e produzir sua ação; como fotógrafo perceber o 

retratado, fazer junto, negociando simultaneamente um retrato. 

Observarmos a nós mesmos. O retrato um autorretrato. Emanuele Coccia disse: “é 

apenas depois de termos pronunciado alguma palavra que podemos ouvir aquilo que 

dizemos”. (2010, p.20) O que pode uma imagem? Sobressalto. O sujeito e sua autorreflexão. 

A imagem, o espaço este entre nós viventes e os objetos presentes, um lugar de intermédio. O 

retrato fotográfico como a existência de algo fora do próprio lugar. A aparência do objeto fora 

de seu lugar na medida em que o objeto não aparece apenas em seu próprio lugar senão 

também fora do próprio lugar. (PECKHAM In: COCCIA, 2010, p.22) Esta aparência, esta 

forma que existe no externo, é imagem de sua forma. No autorretrato, o ser em outro, 

irreconhecível em seu reconhecimento por uma suspensão temporal de seu existente ficcional, 

apresenta um ato que procura a verdade do ser. O autorretrato constitui a própria imagem fora 

de si, em um espaço exterior, num espaço sensível. 

O sujeito, tendo sido retratado está à mercê de se desconhecer, “ser imagem significa 

estar fora de si mesmo, ser estrangeiro.” (COCCIA, 2010, p.23) Confrontado com a 

encenação que o indivíduo faz de si, ao retratista só lhe cabe fotografar o sujeito, seu objeto, 

captando a máscara apresentada, o outro secreto de que todo ser é portador; o fotógrafo e o 

retratado inventam uma imagem de suas identificações, a imagem forte que os faça voltar para 

mais. O autorretrato de um retrato: uma pessoa fazendo-se retrato, uma pessoa fazendo-se 

retratar; um ato ou efeito, o eu e o outro no retrato fotográfico. 

Olhar para mim mesmo. O autorretrato é a relação de autocriação entre o fotógrafo e o 

objeto (o mesmo), o sujeito a ser fotografado e aquele que registra o retrato. É uma produção 

que não sofre influência externa, capaz de desencadear os próprios processos.  
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O autorretrato é em si um esforço consciente do retratado negociando sua condição. O 

efeito da fotografia é que num autorretrato nos apresentamos. São entendimentos sobre nós 

mesmos na nascente da transformação daquilo que apresentamos para o mundo e temos como 

retorno em imagem. É ser ator e agente em produção de vivências artísticas. 

Apresento o que não existe. O sentido que busco quando falo em apresentação e 

representação, decorre de ter colocado a pergunta se estou ou me representado ou me 

apresentando num autorretrato; chego à conclusão de que estou me apresentando. 

Apresentando minha imagem num contexto de uma obra, distante do que disse Guy Debord 

(1997, p.13), sobre a imagem ser representação no sentido do que representa aquilo que já 

existe, que é cópia e acumulação, re-produção de espetáculos (“tudo o que era vivido 

diretamente tornou-se uma representação”). Por não estar buscando parecer ser nada além de 

me encontrar em imagem, fugimos da imagem automatizada, daquelas em que “o mentiroso 

mentiu para si mesmo”; prossigamos em direção a imagem em versão forte, que revela o 

pensamento, viva (viva!), no caminho do conhecimento, a preocupação em apresentar a 

imagem num sentido de uma obra, numa produção de linguagem para a expressão do ser.  

A apresentação nos remete a estar presente. Presentação, algo no agora, como a 

surpresa de encontrar. A qualidade de estar, sendo. Talvez aqui tenhamos uma distinção entre 

o retrato e o autorretrato. Ambos, claramente, como diria Soulages (2010), linguagem em 

encenação; no retrato há uma elaboração simbólico-imagética de expressividade social, do 

sujeito estar no lugar de representações sociais, padrões, marcações que moldam uma 

multidão de imagens. Destaco aqui o filme Sansão e Dalila, 1949, com Victor Mature e Hedy 

Lamarr, filme interessantíssimos, de uma ingenuidade genuína nos excessos da dramatização, 

poses carimbadas, que no mundo real se transformam em imagens e as imagens se convertem 

em seres reais. É fácil notarmos reproduções quase em série; bastava 3 minutos numa rua e 

em observação para voltarmos com retratos de discursos ininterruptos da acumulação desses 

comportamentos hipnóticos mas muito interessantes. 
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46 Filme disponível online em: <https://vimeo.com/90896392> Acesso em: 22/10/2014.  
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A representação se refere a estar dentro de esquemas duros. A cocriação acontece no 

diálogo – ouvimos a voz daquilo que dissemos. A fotografia como suporte na relação entre o 

eu e o outro, sempre tendo o outro como aquela parte nossa mesma, como outros-outros 

nossos. Poesia e fotografia/Fotografia e poesia. Analogias de uma em outra. Operação de 

produção da obra de arte, do autorretrato a fazer. Marcia Tiburi em Filosofia Cinza, chama 

isto de poiesis. A operação poiética como processo do pensamento-linguagem, o autorretrato 

como expressão do pensamento em linguagem. A ação do aparecer, a apresentação como 

exposição e forma, “a aparência é objetivação da vontade, exposição da verdade da coisa, a 

verdade é, por sua vez, o que dela se pode conhecer.” (2004, p.166) 

Apresentei-me ou desapareci? Qual parte minha eu apresento? Num autorretrato, 

aquelas imagens, no já, não são mais minhas, me faço outro sem permanecer ali. No 

autorretrato, faço as duas coisas: “o corpo em metamorfose para imagem”, apresentei-me e 

desapareci. (TIBURI, 2004, p.24) A conformação múltipla e contínua está para a apresentação 

assim como a fotografia está para a realidade. A metamorfose é mudança de forma, é uma 

pessoa fazendo-se autorretrato.  

Desfiguração e privação do caráter do ser? A fotografia é “imagem revelada pela ação 

da luz” (BARTHES, 1984, p. 121), é imagem fixada, imagem que de fato existiu, é minha co-

presença. Temos a troca direta de olhares entre o sujeito e sua autoimagem, a proximidade 

conquistada e a consciência que o autor tem do trabalho que está sendo feito. Falo de cocrição 

mesmo que comigo mesmo porque estamos deslocados de nós, desconexos em nós, somos 

rosto sem rosto. No autorretrato temos a forma e a possibilidade de nos cocriarmos, 

constituirmos nossa imagem e sermos revelados em nós. Cocriação é autorreflexão. 

 

     47 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 KATANOSAKA, Vitor. é possível que ele ainda viva hoje em dia. 2013. 
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imagem fixada 
 

Com pedaços de mim eu monto um ser atônito.  
Manoel de Barros 

 

Fixar a imagem? Entre a fotografia e a câmara escura, o fixar da imagem. O ser 

humano é aquele que busca espelhar-se, aquele que segue continuamente na direção de seu 

ser, de quem se é. Ao olhar para a história da cultura temos diversas manifestações do ser 

humano em direção à sua própria imagem, seu duplo, seu busto, sua máscara, sua marca, seu 

retrato, mas somente a fotografia apresenta como característica a fixação da imagem. 

Com base nos símbolos culturais e representacionais da sociedade em que vivemos, 

temos o autorretrato fotográfico como lugar para questionarmos as formas de representação 

contemporânea. A fotografia fixa a autoimagem que é viva. Stephen Shore (2014) diz que a 

fotografia é movimento interrompido, imagem fixada, tempo imobilizado, quando o conteúdo 

da imagem, aquilo que está dentre as margens da fotografia, está em repouso. O quadro da 

fotografia fixa os limites da imagem, o tempo imóvel que tem vida própria. A sensação de 

tempo está na imobilidade do objeto fotográfico. 

Que imagem oferecemos de nós? Que imagem temos de nós? Temos autoimagem? 

“Será que ainda se pode falar em um identidade única, em uma essência do eu?” 

Consideremos que há uma “insegurança generalizada ligada à busca idealizada de uma 

identidade estável e fixa.” (CANTON, 2009, p.15) “A identidade torna-se uma celebração 

móvel.” (HALL In: CANTON, 2009, p.16) 

A carteira identidade, que é id., que é nome de usuário, que é nosso documento de 

identificação48, contém nome, data de nascimento, data da emissão, filiação, foto, assinatura e 

impressão digital; sua emissão é de responsabilidade dos governos estaduais. É interessante 

que em nosso país não temos nenhuma restrição legal à solicitação de outra cédula de 

identidade em outros estados, sendo possível ter mais de um documento de identificação 

totalmente válido. Nossa identidade, talvez esteja completa na capacidade de sermos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

48  
Imagem disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_identidade> Acesso em: 21/10/2014. 
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personagens transformados em pessoa. A fotografia que identifica, classifica, enquadra quase 

como uma farra. O ser em outro, ato de reconhecimento nacional.  

Hoje quero apresentar-me como Vitor mineiro. E minha foto mostra isso: eu de 

mineiro. Na terça passada fui de Vitor fluminense. Haveria original? Todos sim. Ambos 

representações. A identidade seria algo que se tem ou algo que se faz? É engraçado que 

poderíamos ter 27 documentos de identidade. Se eu apresentar minha identidade de quando 

era criança, seria eu reconhecido e teria o acesso liberado? Estamos num limite delicado da 

identidade, mas são formas que todos os corpos ganham vida. Minha identidade (leia-se 

documento de identidade) refere-se à mim. 

O espelho apresenta o presente de alguém, a fotografia, aquilo que foi, mas que será 

como processo de formar a percepção consciente de nós sobre nós mesmos. Meu autorretrato 

me reflete? O autorretrato, dois reflexos em um – como se fosse um espelho separado, o 

espelho olhando de volta para mim. Autorretrato, uma materialidade capaz de dar grande 

impressão de realidade. Espelho, uma virtualidade capaz de dar impressão de realidade.  

Fotografia e espelho, ambos, objetos que causam imagens. Martins (2002, p.17)  diz: 
 

“A fotografia foi inventada para fazer esquecer o espelho. Não foi a 
pintura que ela quis substituir, como ingenuamente se acredita, quis 
sim mostrar que fazia o mesmo que o espelho, mas muito melhor, uma 
vez que o fazia ‘para sempre’ e não só por um breve e fugidio 
instante. Mas a demonstração tem sido difícil, daí que ela persiga os 
espelhos obsessivamente, incansavelmente por todo o lado.” 

 

Até a difusão da fotografia, “ver-se a si mesmo (e não em um espelho) era, um bem 

restrito, destinado, de resto, a apregoar uma situação financeira e social. A fotografia é o 

advento de mim mesmo como outro: uma dissociação astuciosa da consciência de 

identidade.” (BARTHES, 1989, p.25) Não estou mais onde existo. A subjetividade é 

performada e a performance tem como origem a subjetividade. Quem olha? Numa fotografia 

o espelho deixa de ser um espelho, como se de dentro da imagem esse espelho continuasse a 

existir como um universo dentro da imagem, como se fora dela fosse espelho da 

impermanência, mas passando a ser espelho congelante. Roland Barthes (1984, p.24) diz:  
 
“Eu queria, em suma, que minha imagem, móbil, sacudida entre mil 
fotos variáveis, ao sabor das situações, das idades, coincidisse sempre 
com meu ‘eu’ (profundo como é sabido); mas é o contrário que é 
preciso dizer: sou ‘eu’ que não coincido jamais com minha imagem; 
pois é a imagem que é pesada, imóvel, obstinada (por isso a sociedade 
se apóia nela), e sou ‘eu’ que sou leve, dividido, disperso e que, como 
um ludião não fico no lugar, agitando-me em meu frasco: ah, se ao 
menos a Fotografia pudesse me dar um corpo neutro, anatômico, um 
corpo que nada signifique! Infelizmente, estou condenado pela 
Fotografia.”  
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A imagem refletida congela-se sobre a superfície, mesmo quando o objeto deixa de 

aparecer. Somos cada um de nós mas também os outros conhecidos e desconhecidos, 

despercebidos. Não coincidimos. Minha imagem não incide sobre a câmera, minha imagem 

incide sobre mim? 
 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas... A identidade plenamente unificada, 
completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida 
que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma 
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 
(HALL In: CANTON, 2009, p.17) 

 

O autorretrato-representação do sujeito que posa e se deixar ser fotografado, que causa 

certa sensação de inautenticidade e refere-se imediatamente à pessoa quando se deixa de lado 

qualquer preocupação com a verossimilhança. O autorretrato-encenação, ato curioso de si 

para o outro, para si mesmo, como um outro querendo ser ele mesmo. Talvez não haja um 

retrato que não seja atuação. Como construir representações de si? Corpo que também é 

roupa. Corpo de outro, corpo de autorretrato. Forma de encontrar a nós para além dos 

membros e rosto. 

Imagens. A imagem do espelho e a imagem da fotografia. Há imagens que vivem para 

além de nós. “No espelho tornamo-nos algo que não conhece e não vive, mas que é 

perfeitamente cognoscível, sensível, ou melhor, é o sensível por excelência.” No espelho, 

“subitamente perdemos nosso corpo, que permanece aquém do espelho, da mesma forma que 

também nos distanciamos de nossa alma e de nossa consciência, já que ela é incapaz de existir 

através do espelho.” (COCCIA, 2010, p.21) Na fotografia existe uma “convicção pragmática 

segundo a qual a câmera escura deveria dizer a verdade tanto quanto o espelho, e, de qualquer 

modo, atesta a presença de um objeto impressor (presente no caso do espelho, passado no 

caso da fotografia).” (ECO, 1989, p.33) A fotografia é objeto que nos olha, aí está a 

armadilha. A imagem fixada e oferecida aos outros nos faz ver. É corpo que se faz visível 

antes invisível, lugar de auto-fotografar a própria percepção. 

O autorretratista (auto-re-trata-dor) segue em busca da imagem perfeita. Ciente de sua 

ação e pesquisador em seu olhar, incorpora a todo tempo sua subjetividade em direção de 

encontrar aquela imagem que represente seu mundo, sua percepção – como olhasse a si fora 

de si mesmo. O fotógrafo, que por meio do aparato técnico, seu artifício mecânico retratador, 
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se percebe, e percebendo-se, escapa de si querendo se encontrar. Jogo duplo, jogo de 

espelhos, jogos de reflexão. A fotografia, que deixando de ser uma máquina e se 

transformando num órgão bem delicado, vai em direção aos outros à medida que revela seu 

reflexo; a imagem de olhos sensíveis expõe uma imagem que já é a fotografia sobre aquele 

momento, aquela vivência, aquela relação que encontrada na tentativa da captura, é retida 

como uma fotografia. O autorretrato é imagem de uma imagem, imagem fixada e nunca 

inteira. 

A reflexão da imagem: a câmera dispara duas vezes, uma vez quando fixa o objeto 

sobre sua retina artificial, o filme ou o cartão de memória, a segunda vez quando o instante 

fixado se dispara em direção à retina viva, nos olhos do observador. (TÜRCKE, 2010, p.188) 

O autorretrato é gesto composto, é fotografia como o espaço onde as coisas 

acontecem, espaço onde as coisas existem. A câmera fixa o que lhe é ordenado, ato de si para 

o outro, em busca de ser ele mesmo. O autorretrato apresenta aquilo que foi e que será, é 

sensação do tempo de imobilidade do objeto fotografado. É a paralisação do instante por meio 

de câmeras “capazes de conservar o eco, enfeitiçar a sombra e multiplicá-la, não mais como a 

sombra de algo, mas como a sombra de si mesma”. (TÜRCKE, 2010, p.194) A imagem 

fixada age como que absolutizando o instante em medida de ter vida própria, deixa de ser 

potencia de coisa e passa a ser realidade.  

A imagem fixada é imagem nomeada instantes depois de darmos seu nome, momento 

em que a imagem ainda não é o que queremos que seja, mas que logo será. A imagem retida 

pela câmera está neste pequeno instante de potencia de aparição. Um objeto de arte aparece, 

vemos pela primeira vez o que não tínhamos visto antes. O que é fotografado, está deste modo 

salvo, é possível definir, qualificar, forma um instante digno de contemplação, oferecendo 

novos sentidos como processo de formar a percepção consciente de nós sobre nós mesmos. 

“Aí ocorre um ver totalmente sobre-humano”, o olho da câmera vê por nós. As imagens 

abrem o pensamento, “a intensidade e a imparcialidade com que esse ver fixa toda a 

abundância de detalhes de um instante”, “fazendo com que ela escape de todas as relações de 

subsunção, ultrapassam qualquer olho vivo e o humilham quando ele começa a notar”. “Para 

um sensório tão suscetível, o olho da câmera é um completo espelho de virtudes.” A 

percepção só se torna plena através do que é dado pelos instantes paralisados, apreendendo o 

olhar do observador, transformando os modos de existência. (TÜRCKE, 2010, p.190) 
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autorretratamento 
 

Transformar personagens em pessoas. James Houston 
 
The autoportraits are remeinders of how completely and poignantly 
our self-definition is tied in with our demand for photographic 
excitement in an impacient consumer culture ever on the watch for 
novelty, romance, exoticism, and picture perfect moments. (...) is a 
goofy but stunning reminder of  how invaluable the malleable medium 
of photography has become in affirming our ever-malleable, ever-
ambivalent selves. Marvin Heiferman 

 

Em profundidade no autorretrato. Este trabalho trata-se de uma incursão no 

pensamento sobre a autoimagem mediada pelo autorretrato. O autorretrato fotográfico como 

revelação do ser. A reflexão da ação de autorretratamento, processo de entendimento da 

imagem que tem em si como reflexo. Cuidado e auto-invenção, o trabalho que aconteceu e 

cresceu no próprio processo de revelação de uma imagem, tempo de elaboração e tratamento. 

Como eu me olho num espelho? Se sou eu aquele que é fotografado, que posa e que se 

vê, como pode ser outro aquele que me olha da fotografia que faço de mim? Um diálogo 

reflexivo acontece como um monólogo reflexível: – eu gostaria que me vissem como eu os 

vejo / é, mas as aparências enganam; – como eu era para mim eu era para ele? / mas eu não 

conseguira viver com um espelho em minha frente. O espelho que nos revela o outro que 

existe dentro de nós mesmos como uma aparência de autoimagem equivocada de como vemos 

os outros ou, quando olhamos para nós mesmos através daqueles olhos fora de nós, dos outros 

que nos olham como seus desconhecidos. 

Vivemos numa possibilidade de ver que é nossa, mas muitas vezes dispensada do ver, 

uma condição de visão in-própria. Poderíamos pensar em como seria se tivéssemos os olhos 

de uma águia. A visão de um águia serviria para a metáfora de um telescópio, um radar, da 

visão de longo alcance dessas aves de rapina que são adaptadas a enxergar a mais de cinco mil 

metros de altitude para detectar seus alvos, numa captura de imersão com muita precisão no 

bote. Mas não mostraria como vemos. Poderíamos pensar também em como seria se 

tivéssemos olhos adaptados à visão noturna, como de felinos, bons de olhos, contando com 

células adaptáveis em situações de poucas luzes. Mas o que veríamos? 

Sigo em direção ao Vitor e à imagem de Vitor. Vemos para além dos sensores que 

captam a luz. Sonhamos, visualizamos de olhos fechados. O olhar, nosso companheiro que 

nos permite enxergar, perceber o mundo. “Enquanto me vejo no espelho, observo-me ao 

mesmo tempo aqui e lá.” (COCCIA, 2010, p.33) Emanuele Coccia (2010, p.17-18) diz: “não é 

a luz que existe no fundo do nosso olho, não é o esplendor que percebemos toda vez que 
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adormecemos, o que ilumina o mundo.” Coccia descreve que a luz existe antes do olho e que 

não é o olho que abre o mundo em algo passível de se fazer ver: “não basta fazer interagir um 

objeto com o sujeito para que se produza a percepção”, mas “acima de tudo, é preciso que o 

objeto real, o mundo, a Coisa, torne-se fenômeno, e que o fenômeno encontre nossos órgão 

perceptivos.” A visão é posterior à existência do visível, nenhuma coisa produz sensação 

quando toca o órgão perceptivo, “é a existência do sensível que torna possível a sensação, e 

não o contrário: é porque o visível existe que a visão é possível”. Para Coccia (2010, p.37), “o 

fenômeno é uma modalidade de ser particular que existe entre o sujeito e o objeto: no meio.” 

Seguir em direção ao autorretrato é estar em um lugar diferente daquele onde se existe, é o 

espaço intermediário, a imagem, “um fragmento de mundo que permite às formas 

prolongarem sua vida para além de sua natureza e de sua natureza material e corpórea.” 

“Graças às imagens, a matéria nunca está inerte, mas sim maleável e cheia de forma” 

(COCCIA, 2010, p.39): me configuro em autorretrato. Falando como quem está de frente a 

um autorretrato meu, acontece a desapropriação da imagem de mim mesmo. Apesar de ser 

uma imagem minha e de mim, não sou mais eu aquela imagem que tem um rosto estampado. 

Coccia (2010, p.27) expressa que “um homem não pode viver sobre a madeira, sua imagem 

sim.” Ainda que a imagem seja de minha própria pessoa, em autorretrato me transformo em 

outro corpo, eu fora de mim mesmo; “já se disse: uma imagem é a fuga de uma forma do 

corpo de que é forma sem que essa existência exterior chegue a se definir como aquela de um 

outro corpo ou de um outro objeto. A imagem é a forma vivendo em um outro corpo ou em 

um outro objeto.” (COCCIA, 2010, p.25) 

Existe um impulso dado no observador em procurar as analogias nessas imagens que 

se aparentam e dão a impressão de realidade, tanto que em grande parte, é meu rosto que eu 

coloco a ser fixado da ação do tempo, o rosto que é o que nos distingue imediatamente como 

indivíduos. Seguir em direção à imagem de Vitor é a possibilidade de descobrir a si por meio 

do outro e descobrir a si em outro. Ver um autorretrato nos faz querer encontrar o que se 

passava na cabeça daquele que se autorretratava, adivinhar mas acertando que a reflexão é a 

daquele que a emite, num movimento em há a apropriação da imagem de um autorretrato 

incidindo em nossa relação com nós mesmos. Nossa forma se torna imagem quando é capaz 

de viver para além de nós, fora de nosso corpo. O autorretrato que leva ao outro e o outro que 

leva à nossa própria imagem. O movimento de olhar um autorretrato e nos colocarmos 

presentes, a percepção que temos de nós mesmos ao estarmos diante de outros. Num efeito de 

ponte, ir e voltar, o autorretrato que se volta para nós por percebermos o que está sendo 
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expresso pelo outro. Auto-re-tratamento. O autorretrato no sentido do recíproco, do que 

dialoga. Olhares que se transpõem e vivem além de nós na busca por compreender o mundo. 

A fotografia que revela, que lança forma a uma visão; ao autorretrato, me interessa 

esta revelação, do ver ante o velado, de quando a luz aparece diante das sombras. Nesta parte 

do trabalho apresentarei uma produção de autorretratos feita como reflexo e ação desta 

pesquisa. Não como partes destacadas, parte teórica e parte visual, mas como ambos são, 

produção em direção à reflexão de nosso ser. Modos complementares e distintos, texto e 

imagem, como espaço para sermos e nos inventarmos, agirmos e termos nossa reflexão. O 

autorretrato que se orienta nas descobertas e na construção de uma esfera íntima entre o 

sujeito que posa e que fotografa, ele mesmo. O autorretrato como meio que liga o 

conhecimento ao sujeito da ação.  

Marcia Tiburi em Diálogo/Fotografia coloca no prefácio deste livro, e destaco que no 

prefácio, porque indicando o que virá e o como foi, o correr do tempo do trabalho, que na 

‘metáfora da fotografia como o pensamento em revelação’, o tempo, a cura do escrito e do 

fotografado, “é o tempo do pensamento que vai além da duração e se instaura na busca por 

algo de verdadeiro como aquilo que vem revelar-se, como o que ainda não foi visto, como o 

que se poderá um dia perceber.” (2012, p.8) 

Que mundo estou fotografando? O mundo que estou fotografando. Uma sessão de 

revelação. Citando Benjamin, “quando a natureza que fala à câmera é diferente da que fala 

aos olhos”, “o próprio processo levava os modelos, não tanto a uma vivência projetada para 

fora do instante, como a um mergulho nele.” Durante o tempo de exposição, “fundiam-se por 

assim dizer com a imagem e emergiam dela, gerando um contraste decisivo com o instantâneo 

fotográfico, que corresponde a um mundo diferente”. (2013, p.222-223) O espaço explorado 

por nós e revelado em fotografia. “As imagens oferecem um mapa de sua superfície, ao 

mesmo tempo que revelam os desvios mais obscuros que a constituem.” Entler (2012) diz: 

“Não é por outro motivo que o percurso proposto pelas imagens nunca se esgota.” 

A fotografia que olha como nós somos por dentro. Walter Benjamin fala de aura, de 

que perceber a aura de uma coisa é dotá-la de olhar; os objetos nos percebem, tem uma 

capacidade de nos encarar. A aura, se manifesta de dentro, a partir de uma relação íntima com 

o objeto. É uma percepção única e irrepetível, “uma estranha trama de espaço e tempo: o 

aparecimento único de algo distante, por muito perto que esteja.” (2013, p.228) A fotografia 

serve como a percepção que nos devolve o olhar. Benjamin (2013, p.222) chama de 

inconsciente ótico o lado que apenas a revelação fotográfica dá a ver. O inconsciente ótico, a 

consciência da relação com o que vemos e não vemos, de uma dimensão obscura que sabemos 
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estar lá, mas que o olhar não alcança; a fotografia que nos olha com seus olhos e que somente 

através da fotografia temos a compreensão. O inconsciente ótico é algo que somente a 

fotografia nos dá a ver. Benjamin diz que “a natureza que fala à fotografia é diferente da que 

fala aos olhos. Diferente sobretudo porque a um espaço conscientemente explorado pelo 

homem se substitui um espaço em que ele penetrou inconscientemente.” Benjamin diz que 

percebemos o movimento de uma pessoa que caminha, ainda que sumariamente, mas que já 

nada percebemos de sua atitude na exata fração de segundo de cada passo. A fotografia revela 

o inconsciente ótico, capta esse momento, fixando-o.  

O autorretrato, a autocriação em fotografia, expor meu pensamento como obra de arte; 

me perceber diante da câmera, efetivamente atuando num processo de concordância com a 

imagem, de decisão, de compreensão da imagem e de percepção do fazer-se em imagem. O 

autorretrato, tempo de trabalho no laboratório reconfigurado, entre o que vejo na tela no 

processo de tratamento das fotos e daquilo que imagino que esteja velado de mim, da 

transposição de aparências em imagem pela elaboração técnica. A revelação nos termos 

analógicos ocorre da passagem do negativo ao positivo (na imagem digital, o arquivo de 

partida cru/negativo, é manipulado, finalizado para exportação, permitindo a impressão, um 

processo muitas vezes negligenciado pelas pessoas e automatizado pelos minilaboratórios 

digitais, mas supervalorizado nas fotos posadas, como selfies ou em fotos de retrato quando as 

pessoas pedem ao fotógrafo naquele tom animado, ‘não esquece o photoshop em’) acontece 

como um processo de autoconhecimento, um tempo de descoberta e invenção no sentido de 

uma ação do corpo que age e busca se reconstituir e não apenas representá-lo. A cura como 

preparação para o aparecimento, processo de autorretratamento. 

Trabalho para reconstruir o mundo. Meu mundo: o mundo em fotografia. O 

autorretrato em direção ao nosso próprio ser. A necessidade e importância, não de um buquê 

de flores, mas do cultivar das flores para estarem num buquê. Se falo de flores, a metáfora do 

reflorescer, a fotografia que reflete luz sobre sua superfície, e é revelada para não se 

escurecer. A fotografia carrega em si esta força do encontro com a própria essência. A 

fotografia é uma escritura, é uma revelação acerca do eu que expõe a superfície e revela sobre 

nosso interior. O espaço fotográfico com suas próprias formas, uma abertura ao próprio, a 

busca constante da imagem que revela o objeto fotografado. Olhar a nós mesmos como 

alguém que se constrói e se transforma por nossa ação significativa. A fotografia nos torna a 

ver aquilo que em si contém. 

Pensar com as imagens, o espaço fotográfico com suas próprias leis. Stephen Shore 

(2014, p.37)  diz que o fotógrafo impõe uma ordem à cena simplificando a desordem do 
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mundo. Ao dar uma estrutura, o fotógrafo seleciona uma imagem, escolhe o ponto de 

observação, o enquadramento, o momento da exposição, encontra um plano focal e captura o 

conteúdo da fotografia. Um traçado de grafias, a imagem que se repousa num plano, a 

organização da percepção e a articulação das intenções. Shore (2014, p.54,62) diz que “uma 

fotografia tem bordas; o mundo, não. As bordas separam o que aparece na fotografia do que 

não aparece.” “O mundo da fotografia está contido no interior do quadro.” [referência à 

imagem da p.77] A fotografia se organiza, se estrutura, avança para o interior de seu quadro, 

mas também nos lança para além de suas margens. Recorta um mundo, um desdobramento 

acerca do eu, mas também oculta-o porque age enfatizando formas. Shore diz que a 

“fotografia implica um mundo que continua além de suas bordas”. (2014, p.60)  

Estar na fronteira entre ser quem eu sou e ao mesmo tempo não ser quem eu sou. O 

autorretrato, meu duplo que vê a mim mesmo através dos olhos dos outros, um olho que vê a 

mim mesmo através de meus próprios olhos, revela o objeto fotografado mas também oculta-

o. A imaginação que faz ver dentro de um quadro mas que nos leva para além de suas bordas. 

A imaginação que comunica significado pelas imagens, nos mostra a realidade, mas outra 

realidade, a do olho que enxerga o olhar que não víamos. Poderia dizer que me vi vendo.  

Num autorretrato tocamos nossa essência. Um processo de auto-investigação sobre 

nós mesmos que nos leva à tomada de consciência, transposição entre o que está na fotografia 

e o que está dentro de nós. Nos colocamos em autorretrato em postura de ver o que podemos 

compreender, buscando atingir nossa existência. Penso: eu de costas seria reconhecido? 

O movimento do conhecimento pelo tratamento, também tratamento de imagens. O 

trabalho com a linguagem fotográfica e o significado dentro disso: o tempo necessário para 

que a imagem possa se revelar. É como encontrar o que mais me atrai, eu deixando que o 

processo de tratamento se faça valer. Marcia Tiburi (2004, p. 23) diz: “trago a técnica como 

modelo de um método por considerá-la núcleo de uma verdade: a verdade da ação.” O 

autorretrato que modifica minha percepção pelo tratamento.  

Eu pesquisando o ato de fazer-me autorretrato. Luz sobre luz, luz sobre sombra, 

sombra sobre sombra. [referência às imagens da p.91-92] Observação, imaginação e intenção. 

O controle de tonalidades, a remoção de detalhes, introdução de luzes e sombras. Não 

somente o que “resulta da luz, mas o que advém de um trabalho com a sombra produzida na 

afloração da própria superfície”. Uma impressão da própria imagem que se apresenta no papel 

revelado. Como pinceladas sobre a luz que brota do escuro, do apagamento do escuro sobre a 

escuridão, da luz que emana de uma fotografia por ser vista e contrastada diante da superação 

daquilo que nela são sombras. O papel fotográfico que fixa a imagem de sua impermanência e 
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contém luz. “Um trabalho de eviscerarão do ser. A ação do filósofo artista que pensa e cria”, 

inventando o modo de fazer aparecer sua fotografia. (TIBURI, 2004, p. 21-24) 

Autoretratamento: a técnica de cura das fotos. Pós-produção, um tratamento: é uma 

produção após o momento de captura da imagem, mas é a mesma produção no sentido da 

execução de uma fotografia, pós por ser depois mas inter-produção pelo processo de 

tratamento de imagem estar contido na substancialidade de toda fotografia. Quando o que se 

pensa se revela pela realização completa de uma fotografia, fotografar é eleger, tratar a 

imagem é como dar voz ao eleito. O autorretrato tratado para deixá-lo falar.  

A revelação de um mundo próprio: Reenquadrar é uma ação de me aproximar da 

imagem, aumentar seu tamanho sem alterar as dimensões, reenquadrar é selecionar, rever, 

colocar em nova forma; Retocar, é ver mais de uma face modelando (dar contorno fazendo 

sobressair certas formas, dobras, novos sentidos ao corpo) a imagem em relação a seus 

próprios limites, a manipulação de luzes após a exposição à luz, a alteração de planos focais 

após a fixação do que já está focado, a suavização e acobertamento do que estava muito 

contrastado; Manipular, tratar, é a importância do fazer dentro do quadro.  

Aquele que vê e percebe o que vê, faz uma imagem a fim de proporcionar o encontro 

de seu gesto de ver. Tratamento, um procedimento intencional de fotografias inventadas, são 

intervenções no momento da revelação mas também no ato de captação. A fotografia tem seus 

procedimentos técnicos como característica inerente à sua formalização, são instrumentos que 

precedem a imagem: a escolha da ótica utilizada e seus atributos como capacidades de 

refração da luz, distorção e ampliação de planos, nitidez da projeção; a câmera e suas 

características de recepção e armazenamento de informações, portabilidade e particularidades 

de manuseio; o filme/chapa fotossensível ou o sensor digital e o processamento digital das 

imagens na própria câmera. Uma fotografia nos leva a realizar intervenções no momento da 

captura, com desdobramentos na revelação da imagem. O que temos é uma forma, a imagem 

formada quando há luz.  

Tratar a imagem é ampliação do esforço de realizar a imagem. Mais do que 

alargamento, é a busca pela imagem formada, trabalhada por tempos, imaginada; é formação 

e desenvolvimento de um conceito. O tratamento é o momento em que vejo a imagem que 

sucede a configuração de um ser humano em formas visuais, imagens, projeções de minha 

percepção. A fotografia, uma investigação do mundo que acaba construindo outro mundo, 

meu mundo, um mundo lançado, emitido após ser revelado. Uma imagem mediadora de 

visibilidade, a imagem como revelação.  
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O autorretrato como postura do pensamento que está em processo, em ato de produção 

de subjetividade: o homem que cria, faz pensar e se faz pensar por meio de imagens. Busco 

revelar as luzes já expostas na superfície fotográfica mas em processo de irradiação. A 

percepção da percepção: uma filosofia da fotografia; um autorretrato da própria percepção do 

sujeito, uma ciência da fotografia, ciência humana de autorreflexão. 

O autorretrato como processo autocriação que funciona como linguagem para a 

reflexão do ser. Mas nos perguntamos o que é ser? “E a verdade das coisas que dizemos ser?” 

Marcia Tiburi (2004, p.159) diz: “toda verdade é re-velação, uma espécie de cobertura ou 

cortina, não des-velamento, mas re-velação, criação de linguagem para expressar o ser.” Re-

velação, “não a retirada do véu, nem apenas a sua análise, mas a sua produção. Nome próprio 

da aparência, a filosofia deve ser mimética de seu objeto. Uma poiética do conceito. 

Nomeação do mundo, declaração do ser pela linguagem.” Marcia (2004, p.166) fala que: “a 

aparência é objetivação da vontade, exposição da verdade da coisa, a verdade é, por sua vez, o 

que dela se pode conhecer. Mais a dúvida que nela se mantém.” Quando só conhecemos 

mediado pela experiência, a verdade é o momento do que é presente; a imagem, instantes de 

verdade, é o reflexo do que é aparente. 

O pensamento em forma de ação; a poiética como criação de mundo. A poiésis é a 

ação poiética que produz objetos e “constitui-se num extrair a potencialidade da matéria, 

dando-lhe uma forma possível. É uma exposição da verdade contida no material que não 

acontece através da sua dominação, mas através das descobertas ocorridas durante o 

processo.” O autorretratamento é meio de criação de um mundo em fotografia, é expressão 

para o ser, momento de reflexão sobre autoimagem. (TIBURI, 1995, p.108) 

Uma linguagem, dirigida tanto ao objeto fotográfico, minha pose e a consciência sobre 

o gesto de posar, como na dinâmica das luzes e a modelação do que é iluminado, o ângulo de 

captura e enquadramento, mas também quanto ao processo perceptivo que se dá na revelação 

da imagem. A importância do ato de nos percebermos diante da câmera e sermos percebidos 

como objetos formados em outro corpo. A percepção que se dá na fotografia e a fotografia 

dessa percepção. Estamos diante do ato de reflexão, refletindo como ele funciona, 

intensificando sua exposição. A ação de me autorretratar se dá no estado iminente do 

pensamento que se pode revelar (“a ação é o nome mais apropriado da arte”). (TIBURI, 1995, 

p.108) [referência às imagens da p.94 em diante] 

O autorretrato, meio de subjetivação. Trabalho de dentro para fora, eu no mundo mais 

que o mundo em mim. O que eu descubro ao revelar um autorretrato é aquilo que está em mim 

encoberto como veladuras revelatórias. A intenção resultando em transformação: a formação 
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da subjetividade em consecução a obra de arte. O trabalho fotográfico que resulta da relação 

eu comigo mesmo; o que penso se revela e me ultrapassa por tornar meu pensamento exposto. 

O trabalho da escrita fotográfica expõe o que penso, o mundo se descobre, se ilumina quando 

eu vou dando luz às imagens. “Uma filosofia que seja trabalho de escrita propõe-se como 

reinvenção do mundo (o mundo é uma fábula cartesiana, algo que posso dizer desde meu 

ponto de vista, mas o que nasce de meu ponto de vista reflexivo, me ultrapassa como 

indivíduo).” (TIBURI, 2004, p.184) 

“A subjetividade como capacidade de produzir que possui o artista resulta na 

objetividade de sua obra, que exteriorizando-se dele, torna-se, também, dele independente.” 

(TIBURI, 1995, p.108) O autorretrato revelado pelo artista, é parte dele destacada, outro 

corpo. Marcia Tiburi (2004, p.159) diz: “a filosofia como qualificação do pensamento é 

expressão, como método é arte, recriação do mundo.” “A filosofia deve fotografar o real e 

revelá-lo. A filosofia é uma experiência do pensamento que procura o gesto e a ação.” “O 

ainda tangível, mas quase intangível que determina a expressão na linguagem.” (TIBURI, 

2004, p.160-161) O autorretrato, forma e expressão da ação de reflexão. 

O autorretratamento prediz uma ação, a objetivação da vontade, o esforço pela 

exposição da verdade. O autorretrato que me é necessário para a reflexão ocorre durante sua 

ação, um fazer do conceito no trabalho da linguagem. É a descoberta de figuras produzidas 

através da minha percepção, figuras leves, como corpos em massa fina mas densa na 

subjetividade ampliada. A presença do autorretrato é uma verdade, sou eu me possibilitando 

viver para além de mim mesmo. O autorretratamento é um momento de se fazer imagem, ser 

sensível, e existir não apenas em si mesmo. As imagens, dizia Coccia (2010, p.39), são o 

verdadeiro tecido conectivo do mundo, que produzem a continuidade entre sujeito e objeto e 

permitem que na interação objeto fotográfico e sujeito da ação, seja revelada uma percepção. 

Que a fotografia aconteça sobre o papel e reflita luz sobre o pensamento. 

“A filosofia é um trabalho da linguagem, trabalho de busca da metáfora e de avanço 

para fora dela.” Revelar uma imagem, tratar ela, cuidar dos aspectos que pretendo aparentes. 

A “filosofia da fotografia que tem no efêmero, na luz que se esvai, na cor que se apaga, ou no 

pó que se desmancha.” É estado de exposição, tratamento, impressão e revelação. Fotografia, 

uma forma de escrever; imagem formada quando há luz. “A filosofia e a fotografia possuem 

uma relação com a luz, mas enquanto na primeira ela ocupa o lugar da metáfora, na ultima a 

luz é elemento fundamental da técnica. Uma é alegórica e elucidativa da outra.” Enquanto que 

para a fotografia Barthes (1984, p.121) dizia: Imago lucis opera expressa: imagem revelada 
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pela ação da luz, “pode-se dizer da filosofia que ela é conceptus lucis opera expressa”, 

conceito revelado pela ação da luz. (TIBURI, 2004, p.161,164,167) 
 
“A urgência da reflexão é algo que comove a todos envolvidos com a 
compreensão do conhecimento. A filosofia não pode apenas ser o 
gesto que propõe perguntas, que as compreende e elabora de modo 
sofisticado, ela precisa ser a proposição de respostas capazes de 
destruir os problemas, de eliminar os motivos pelos quais são 
propostas as perguntas. Pensar é comunicar e expressar o pensamento 
e produzir mais pensar, sempre como modo de modificar a realidade 
pela escuta e pela resposta. O pensamento só atinge sua virtude 
quando leva a pensar e quando essa ação - que é o pensamento - 
produz emancipação nas demais ações. Todo pensamento tem uma 
vocação prática que é a extensão de sua primeira coação sensível.” 
(TIBURI, 2004, p.29) 

 

Método de trabalho. Mais do que um retrato falado do conceito, a substancialidade do 

objeto que expressa o ser. O autorretrato é o retrato despido da utilidade social, da autoridade 

social reivindicada e deixada para a posteridade, longe destes rituais, o autorretrato está para a 

experiência de autoconhecimento, a subjetivação do próprio ser. O autorretrato, pensamento 

em ação, a percepção do ver “sobre o que não era visto ao olho”, mas que logo “faz ver algo 

outro, dá ao olho o que um olho lhe deu ao procurar o que não era visto.” (TIBURI, 2004, 

p.24) É poder compreender o que é captado com o olhar, mas não é visto; como no momento 

de captura a câmera se escurece ao levantar seu espelho, é no tratamento que a imagem fixada 

volta para mim, vai para o mundo, parte de mim. É mais do que o espelho, é outra visão: é 

como acordar e poder ver, o que se revelou para mim em uma superfície, a verdade que se 

revela na exposição da experiência. Em mim vejo outro, mas sei que sou eu e ao mesmo 

tempo outro que se torna visível ao expor meu processo de pensamento. No papel imagino 

uma paisagem: eu contra uma linha de horizonte me erguendo como um mastro. [referência 

às imagens da p.110 em diante] 

Autorretratamento, gesto da reflexão e ação do corpo. Me esforço para apoderar-me 

das imagens, olhar pelos olhos de outro, ter esta permissão e poder sentir a outra visão. Em 

autorretrato: agora eu era e sou eu. Precisamos de outros corpos para fazer aparecer nosso 

rosto. Em toda imagem, multiplicamos a nós mesmos. Que a arte do autorretrato cumpra uma 

das funções da imagem, que este lugar da escrita permita que o mundo encontre sua 

interpretação, preserve e emane imagens. Trato, não de me colocar no lugar da imagem e me 

duplicar; atuo, ajo, levo a percepção até a imagem, o rosto agora está em outro lugar, faço-me 

em imagem. Exponho como processo de reflexão. Que a fotografia seja uma metáfora para o 

pensamento como revelação. 
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ensaio sobre faces: vestir o avesso 

 
A luz se esforçando para sair da sombra. Mauricio Lissovsky 
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sessão 3: Hoje percebi a importância do tempo, da necessidade de estar no mesmo compasso 

entre a forma e o que se passa em meu interior, estar em mim mesmo. Me tornar imagem é 

procedimento tão consciente que preciso respirar, absorver e expirar, sentir o que está se 

passando, fechar os olhos e me ver, permanecer atento de mim antes do disparo. Estar no 

tempo; eu me sentindo. O gesto que tem sua própria duração: tempo mergulhado no tempo. 
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sessão 5: Olhar para as coisas como se as coisas devolvessem o olhar. Hoje percebi que me 

ver refletido, seja onde for é importante no momento de ser fotografado: o olhar que tenho 

refletido pelo cristal da lente, o reflexo que tenho na janela, na porta de vidro, importam, 

tenho retorno. A consciência do momento, do ponto de vista, o enquadramento, a luz e a 

angulação da câmera, o ponto de focagem. Há disposição da percepção articulando intenções. 

Se sou eu aquele que é fotografado, que posa e que se vê, como pode ser outro aquele que me 

olha da fotografia que faço de mim? A reflexão é exercício de refletir. A reflexão é o 

espelhamento. A reflexão que é a revelação. 
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sessão 7: Quando as luzes externas se abaixam e as luzes internas se expõem, é de noite que a 

revelação acontece. O tratamento da imagem aparece por ser neste momento que consigo me 

enxergar. Me vejo mais neste momento de revelação. O esforço de fazer surgir luz das 

sombras e fazer presente o que me reflete. Me inventar fazendo uso de um líquido 

demaquilante, encontrar o rosto que habite a expressão de meu ser. Entre sombra e luz, eu me 

apresento e me apresento de frente, como sou: não totalmente branco e nem totalmente preto. 

Trago luzes e sombras, e sou. A fotografia, que de tudo não é completa, implica um mundo 

que continua além de seu quadro, um estado, mas que todas as fotos constituem algo do que é 

próprio ao sujeito. É experiência autêntica, é uma entrega à experiência; o que escolho se 

deixa à mostra. É um momento de confiança, no qual me coloco ao desconhecido. Me ponho 

literal e simbolicamente, no escuro e então sou novamente devolvido à luz, mas agora 

transformado pela experiência. Se em fotografia não se é sensível, não se captaria nada, 

ficando ou totalmente preto ou totalmente branco.  
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sessão 13: Quando me olho no espelho, quero que minha imagem se encontre comigo mesmo. 

É isso!, quero ser um comigo mesmo. Tocar a imagem. Quero entrar na imagem. 
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sessão 17: Fico pensando em como será quando encontrar por aí um óculos perdido que tenha 

o grau certo para a minha vista míope. Uma mala de roupas com trajes de meu número. 
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Retrato do artista quando coisa Manuel de Barros 
 

A maior riqueza 
do homem 

é sua incompletude. 
Nesse ponto 
sou abastado. 

Palavras que me aceitam 
como sou 

— eu não aceito. 
Não aguento ser apenas 

um sujeito que abre 
portas, que puxa 

válvulas, que olha o 
relógio, que compra pão 

às 6 da tarde, que vai 
lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 
Perdoai. Mas eu 

preciso ser Outros. 
Eu penso 

renovar o homem 
usando borboletas. 
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considerações finais 
Quando não se quer mudar o mundo, privatiza-se o sonho 

modificando o cabelo, a roupa, a aparência. Frei Betto 
 

 

A fotografia que é muito parecida com o que enxergamos, é uma realidade, 

acreditamos na imagem fotográfica. Em autorretrato não busco imitar o inimitável, não a 

duplicidade de mim em imagem, mas ser sujeito em pessoa descobrindo o véu na produção da 

superfície que nos dá a ver nossa imagem. Não a busca pela autenticidade, nem a preocupação 

com a realidade da imagem ser pelo que se assemelha à mim, o valor de verdade de um 

autorretrato pelo que dele podemos conhecer, a verdade do que é presente e se apresenta 

como reflexo do que é aparente; a invenção da subjetividade e investigação de si mesmo pelo 

processo de autorretratamento. Atuar, ser um personagem em potencial, não um ser vazio, 

mas a pessoa presente. O rosto ultrapassa a máscara quando a máscara se faz seu próprio 

agente.  

Espero contribuir à vida e estar no caminho que favorece a “desaprender os princípios 

das obviedades que são atribuídas aos objetos, às coisas.” (CANTON, 2009, p.12-13) Que a 

arte esteja repleta de verdade. Contenha o espírito do tempo, reflita visão, pensamento, 

sentimento de pessoas, tempos e espaços. Que a vida e a arte estejam face a face diante da 

experiência de autorretratar-se, como ferramenta e linguagem de expressão, pertencimento à 

sensibilidade de nós, sujeitos e produtores de ação poiética. 

O autorretrato não como uma ajuda do auto, não como resposta que nos damos a nós 

mesmos sem consideração de outros. Autorretrato, uma interpretação, algo que depende da 

linguagem e de uma capacidade de apresentação. Meio de nos colocarmos a enxergar o que 

nos subjaz, quando não conseguimos refletir sobre nós mesmos olhando para nós mesmos. É 

uma interpretação das coisas assim como é a experiência real daquele momento. Não uma 

ação de armar uma armadilha contra mim mesmo. O autorretrato volta a seu sujeito produtor 

como objeto externo e distanciado de si, é outro corpo que não é voltado a mim mesmo, é 

corpo revelador, corpo de reflexão, corpo de cura da autoimagem por meio da cura do tempo 

de produção de seu sujeito autorretratador. Em meio a uma sociedade de gente superexposta 

em suas superfícies, o autorretrato é imagem revelada a partir do interior do seu habitante. 

Descubro no autorretrato a reapropriação da nossa imagem que incide no mundo e 

volta para dentro de si indicando a direção que temos a prosseguir. Em direção ao outro, 

continuar re-velando, acendendo faíscas que causem a fumaça e espante aquele que está 
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escondido, levando-o da escuridão à luz. Autorretrato, uma linguagem que não se esgota, que 

advém de uma ressonância da mensagem que nela faz ler outrem além do que está dito – o 

autorretrato como corpo aglutinador, mas como um corpo independente, é autocriação com 

objetivo de autoconhecimento, não como meio absoluto no qual a pessoa se auto-resolve, não 

é auto em tudo, mas do auto-reconhecimento de que não se pode viver somente em si, preso à 

imagem de um espelho. O autorretrato como imagem distinta de mim mesmo, outro corpo, 

em prática de ascese ao próprio ser. 

Fazer as imagens e olhar para as imagens é poder pensar com as imagem; a imagem 

enquanto ato é enquanto processo imagens que provocam a reflexão, questionamentos para o 

mundo diante de nós. A imagem inventada em fotografia é, por fim, imagem em movimento; 

quando um autorretrato é passado-presente-futuro, instante passado repleto nas poéticas do 

gesto de ver presente, iminente nas poéticas do ver futuro, é arte própria, imaginação 

inventada e revelada. É o olhar correspondido; meu olhar se descobrindo com o que a imagem 

em si contém e nos oferece. É olhar protagonista quando tudo parece nos olhar.  

Se a fotografia tem em si a experiência do tempo, o autorretrato fotográfico carrega o 

valor do tempo de revelação, o tempo necessário para que nossa subjetividade possa dar-se a 

se conhecer. Falo também da experiência de tempo de escrita que este trabalho me ofereceu: 

assim como as fotografias nos dão a sensação de tempo, a fotografia muda nosso modo de ver 

o mundo: esta pesquisa como testemunho do mundo ao qual dediquei meu olhar. “O que é o 

agora senão uma ausência de ontem e a potencia de amanhã?” Uma imagem, por vezes é 

como se olhássemos por frestas, ou que através de um vidro daqueles turvos, é intervalo entre 

o nosso presente e o que já é passado, “corresponde a algo sempre presente e, ao mesmo 

tempo, desde sempre ausente”, é a dimensão criadora da realidade do tempo presente do devir 

das coisas. Que possamos olhar para a imagem, olhar com inquietude para a imagem evitando 

atalhos de nossa cegueira, dilatando nosso olhar, introjetando um olho de fotógrafo para que 

vejamos sem inocência. (TIBURI, 2012, p.120-121) 

O autorretrato dota a pessoa de olhar, nos encara com uma frontalidade decisiva como 

se o objetos nos percebessem e devolvessem a nós nosso olhar, uma perceptibilidade do tipo 

onírica, objetos olhando para nós de forma recíproca, não mimética, mas metafórica, da 

fotografia exposta que se oferece à nós, a fotografia que nos olha com os olhos que ela 

sonhou. Dou voz à fotografia como corpo independente, outro nascido de nós, é corpo lúdico 

capaz de fazer ver, gesto da ação de cocrição, que como disse Walter Benjamin, a fotografia 

revela o inconsciente ótico, compreende uma superfície que põe em cena o não revelado.  
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Diante da câmera, efetivamente atuar, nos assumirmos a posar, colaborar com a 

apresentação de nossa imagem. Inventar um autorretrato no processo de tratamento da 

imagem, como se fossem autobiografias de nós feitas não apenas de lembranças e certezas, 

mas também do que foi encoberto e não apresentado, que não coincide com o revelado. O 

autorretrato é a procura inquieta pela existência. Implica a aproximação a um outro, ao olhar 

do outro como olhar meu. O auto que não está somente em meu autocontrole, é apresentação 

de nós como indivíduos na experiência de fazer sentido e dar sentido à busca existencial. 

Entendo que o trabalho torna-se mais generoso e aberto à medida que vou revelando 

as imagens pelo tempo de cura do processo. O autorretrato como ensaio de reapropriação de 

nossa imagem, não como consubstanciamento ou unificação, mas o inverso, bastante 

permeável, feito de dúvidas, escurecimentos e clareamentos sucessivos no processo de 

autorretratamento. Descobrir o outro em si e abrir-se para o outro a partir de si, não a 

necessidade desmedida da imagem, mas a relação altruísta de diálogo que pode haver num 

autorretrato. Houve momentos em que estive totalmente imerso no processo, via 

autorretratamento em tudo quando ser autorretratado não é fácil; o esforço, percebo, está na 

dependência, na cocriação que precisa do outro. A imagem editada por mim, estabelecida em 

boa versão e exposta ao outro, passada pelo olhar do outro, olhar que revigora o meu. 

O autorretratamento é reflexão que está durante o fazer. Registrar, editar, reorganizar a 

imagem pelo esforço. Olhar, ver o que aconteceu, redirecionar, visualizar novamente pelo 

concerto de iluminação, observar onde vivem as luzes e sombras concebendo novas imagens, 

imaginar e então, ver. Fotografia: reflexão que revela-se no fazer. Atos relatos de auto-re-

tratos. 
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