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A arte é a mais universal e mais livre das formas de comunicação 
[...] é a extensão da função dos ritos e cerimônia unificadores dos 
homens [...] ela também conscientiza os homens de sua união uns 

com os outros na origem e no destino.  
John Dewey 
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RESUMO 

Autorreflexões é uma série de fotoperformances elaborada a partir de um processo de 

criação estabelecido no diálogo entre o artista e o observador, tendo a autoimagem como 

forma de presença. Ao utilizar o espelho como elemento mediador dessa interação, busco a 

colaboração ativa do outro na construção do autorretrato como uma criação conjunta, 

reafirmando a presença do artista no reflexo do outro. O objetivo desta pesquisa é refletir 

de que forma minha presença, como artista, se insere no próprio ato da fotografia a partir do 

desenvolvimento da relação artista/sujeito fotografado nesse processo de produção da 

fotoperformance. Nesse diálogo um reflete a essência do outro, pois a obra não acontece 

sem que ambos estejam presentes. E mais: sem que ambos aceitem o que o outro tem a 

oferecer para a construção da obra. 

Palavras-Chaves: Reflexo; Autoimagem; Presença; Fotoperformance; Interação. 
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ABSTRACT 

Autorreflexões is a series of fotoperformances developed from a process of creation established 

in the dialogue between the artist and the observer, and self-image as a form of presence. By using the 

mirror as a mediator of this interaction element, I seek the active cooperation of the other in building 

the self-portrait as a joint creation, confirming the presence of the photographer in the reflection of the 

other. The objective of this research is to think about how my presence, as an artist, falls in the act of 

photography from the development of the photographer / subject relationship photographed in the 

process of production of fotoperformance. This dialogue reflects the essence of one another, because 

the work does not happen without both are present. Plus, without both accept what the other has to 

offer for the construction. 

 

Key-words: Reflection; Self Concept; Presence; Fotoperformance; Interaction. 
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INTRODUÇÃO 

A ideia da fotoperformance Autorreflexões surge a partir de imagens realizadas para um 

concurso 1  de fotografia cujo tema estava relacionado com a inclusão social de pessoas menos 

favorecidas dentro das novas mídias. Ao entregar a câmera a uma pessoa num determinado local, em 

seu próprio ambiente, enquanto seguro o espelho, começo a interagir pedindo que este encontre seu 

reflexo e faça a captura do mesmo. Eu, possuidor do conhecimento, busco incluir o receptor2 nesse 

“mundo desconhecido” das mídias digitais através dessa performance. A utilização do espelho como 

elemento das fotografias advém de um trabalho realizado para a matéria Fotografia II, na qual foi 

solicitado a criação de um autorretrato. Ao perceber vários espelhos a minha frente, eu enxergava em 

função do ângulo expressões faciais distintas, das quais muitas desconhecidas para mim, provocando 

o desejo de construir meu autorretrato. Autorreflexões é a evolução desse autorretrato diante do 

espelho, que nesse momento busca interagir com o observador, incluindo o outro no processo de 

criação, através da troca de experiências na ação performática por meio da fotografia e do vídeo. 

O ser humano sempre teve uma necessidade de registrar atividades e momentos cotidianos, 

marcando a sua presença, desde tempos antigos. Percebe-se isto principalmente nas pinturas rupestres, 

na busca pela representação dos aspectos da vida humana e do que havia ao redor. 

As técnicas evoluíram e novas formas também se desenvolveram, passando por desenho, pintura, 

chegando à fotografia. A primeira imagem fotográfica de que se tem conhecimento data do ano de 

1826 realizada pelo francês Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833). O processo de criação de imagens 

através de exposição luminosa fixadas em algum tipo de superfície sensível, assim é descrita a essência 

desta técnica. 

A primeira aparição de seres humanos na fotografia data de 1838 (BARRADAS, 2013). O 

indivíduo passa quase que despercebido no canto inferior esquerdo da imagem já que o mesmo 

apresenta um ligeiro desfoque em função ao tempo de exposição. Nesta época o período de tempo 

exposto era longo então se deduz que a sua aparição na fotografia se deve ao fato ter ficado em estado 

razoavelmente imóvel durante o tempo da exposição, pois engraxava os sapatos.  

                                                 
1 Concurso de Fotografia Damário da Cruz realizado como parte do VII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social 

do Recôncavo e do II Fórum Internacional 20 de Novembro, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2013.  

 

2 Chamo de receptor o indivíduo que interage comigo, recebendo a câmera e as informações, mas ressalto que essa 

recepção é ativa. Assim, “receptor” deve ser aqui entendido na acepção de “participante”. 
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Figura 1. A primeira aparição de seres humanos na fotografia, Louis Daguerre, 1838. 

A imagem foi tirada por Louis Daguerre (1787-1851) o inventor do daguerreótipo1. Um ano mais 

tarde em outubro de 1839 um químico holandês imigrante chamado Robert Cornelius (1809-1893), 

faz um retrato de si próprio do lado de fora da loja da família, aperfeiçoando assim o invento de 

Daguerre; tem-se então notícias de um dos primeiros autorretratos fotográficos.  

A prática de inserir o autorretrato nas obras já adivinha desde muitos séculos atrás passando pelas 

esculturas, pinturas e não seria diferente na fotografia. Na pintura, algumas obras se diferem da prática 

tradicional por inserirem a presença do artista no contexto da obra. No quadro O Casal Arnolfini (1434) 

do pintor flamengo Jan van Eyck (1395-1441), é possível perceber que o artista se insere naquele 

momento com intenção de reafirmar sua presença como testemunha ocular do que ele estava 

registrando e na construção da própria obra. Notamos que o artista teve uma minuciosa preocupação 

em se mostrar através do espelho convexo posto atrás das figuras do quadro. Assim, o espelho torna-

se fundamental para a compreensão da intenção do artista. (PINCELADAS DE ARTE, 2012) 

 Com relação a inclusão do observador na obra, a pintura As Meninas, realizada em 1656 pelo 

espanhol Diego Velázquez (1599-1660), é uma referência importante neste trabalho. Na forma como 

a obra foi elaborada, o observador tem a leve sensação de estar no lugar dos personagens que o artista 

pinta, fazendo com que a obra se complete a partir da observação de quem está fora do quadro.  

Obras como essas provocam uma reflexão acerca da auto representação do artista e do próprio 

processo de criação, reproduzindo o espaço onde são realizadas e destacando a importância do 

observador na formação da obra, ao dar uma nova significação a partir da sua própria leitura.  

                                                 
1 Daguerreótipo é um processo fotográfico feito sem uma imagem negativa.  Uma lâmina de prata é sensibilizada com 
vapor de iodo, formando iodeto de prata sobre a lâmina. Expondo-a por cerca de 20 a 30 minutos na câmara escura, os 
cristais de iodeto de prata atingidos pela luz se transformam em prata metálica, de forma a gerar uma imagem latente 
(onde as regiões da lâmina mais atingidas pela luz formam mais prata metálica e as regiões pouco iluminadas quase não a 
formam), que pode ser revelada pelo vapor de mercúrio. (HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA, sem data) 
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A auto representação chega à fotografia como autorretrato, com uma conexão direta com uma 

forma de presença, uma representação de outras faces muitas vezes ignoradas. Um sentimento que 

proporciona ao artista uma possibilidade de se auto observar, buscando entender como aquelas 

características ali o fazem ser quem ele é e, ao utilizar o espelho como elemento construtivo desta 

autoimagem, possibilita também perceber o que dos outros seres à sua volta está contido no reflexo; 

tudo isso proporciona uma reflexão rica acerca do ocorrente no meio em que está inserido. Roland 

Barthes, filósofo francês em A câmara clara fala que: 

A foto-retrato é um campo cerrado de forças. Quatro imaginários aí se cruzam, aí 
se afrontam, aí se deformam. Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele 
que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo 
me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte. (BARTHES, 1984, 
p.27) 

Esse entendimento de Barthes (1984) quando fala do autorretrato foi percebido ao pesquisar 

sobre o tema e ao realizar o trabalho de autorretrato para a disciplina Fotografia II. São esses múltiplos 

seres que podemos ver refletidos no espelho no processo de construção da autoimagem.  

A partir da arte conceitual entre os anos 1960 e 1970 uma nova forma de visão sobre o sentido 

da fotografia começou e ser trabalhado. Práticas e técnicas já consagradas sobre como fotografar 

começam a dar espaço ao processo fotográfico, dando relevância ao processo de como se obter o 

produto final. O artista vem afirmar sua presença na construção da obra, se colocando na imagem, 

como alvo diante da câmera. Desse modo o intuito era subverter os padrões convencionais do que se 

pensava ser um ato artístico fotográfico. Barthes (1984) afirma que, o referente (o fotografado) mantém 

uma relação com o espetáculo que viria a ser o processo de construção. O artista, então no papel de 

receptor, se expõe perante a câmera durante o processo de criação. Vem, de alguma forma, afirmar 

sua presença não só nas ideias para produção como no resultado final.  

Cindy Sherman (1954- ) é uma artista que trabalha com fotoperformances, buscando questionar 

o papel da mulher na sociedade, mas o que se traz como referência da artista está ligada diretamente à 

uma imagem sem título de 1985, onde Sherman busca em meio a secreções do corpo (vômitos) retratar-

se através do reflexo na lente de um óculos de sol, (re)afirmando sua presença na obra. (RIBEIRO, 

2012) 
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                     Figura 2. Autoretrato, Darlan DhOuro, 2012.       Figura 3. Fotografia para concurso, Darlan DhOuro, 2013.   

Partindo deste ponto de vista a pesquisa traz novos possíveis métodos de criação e percepção de 

pensamentos e ideias para o diálogo do artista consigo mesmo e da sua relação com o fotografado, 

tornando-o um agente ativo no processo de produção. A presença de ambos na execução do trabalho, 

através da proposição de diálogo para a produção da autoimagem, permite que gere uma sensibilidade 

maior do questionamento do olhar artístico sobre si mesmo e sobre a obra realizada, a partir de diversas 

relações que surgem entre o artista, o observador que participa e o equipamento utilizado. Ao utilizar 

da imagem refletida no espelho no autorretrato fotográfico busco ampliar a noção de autorretrato, 

quebrar um pouco essa ideia de autorretratos comuns, a fim de refletir sobre essa possibilidade da 

existência de um autorretrato que além de mostrar mais do ambiente em que ele está inserido, mostra 

o papel do observador na criação da imagem. Nssa relação com o espelho, o professor Philippe Dubois 

em seu livro O Ato Fotográfico e outros ensaios, afirma: 

Essa apresentação das fotos em espelho, que introduz o espectador (o tempo 
instantâneo e existencial da visão) na própria obra, não apenas faz com que a obra 
varie, mude, se transforme a cada vez que se olha para ela, mas vai sobretudo 
colocar um jogo complexo de relações entre o fotógrafo (fotografado) e o 
observador (refletido) [...]. (DUBOIS, 2010, p.19) 

Na Seção 1, a fotografia é questionada, analisando como a câmera fotográfica passa a ter um 

papel de espelho, explicando a escolha do espelho como elemento fundamental no meu processo de 

criação. A Seção 2 aborda a prática da foto e videoperformance e sua realização no meu processo 

criativo. A foto vem não simplesmente como registro, mas também o objetivo que se pretende chegar 

a partir da performance. Traz também questões relacionadas aos enquadramentos, plasticidades das 

fotografias e vídeos produzidos. A Seção 3 discute a relação artista/ observador e a importância da 

interação entre os dois para efetivação do processo de construção do autorretrato. Essa parte traz o 

relato da produção da pesquisa artística, processo de construção, seleção das imagens, montagem da 

exposição e a percepção das pessoas que realizaram a performance e viram seus autorretratos sendo 
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expostos e pessoas que não participaram mas puderam interagir por meios de espelhos fixados na 

exposição e, assim, entender mais o processo.  

 

Figura 4. Autorretrato, Robert Cornellius, 1839. 

 
    
 Figura 5.   O Casal Arnolfini , de Jan van Eyck, 1434.  Figura 6.  As Meninas , de Diego Velázquez, 1656. 
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Figura 7. Sem Título,Cindy Sherman, 1985.  
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SEÇÃO 1 - O AUTORRETRATO E O ESPELHO 

No surgimento da fotografia, todo discurso proferido da época se baseava na ideia de que a 

imagem fotográfica vinha para reproduzir o real. Tudo era visto a partir da captura fotográfica e tido 

como algo que de fato tivesse ocorrido. A câmera passa a exercer um papel de “espelho”, as pessoas 

ficavam de frente ao equipamento, esperando eternizarem o momento ou imortalizarem seus retratos. 

Ao se posicionar perante a câmera você se torna um ser mutável, como afirma Roland Barthes (1984):  

Ora, a partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a "posar", 

fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. Essa 

transformação é ativa: sinto que a Fotografia cria meu corpo ou o mortifica. (BARTHES, 1984, p. 22) 

O papel dos artistas pintores e da fotografia começara entrar em colapso pelo fato de que as pessoas, 

aquelas que tinham condições, não queriam mais serem retratadas em quadros, mas sim, em 

fotografias. 

Hippolyte Bayard (1801-1887), contemporâneo de vários estudiosos que tentavam desenvolver 

a técnica da fotografia “pregou uma peça”, se assim pode-se dizer, na sociedade de sua época ao 

realizar o autorretrato de um homem sufocado, onde ele se coloca imóvel no centro da imagem numa 

posição como se estivesse morto. Fizera isso porque o governo francês, na época, não havia 

reconhecido os seus feitos em favor da fotografia. No lugar de Bayard, Jacques Daguerre é 

reconhecido, mesmo sem uma pesquisa mais avançada que a do próprio Bayard. Sobre esses 

pensamentos a respeito da imitação da realidade, Philippe Dubois (2007) disse:  

Embora comportasse declarações muitas vezes contraditórias e até e – ora de um 
pessimismo obscuro, ora francamente entusiastas –, o conjunto de todas essas 
discussões, de toda essa metalinguagem nem por isso deixava de compartilhar 
uma concepção geral bastante comum: quer seja contra, quer a favor, a fotografia 
nelas é considerada como a imitação mais perfeita da realidade. (DUBOIS, 2007, 
p.27, Grifo do autor). 

 Figura 8.  Autorretrato do  Homem sufocado,   Hippolyte Bayard, 1840. 
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Com o passar dos tempos, a fotografia começou a ser vista não mais como o espelho do real, mas 

como transformação, encenação do real.  A respeito disto, Dubois (2007) continua: “[...] a foto vai se 

tornar reveladora da verdade interior (não empírica). É no próprio artifício que a foto vai se tornar 

verdadeira e alcançar sua própria realidade interna. A ficção alcança, e até mesmo ultrapassa, a 

realidade.” (Dubois, 2007, p.43. Grito do autor). 

Hebert Bayer (1900-1985), em seu autorretrato de 1932, traz esse referencial dessas discussões 

sobre a manipulação do real na fotografia. Na imagem, ele segura um objeto que viria ser um pedaço 

de seu corpo, como se tivesse retirado uma de suas axilas.  

 
Figura 10. Frame #1 do vídeo REGISTRO - Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013 

O autorretrato tinha a intenção de falar de si, mas falar de uma forma diferente; entendo então 

que uma simples fotografia do meu rosto, por exemplo, não dirá tudo sobre mim, não representará tudo 

que eu sou. O autorretrato sempre foi uma prática comum entre os artistas, vem acompanhando a 

humanidade no decorrer dos tempos, chegando à fotografia, e possibilitando novas formas. Isso me 

Figura 9.  Autorretrato , Hebert Bayer, 1932 . 
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faz crer que no processo de construção do autorretrato o que se espera refletir não é apenas a imagem 

do artista, mas o mundo em sua volta, e mais especificamente neste processo de Reflexos, que é o 

trabalho proposto, refletir o observador e o mundo por trás do mesmo. Com o entendimento de que o 

espaço, onde está inserido o artista e as pessoas que convivem ou estão a passar por ele, exerce 

influências, o campo artístico sofre uma reviravolta e as novas formas de se auto representar entram 

em jogo com o intuito de afirmar e reafirmar que aquilo que está sendo descrito como meu autorretrato 

traz mais sobre meu respeito do que a minha imagem perante uma câmera ou outra qualquer forma de 

representação.  

Nessa nova perspectiva de construção do autorretrato, trago como instrumento auxiliar da 

construção artística o espelho. Não como um simples objeto que reflete o outro eu, mas, como objeto 

que se incorpora ao artista. O espelho foi escolhido porque havia uma necessidade na pesquisa, além 

do diálogo, difundir de maneira dinâmica o meu autorretrato e o do receptor. Nota-se que a influência 

sobre o outro se baseia no fato que muitos, ao se depararem diante do espelho, mesmo que seja por 

alguns segundos, param e fixam sua imagem naquele instante, a fim de terem uma compreensão de 

seu estado no momento. A fotografia como espelho trabalha a capacidade de reprodução de uma 

realidade, esse instante imóvel do indivíduo no espelho poderia ser eternizado com uma captura de 

imagem. Assim como no espelho as pessoas ficam paradas num breve espaço de tempo, o mesmo 

ocorre quando deparado com a objetiva.  

1.1 O processo 

O processo de produção prática – e coloco o termo prática a partir do entendimento de que o 

processo se inicia, de fato, no campo das ideias onde ocorre a elaboração da poética e questionamento 

do olhar, começa quando o “eu artista”, propositor da ideia, busco a participação do outro, no sentido 

de que juntos possam construir essa obra artística. E nessa busca, no trocar de ideias, o outro recebe 

das mãos do artista o equipamento (câmera), que passa a ser também um componente desse receptor. 

De um lado, o artista com o espelho e, do outro, o receptor com a câmera. Dois indivíduos, que 

carregam consigo elementos que a partir do instante da busca por construir a obra artística passam a 

ser parte da obra, portanto, o autorretrato desse outro ser, desse outro artista.  

Em todo o momento o artista procura reafirmar sua presença naquele momento na produção da 

obra, contudo, ele entende que nos tempos atuais uma obra artística que não possui colaboração do 

receptor acaba por perder parte desse sentido artístico múltiplo, interativo. Além do que, a motivação 

maior é essa troca de pensamentos entre esses indivíduos que constituirão uma obra carregada de ações 

simbólicas.  
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A construção dessa obra se dá entre artista e receptor, mesmo que exista o desejo de fazer com 

que este sinta ou pelo menos tenha a ideia do que é produzir algo, tudo isso advém da proposta 

apresentada pelo artista. Não se pode esquecer que sem o mesmo, sem suas ideias, seu olhar 

diferenciado nada do que for produzido teria a mesma significância, isso é o que difere hoje em dia, 

em meios aos avanços tecnológicos e praticidade, principalmente no campo fotográfico onde qualquer 

um pode produzir uma boa imagem, as fotografias tidas como produzidas por profissionais e as 

produzidas por amadores. É a capacidade de elevar seu olhar e capturar com sua objetiva o diferente, 

o que ninguém ainda fora capaz de enxergar. (VINHOSA, 2008). Mesmo que não seja a própria figura 

do artista ali refletida, os parâmetros conceituais que norteiam o receptor a colaborar com a construção 

provêm do artista. 

Esse outro que aparece retratado busca refletir o sentimento que ele captou ao interagir com o 

receptor. Ao promover essa experiência fotográfica, o artista começa a recordar, reviver suas próprias 

experiências não só artísticas, mas de vida, como um ser que ocupa determinado lugar no espaço e que 

colabora com o mesmo. De acordo com Denis Roche (2007), “O que se fotografa é o fato de se estar 

tirando uma foto.” (DUBOIS, 2007). 
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SEÇÃO 2 - AUTORRETRATO E A FOTOPERFORMANCE 

Sobre a prática da fotografia no processo de criação, é importante entender que a partir da arte 

conceitual, como dito anteriormente, o papel da fotografia sai de um mundo concreto para um mundo 

instável, com diversas possibilidades. (COTTON, 2010). Em A Fotografia Como Arte Contemporânea 

a curadora Charlotte Cotton reflete sobre qual a posição da fotografia no campo da arte nos tempos 

atuais, principalmente no que diz respeito ao uso da mesma na produção de autorretratos não 

convencionais, já que essa nova forma da representação do indivíduo questiona também o que deve 

ser valorizado: se a técnica fotográfica usada ou o percurso da produção, passando por ideias e 

motivações externas até a concretização da obra. 

No âmbito da prática da arte conceitual, as motivações e os estilos dessa fotografia 
foram nitidamente diferentes dos modos já consagrados pela refinada fotografia 
de arte daquela época. Em vez de exaltar a atividade fotográfica virtuosística ou 
de distinguir alguns profissionais relevantes com o rótulo de "mestres" da 
fotografia, a arte conceitual minimizou a importância da autoria e da competência 
prática, aproveitando a capacidade inabalável e cotidiana da fotografia de retratar 
as coisas: adotou um visual peculiarmente "não artístico", "inexperiente" e 
"anônimo" para enfatizar que a importância artística residia no ato retratado pela 
fotografia. (COTTON, 2010, p.21) 

Não mais como um objeto de apenas documentar, a fotografia faz parte da construção do produto 

artístico, e mais: ela é na verdade o objeto que se pretende obter a partir da performance. Assim sendo, 

a captura passa a ser o próprio objeto a alcançar, tanto do artista quanto do receptor (fotografado). E é 

dessa forma que ela é encarada no meu processo de criação. 

A fotoperformance vem nos trazer a possibilidade de reestruturação do olhar, quebrando as 

restrições promovidas pelos aspectos convencionais da fotografia. Um diálogo entre o registro 

fotográfico e o registro mental. (O’NEILL, 2008). 
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Figura 11. Frame #2 do vídeo REGISTRO - Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013 

Esse tipo de fotografia vem estimular a imaginação, buscando dentro dela mesma a experiência 

do outro e levantando novas possibilidades, dando importância ao que não é conhecido, com intuito 

de reproduzir não o que já é conhecido, mas tornar visível aquilo que ainda não foi percebido; alterando 

a realidade em um novo sentido, incorporando ação, movimento, dinamismo, interação. O artista busca 

descrever seu aspecto e seu caráter, a fim de revelar o que captou da expressão de si mesmo.  

Nas técnicas de pintura e escultura a imagem do artista traz traços nítidos de sua aparência. Até 

mesmo, os autorretratos fotográficos, em suma, trazem a máquina à frente do artista sendo manuseada 

por ele mesmo.  

A fotografia passa por uma mudança, no sentido de dar liberdade aos artistas de criarem algo que 

não necessariamente teria uma “boa” imagem. (COTTON, 2010) Ela vem carregada de todo processo 

da construção do produto artístico, as sensações e experiências tanto do fotógrafo quanto do 

espectador. A respeito dessa mudança de sentido no papel da fotografia, Philippe Dubois diz que: 

De fato, depressa ficou claro que a fotografia, longe de se limitar a ser apenas o 
instrumento de uma reprodução documentária do trabalho, que intervinha depois, 
era de imediato pensamento, integrada à própria concepção do projeto, a ponto 
de mais de uma realização ambiental ter sido finalmente elaborada em função de 
certas características do procedimento fotográfico [...]. (DUBOIS, 2007, p.285) 

A performance em si traz consigo essa necessidade de que mesmo aqueles que não estejam 

diretamente ligados a mesma, participantes passivos, contribuam para sua concretização, a partir de 

seus olhares, suas observações sobre o que está sendo realizado. É a capacidade de torná-los diferentes 

quando estes param e levantam questionamentos sobre o ato. Nesse momento, a foto vem com a 

impossibilidade de pensar o resultado final sem que neles estejam marcas do processo de criação.  



25 

A produção, mais do que se pensar em realizar um autorretrato, a câmera em interação com o 

espelho, traz o outro ponto de vista, já que existe uma produção conjunta dos corpos. Cria-se também 

uma produção conjunta dos elementos, refletindo um outro ponto de vista que não aquele o qual a 

objetiva capturou diretamente.  

O conhecimento do artista sobre o equipamento é muito importante, pois a partir deste o outro 

terá uma noção do que está lhe sendo proposto. Neste processo o espelho é o principal elemento que 

vai permitir que esses dois seres tenham uma nova visão dos elementos que e espaços que os rodeiam, 

dando abertura para que quem observa também crie um novo olhar do que é refletido.  

O importante aqui era então a atuação do artista e receptor, a interação entre o próprio ato 

artístico e a foto, mais tarde, como vídeo. Mais que uma simples operação de captação de um 

autorretrato, que alguns terceiros passavam com olhar de hesitação por não compreender o principal 

sentido do trabalho por inteiro, é a condição de puro desenvolvimento de um processo artístico que se 

desenrolava no aqui e agora entre os seres presentes.  

Em O Ato Fotográfico, Philippe Dubois (2007), traz uma análise muito interessante sobre o que 

viria ser a fotografia no âmbito da ação, o que afirma ainda mais o papel da mesma dentro da 

performance, e como se pode perceber como a fotoperformance tem todo um processo de construção, 

passando pela ideia do ato até a observação do receptor. Ele escreve: 

Com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato que a faz 
ser. A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, 
o resultado de um fazer e de um saber-fazer, [...] é também, em primeiro lugar, 
um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, algo 
que não se pode conceber fora de suas circunstancias, [...] uma imagem-ato, 
estando compreendido que esse ‘ato’ não se limita trivialmente apenas ao gesto 
da produção propriamente dita da imagem (o gesto da “tomada”), mas inclui 
também o ato de sua recepção e se de sua contemplação. (DUBOIS, 2007, p.15)   

Michael Snow (1929- ), ao realizar Authorization (1969), pretendia reconceituar o significado de 

um autorretrato perante o espelho e ainda mais, construindo uma imagem, ao mesmo tempo, que 

desconstruía. A própria imagem (foto/ espelho) traz a construção desse processo de ressignificação e 

possibilita a reflexão sobre a relação do artista consigo mesmo com o desaparecimento desse ser 

unitário frente ao espelho e o aparecimento de diversos indivíduos que surgem nas fotografias durante 

o processo de criação. A respeito disto Dubois analisa: 

Dá primeira à quinta foto, assistimos ao recobrimento progressivo de sua imagem 
no espelho pelas fotografias que captaram essa mesma imagem. Eis o sujeito, esse 
sujeito presente a si mesmo no instante efêmero e fugaz do reflexo, ei-lo aos 
poucos enterrado sob sua própria reprodução, devorado, apagado um pouco mais 
a cada mirada, a cada disparo da câmera, pela representação congelada de 
instantes sempre superados. (DUBOIS, 2007, p.18) 
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Figura 12. Authorization, Michael Snow, 1969  

Em Autorreflexões o espelho funciona como um amplificador do espaço, não é apenas uma forma 

de retratar o que está por detrás da câmera. É a criação de um espaço a partir de dois “mundos”, é o 

que está por trás do artista e o que está por trás do receptor. 

Essa apresentação das fotos em espelho, que introduz o espectador (o tempo 
instantâneo e existencial da visão) na própria obra, não apenas faz com que a obra 
varie, mude, se transforme a cada vez que se olha para ela, mas vai sobretudo 
colocar um jogo complexo de relações entre o fotógrafo (fotografado) e o 
observador (refletido) [...]. (DUBOIS, 2010, p.19) 

A maneira com que os enquadramentos são postos trazem um aspecto para quem observa, um 

referencial do espelho utilizado no processo. Durante todo percurso de foto-ação o espelho trouxe 

influencias que deram uma plasticidade no resultado final, de maneira tal, que pessoas se confundiram 

sobre o real local retratado na imagem. 

Os vídeos registros foram acompanhando o modelo do objeto artístico de forma natural, sem 

nenhum tipo de pretensão pensada antes do processo. Tudo isso, faz com que se tenha uma impressão 

de estarmos diante de um 1Mise en abyme, que é essa narrativa que traz dentro de si outra narrativa. 

Um espelho que reflete outro espelho, e assim dão a possibilidade para o observador entrar nesse 

                                                 
1 Mise en abyme - Expressão em francês que vem da experiência visual da reprodução infinita de uma imagem na 

confrontação de dois espelhos. (RIBEIRO, 2012, p.114) 
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mundo de narrativas, oferecendo-lhe a possibilidade de refletir a partir do que pode ser visto nas 

capturas, sobre os momentos que são retratados, pessoas que estão a passar.  
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SEÇÃO 3 - AUTORRETRATO E O OUTRO 

Autorreflexões não aconteceria se não fosse o outro. Durante todo o processo de produção deste 

objeto artístico, o que se tinha como prioridade era a busca do diálogo com o receptor, este que antes 

apenas observava as obras de arte, torna-se peça fundamental para que o artista concretize seu 

processo. As trocas de experiências, o conhecer um ao outro, possibilitaram que o participante 

compreendesse de maneira satisfatória o que estava sendo proposto dando-lhe liberdade para intervir 

e assim deixar sua marca no objeto final. 

No tempo em que o acesso às novas mídias é bastante acessível, se pensar que qualquer um pode 

ser artista é cada vez mais comum, principalmente quando o assunto é fotografia, uma vez que todos 

os dias surgem equipamentos e ferramentas que colaborem diretamente com a produção facilitada de 

imagens digitais. Mas, ainda assim, a facilidade com que se produz fotografia hoje não nos permite 

pensar que todos são artistas ou que não é necessário existir um artista, mais isso não anula a 

capacidade do produtor de construir um olhar singular. (VINHOSA, 2008).  

 

Figura 13. Frame #3 do vídeo REGISTRO, Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013. 
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É sabido também que essa capacidade de construção é possível a qualquer pessoa que queira, 

sendo que para uma produção artística, é preciso vivenciar o processo como se fosse uma real 

produção, dedicando tempo a compreensão e atenção para a conclusão da obra. 

O filósofo John Dewey (2010), em Arte Como Experiência, traz uma reflexão sobre a 

possibilidade da construção da arte realizada tanto pelo artista quanto pelo outro. Fazendo com que o 

primeiro sinta aquilo que antes só poderia ser sentido pelo receptor, que seria a dimensão 

contemplativa e/ou reflexiva sobre a obra. E ao segundo, aquilo que só caberia ao artista, à imaginação 

produtiva. (DEWEY, 2010).  E isso é o que quero trazer para a pesquisa proposta. 

Para perceber, o espectador ou observador tem de criar sua experiência. E a 
criação deve incluir relações comparáveis às vivenciadas pelo produtor original. 
[...] O artista escolheu, simplificou, esclareceu, abreviou e condensou a obra de 
acordo com seu interesse. Aquele que olha deve passar por essas operações, de 
acordo com seu ponto de vista e seu interesse. Em ambos, ocorre um ato de 
abstração, isto é, de extração daquilo que é significativo. (DEWEY, 2010, p. 137) 

Essa interação vem promover uma experiência fotográfica que possivelmente o outro (receptor) 

não tenha tido, mesmo sabendo que as facilidades dos dias atuais na produção fotográfica incluam 

tanto o artista quanto o outro. 

O artista passa a compreender o sentido real do que é seu trabalho e do papel desenvolvido pelo 

outro, não importando possíveis julgamentos de outrem, pois o que realmente está em evidência é 

valorizar o que se aprende durante a experiência de construção do trabalho. Ele tenta levar ao receptor 

o sentimento de que este também pode ter uma experiência criativa que advém quando se desenvolve 

um trabalho de construção artística. 

A obra, por sua vez, tem o papel de abrir caminhos para que o observador se torne um receptor 

ativo, que pense, que ajude a criar, que levante questionamentos, criando uma realidade estética a partir 

Figura 14.  Autorretrato #1 , Darlan DhOuro, 2014. 
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das relações de troca. Uma passividade ativa, já que tudo que está sendo proposto parte da poética do 

artista.  

Cada parte do processo tem sua importância e é fundamental que elas não sejam ignoradas. Sobre 

essa questão, Dewey discorre: “Nessas experiências, cada parte sucessiva flui livremente, sem 

interrupção e sem vazios não preenchidos, para o que vem a seguir. Ao mesmo tempo, não há sacrifício 

da identidade singular das partes.” (DEWEY, 2010, p.111) 

 

 

Figura 16. Autorretrato #3, Darlan DhOuro, 2014. 

As experiências artísticas já vivenciadas fazem com que o artista tenha uma percepção sobre o 

que compartilhar com o receptor, fazendo com que as experiências compartilhadas por este tenham 

alguma ligação com as do artista. Em ambos os casos essas experiências são resultados de momentos 

já vividos, concluídos.  

Em Autorretrato #2 podemos perceber o grau de experiência que o receptor tem com manuseio 

do equipamento, postura de alguém que não tem prática, e isso se confirma na sua fala durante o 

processo ao dizer: “sou burra, não sei tirar foto”; diferentemente do receptor de Autorretrato #3. 

3.1 – Da produção à exposição 

A idealização de Autorreflexões vinha sendo feita desde outubro de 2013, logo depois de realizar 

as fotografias para o concurso de inclusão social, mencionado anteriormente. Depois do objetivo 

Figura 15.  Autorretrato #2,  Darlan DhOuro, 2014. 
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concretizado, o que se precisava era ir em busca dos materiais, o espelho ideal, a câmera para a 

performance, câmera para os registros em vídeo e o mais importante: o receptor. Como encontrar a 

melhor forma de abordar uma pessoa estranha na rua e pedir a ela que se fotografasse em frente ao 

espelho? Surpreendi-me pela timidez, uma característica pessoal, e que foi aos poucos vencida quando 

naturalmente já não mais incomodava o olhar dos transeuntes que observavam a ação no meio da 

calçada.  

Primeiramente o intuito era realizar os processos com pessoas totalmente desconhecidas, sem 

nenhum vínculo. Surgiu uma problematização sobre a relação do tempo que seria necessário para poder 

trocar experiências com esses indivíduos até o momento do ato fotográfico. Decidi, então, partir para 

encontrar amigos, conhecidos e parentes que não soubessem manusear o equipamento de forma 

genuína, para que em meio as orientações básicas de como manusear uma câmera semi-profissional, 

conversássemos outros assuntos. 

Eu considero Autorreflexões uma série de fotos performáticas porque cada uma delas foi uma 

vivência, uma experiência, mesmo sabendo que a proposta do trabalho seria a mesma em todos, cada 

momento, cada receptor seria algo único. 

 

Figura 17. Frame #4 do Vídeo REGISTRO - Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013. 

Ao desenvolver esse processo de produção nas ruas da cidade de Cachoeira, Bahia, me 

surpreendi comigo mesmo pelo fato de não me sentir tão tímido como eu achava que ficaria. Ver as 

pessoas passarem olhando você no meio da calçada segurando um espelho para alguém se fotografar 

não é muito comum. 

Em meio às orientações e discussões sobre como se desenvolvia o trabalho, foi sugerido que 

além dessas fotos, se produzissem vídeos: o primeiro vídeo é o registro de uma terceira pessoa que 

filma todo processo. Já o segundo vídeo é produzido pelo próprio receptor, do momento que ele pega 
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na câmera até a captura da imagem. É nesse momento que o conhecimento do artista sobre o 

equipamento que ele utiliza faz a diferença. 

 Minha preferência por usar as câmeras Canon 60D, no lugar da Nikon D 7000, é pelo fato de 

que no momento em que coloco em modo de filmagem é possível realizar fotografia no mesmo 

instante, pressionando o botão de disparo, como se tivesse retirado um frame do vídeo. Eu não tinha 

conhecimento se esse método seria possível na Nikon. 

Preferi deixar com que a maioria dos receptores não soubesse que eles próprios estavam 

gravando, já que minha intenção era captar esse movimento deles tentando se enquadrarem no espelho. 

Fui questionado por alguns colegas do curso a não presença destes no processo, mas Autorreflexões, 

sua intenção principal é esse diálogo com pessoas desprovidas do manejo ou que tivessem acesso 

limitado a esse tipo de equipamento.  
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Figura  18. Frame #4 do Vídeo REGISTRO 

Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013. 

Figura 19. Frame  do Vídeo arte:       
Prisões Ocultas, Darlan DhOuro, 2013. 

Figura 20. Frame #5 do vídeo REGISTRO -  
Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013. (ANTES  
DO TRATAMENTO). 

 Figura 21.  Frame #6 do vídeo REGISTRO 
Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2013. (APÓS O 
TRATAMENTO). 
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  Darlan DhOuro, 2014. Moldura em marrom, Darlan DhOuro, 2014. 

Figura 24. Moldura do espelho base, Darlan DhOuro, 2014. 

Todas as imagens selecionadas para a mostra expositiva passaram por tratamentos semelhantes 

a fim de obter essa mesma plasticidade, umas mais, outras menos, devido as configurações do 

equipamento na realização das performances. Trouxe como referência a plasticidade usada no trabalho 

para disciplina de Fotografia 3, Prisões Ocultas (2013), onde eu faço tratamento de superexposição no 

vídeo. 

Para apresentação das fotografias, foi pensado desde o princípio de que elas deveriam ser 

colocadas em molduras que arremetessem ao espelho popular de bordas laranjas, mas por questões 

estéticas e um diálogo mais preciso com o processo, já que o espelho utilizado possui uma tonalidade 

mais escura da moldura, mudou-se as cores da moldura do espelho utilizados nas fotoperformances. 

Ou seja, tons de marrom. As molduras foram pensadas e confeccionadas em papel ondulado, pintadas 

com tinta acrílica marrom (resultado da mistura do vermelho + preto.)  

A confecção das molduras durou uma semana e passou por vários percalços por conta de ideias 

que eram possíveis, mas que na prática não ocorriam tão bem quanto devia. A falta de papelão 

ondulado também dificultou na quantidade maior de testes para se obter uma apresentação mais 

fidedigna do que é a moldura do espelho referente.  

    
  Figura 22. Testes de cor das molduras. Moldura em laranja,  Figura 23. Molduras das fotografias expostas.  
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A produção contou com a colaboração direta de Weslana Azevedo, Vinicius Zoga, Sheyla Silva, 

Betto Veras, Yara Macedo, Vilton Bispo e Adriano Machado. 

 

Figura 26. Cartaz da exposição, Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2014. 

 

F igura 25. Trabalho da equipe montado por Darlan DhOuro, em 2014. 
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A exposição Autorreflexões ocorreu entre os dias 08 e 11 de março de 2014, sendo a abertura no 

dia 07 do mesmo mês. A visitação foi no espaço Pouso da Palavra – Cachoeira, Bahia. Além dos dias 

que foram acertados com a instituição, a exposição ficou mais dois dias além do previsto. Foram 

registradas 92 assinaturas na lista de presença entre alunos e professores da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), amigos, conhecidos, curiosos, participantes do processo de criação e 

familiares. Muitos outros passaram pelo espaço viram as obras, comentaram, mas por um motivo ou 

outro, não assinaram o livro. 

 
Figura 27. Processo de Producão  das molduras, Darlan DhOuro, 2014. 

 

Figura 28. Apresentação do Grupo de Dança A.B.W, Darlan DhOuro, 2014. 
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A montagem ocorreu na tarde da sexta-feira dia 07 e contou com a colaboração direta de: Sheyla 

Silva, Betto Veras, Tatah Caffé, Douglas Saturnino, Valécia Ribeiro. Durante a abertura da exposição 

o grupo de Dança de Hip Hop A.B.W., da cidade de Cachoeira-Ba, realizou duas apresentações.  

Figura 29. Abertura da Exposição -  Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Além das 20 fotografias selecionadas para a mostra, a exposição contou com duas TV’s. Em uma 

das televisões passava em looping o vídeo com a performance de um dos receptores, o qual levou o 

nome de Sobe, desce! A outra TV passava fragmentos de registros de várias performances durante o 

processo de criação nas ruas. Em função do local já possuir uma arrumação que transmite uma 

sensação mais íntima, eu acabo por incorporar isso na minha exposição organizando as fotografias na 

parede como se fossem os retratos antigos de família, de maneira ordenadamente aleatórios, e 

posiciono as TVs para dar ideia de uma sala de estar, onde quem chega pode se sentar, conversar, ver 

televisão, etc. 

Figura 30. Abertura da Exposição -   Autorreflexões,   Darlan DhOuro, 2014. 
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Figura 32 - Frame do vídeo #2 DA EXPOSIÇÃO: SOBE, DESCE! -  Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2014 

Figura 31 - Frame do vídeo #1 DA EXPOSIÇÃO: PROCESSOS -   Autorreflexões,   Darlan DhOuro, 2014. 
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  Figura 33 – Um dos receptores (à esquerda) e um visitante na sala expositiva - 

Autorreflexões, Darlan DhOuro, 2014  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Não é por uma coincidência linguística que ‘edificação’, ‘construção’ e ‘obra’  
designam tanto um processo quanto seu produto final. Sem o significado do verbo, o do 
substantivo permanece vazio.”  

(John Dewey) 

A partir da pesquisa artística em Autorreflexões, no entendimento de como a fotografia se insere 

na criação atual e, sobretudo, no meu próprio processo, percebo que a noção de autorretrato se amplia 

na arte contemporânea, na qual o processo colaborativo artista/observador é fundamental na construção 

da obra. Os objetivos propostos para esta pesquisa foram alcançados de forma  satisfatória, mesmo os 

que mudaram durante o percurso da criação, trouxeram significativas proposições à pesquisa. 

No diálogo, o elemento espelho é utilizado com a função de refletir o outro, mostrando o que 

está por trás do receptor, um mundo diferente do qual está o artista, este, por sua vez, se utiliza deste 

elemento como forma de inserção deste mundo em seu contexto artístico. As experiências deste não 

são acessadas pelo artista apenas no diálogo, mas também na imagem, quando este aparece refletido 

no espelho. 

A câmera vem refletir o artista e suas experiências artísticas, as questões que o impulsionam a 

pensar o processo de construção do seu autorretrato e os métodos que este busca para dialogar com o 

outro e, dessa forma, o incluir de maneira ativa no seu trabalho, produzindo, além do seu próprio 

autorretrato, a imagem do artista. Todo o processo está interligado, são partes que se completam.  

A performance vem trazer para a fotografia a possibilidade de análise do processo de criação 

como um todo. Mais do que registro, essas imagens são o próprio produto final. Ao sair às ruas procuro 

dialogar com o outro levando-o a compreensão da proposta artística para que ele ao interagir comigo 

possamos dar continuidade ao processo de criação.  

O artista, como propositor, se coloca como alvo enquanto o outro se permite a ocupar o espaço 

de co-criador deste produto artístico. A troca de experiências entre artista e receptor vem promover 

um diálogo de aceitação das posições em que cada qual se coloca. É nessa troca de experiências que 

se dá uma maior compreensão da obra como um todo, aproximando o público da arte contemporânea. 

A presença do artista no autorretrato não está apenas ligada a sua imagem, mas também ao processo 

de diálogo que o mesmo desenvolve com o outro no decorrer da construção do objeto artístico. 
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