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RESUMO 
 

Autorretrato Falado é um projeto autobiográfico e colaborativo com 4 jovens 

estudantes de escola pública da cidade de São Félix-Ba. O processo de criação 

artística teve início ao realizar a oficina “Autorretrato e Light Painting” para os 

estudantes do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual Rômulo Galvão, na 

mesma cidade, que posteriormente culminou em um laboratório de criação 

fotográfica. Esta pesquisa se apropria e expande a linguagem do autorretrato como 

espaço de (re)construção da autoimagem e da autoestima, convidando os sujeitos 

participantes da série a intervir nas imagens utilizando a técnica de Light Painting,  

transcrevendo seus desejos e projeções futuras.  Em um ambiente de descobertas e 

compartilhamentos com esses jovens, que assim como eu, precisavam acreditar em 

si mesmos, criamos novas percepções de si. E a partir dos relatos dos jovens e meu, 

elaboramos a série Autorretrato Falado, com 12 autorretratos e 1 videoinstalação. 

Do resultado do processo criativo sucedeu a exposição “Imagens que falam por si”, 

que apresentou imagens expressando a subjetividade e as histórias de vida dos 

jovens e minha. Através desta pesquisa foi possível notar que o sentimento de 

incapacidade, no sentido de restrição ou limitação, é comum em alguns jovens que 

ainda não passaram pela experiência do autoconhecimento e da autoimagem. 

Portanto, se faz necessário ampliar as discussões acerca desses questionamentos, 

uma vez que, o assunto ainda é pouco debatido nos espaços socioeducativo.  
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ABSTRACT 

 

“Autoretrato Falado” is an autobiographical and collaborative project with four young 

people public school students from the city of São Félix-Ba. The creation process 

began to realize the "Self-portrait and Light Painting" workshop for students of the 1st 

year of the Rômulo Galvão State High School, in the same city, which later 

culminated in a breeding laboratory photographic. This research appropriates and 

expands the language of self-portrait as (Re) construction of self-image and self 

esteem, inviting the subjects participants of the series to intervene in the images 

using the technique of Light Painting, transcribing their future desires and projections. 

In an environment of discovery and shares with these young people, who, like me, 

needed to believe in we create new perceptions of ourselves. And from the accounts 

of the young and mine, we elaborated the series “Autorretrato Falado”, with twelve 

self-portraits and one video installation. From the result of the creative process the 

exhibition "Images that speak for themselves" happened, Who presented images 

expressing the subjectivity and life histories of the young and mine. Through this 

research it was possible to note that the feeling of disability, in the sense of restriction 

or limitation, is common in some young people who have not yet gone through the 

experience of self-knowledge and self-image.Therefore, it is necessary to broaden 

the discussions about these questions, since the subject is still little debated in the 

socio-educational spaces.. 

 

 

Keywords: Self-image, Self-esteem, Self-portrait, Light Painting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Autorretrato Falado é uma série de autorretratos que utiliza a linguagem da 

fotografia aliada à técnica de Light Painting como recurso criativo e expressivo no 

processo de (re)construção da autoimagem. A ideia da série surge ao realizar no 

ano de 2016 a oficina “Autorretrato e Light Painting” com os estudantes do 1º ano do 

ensino médio do Colégio Estadual Rômulo Galvão (CERG), na cidade de São Félix-

Ba. Tais suportes proporcionam aos sujeitos retratados possibilidades de se 

autorrepresentar, buscando a percepção de si, características que fazem de nós 

quem somos.  

 

Figura 1 - Oficina Autorretrato e Light Painting 

 

Fonte: acervo pessoal (2016). 

 

Antes de prossegui, quero deixar claro que minha intenção não é abordar o 

autorretrato em seu sentido formal e técnico, mas me apropriar de seu conceito e 

expandi-lo para criar outras perspectivas de (re)construção da autoimagem. O que 

vale aqui é a intenção da (re)construção da imagem do autorretrato que leva em 

consideração a autoestima, sendo importante o julgamento e a apreciação que cada 

indivíduo faz de si mesmo, e eu como artista propositora, participo direta ou 

indiretamente da elaboração de cada Autorretrato Falado.   

 

O semiólogo e filósofo francês Roland Barthes, no livro A câmara clara, afirma 

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 
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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 conceito de retrato abordado por Barthes corresponde às experiências 

que realizei durante a pesquisa teórica-artística sobre o tema e, ao suceder, as 

experimentações que geraram a série Autorretrato Falado. São esses vários olhares 

sobre si que podemos ver refletidos nas fotografias no processo de conhecimento 

das possibilidades de representação da autoimagem.  

 

O Light Painting é um termo em inglês que traduzido significa pintura com luz. 

Em Autorretrato Falado, ele é o procedimento artístico utilizado em conjunto com a 

linguagem do autorretrato, para intervir na imagem e expressar atributos e aspectos 

específicos de si. Esta técnica permite desenhar utilizando fontes luminosas através 

de uma longa exposição em ambientes com pouca luminosidade. Felipe Ferreira em 

seu artigo sobre a técnica de light painting, ressalta que: “a utilização do light 

painting permite uma compreensão mais objetiva da passagem do tempo onde o 

criador pode expressar-se dentro dessa realidade que só o suporte fotográfico 

enxerga”. (2013, p. 94) 

 

A história do Light Painting1 ressalta que uma das primeiras experimentações 

da técnica se deu com George Demenÿ no século XIX, fisiologista e criador da 

Estação Physiologique em Bois de Boulogne, quando anexou lâmpadas 

incandescentes nas articulações de seus assistentes para estudar os movimentos 

que as mesmas faziam ao se locomover no espaço. Logo após, os artistas da época 

perceberam o grande potencial de expressão que a mesma possuía, e começaram a 

utilizar em seus processos.  

 

Somente no século XX que a técnica foi inserida no meio artístico pelos artistas 

moderno Man Ray e Pablo Picasso, que passaram a experimentar o procedimento 

pela facilidade de produção da composição, uma vez que, só precisavam de uma 

fonte luminosa e uma câmera com função de longa exposição. 

 

                                                           
1 LIGHT Painting Photography. Disponível em: <http://lightpaintingphotography.com/light-painting-

history/> Acesso em: 2 de dezembro 2015. 

 

http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/
http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/
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Figura 2 - Draws a Centaur. Picasso, 1949. 

 

Fonte: Visual News (https://www.visualnews.com/2012/05/14/still-shining-from-1949-picassos-
light-drawings/) 

 

A atitude de Picasso, um artista já consagrado, ao experimentar a técnica de 

Light Painting ainda com a fotografia analógica, tornou-se um dos momentos mais 

importante para a linguagem. Foi o momento decisivo para popularizar a técnica 

entre os artistas que a desconheciam, marcando permanentemente sua relevância 

na história da fotografia e da arte.  

 
O light painting teve uma grande popularização nas décadas 
seguintes, os trabalhos multiplicaram e seguiram caminhos 
diferentes. Novos materiais foram utilizados como emissores de luz e 
a chegada da fotografia colorida proporcionou outros níveis de 
experimentação. (FERREIRA, 2013, p. 100)    

 
O primeiro contato que tive com esta composição se deu no ano de 2013,  3º 

semestre, na disciplina de Fotografia I, com a professora Alene Lins, ao visitar o 

espaço cultural Pouso da Palavra, em Cachoeira-Ba, e conhecer o acervo 

fotográfico do poeta cachoeirano Damário DaCruz2. A partir desse momento, passei 

a pesquisar e experimentar está composição. O meu interesse pela técnica de Light 

Painting gerou o projeto de pesquisa denominado “Pinceluz: Um estudo sobre a 

utilização da técnica de light painting nas Artes visuais”, no mesmo semestre, na 

disciplina Metodologia da Pesquisa em Artes, com a professora Neila Maciel e o 

                                                           
2
 Homepage in: https://damariodacruz.wordpress.com/ acesso em: 10 ago. 2016.  

https://damariodacruz.wordpress.com/
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projeto fotográfico “Tempos Projetados”, no ano de 2015, em parceria com os 

discentes Fagner Fernandes, Betto Veras e Lázaro Pinheiro.  

 

Figura 3 – Tempos Projetados. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015).  

 

Porém, somente como pesquisadora do grupo de pesquisa LabCIC - 

Laboratório Corpo/Imagem/Convergência: processos poéticos no 

digital3, coordenado pela profa. Dr. Valécia Ribeiro4, que integra o [Re]image – 

Grupo de Pesquisa em Artes Visuais da UFRB, que aprofundei meus conhecimentos 

sobre esta técnica ao realizar oficinas para a comunidade externa à UFRB, 

principalmente da cidade de São Félix, cidade onde nasci, cresci e moro atualmente. 

Nesse contexto, o LabCIC mostrou-se como uma referência no meu percurso 

artístico na investigação teórico-prática da percepção de si dentro do contexto social 

da comunidade de São Félix, sobretudo dos estudantes do Colégio Estadual Rômulo 

Galvão - CERG, na qual busco entender como a autoestima se reflete na 

autoimagem no processo de uma projeção futura.   

 

A escolha pelo CERG não é aleatória. Fiz parte do corpo discente desta 

instituição do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, mais 

precisamente entre o ano de 2000 a 2008. Durante o período de convivência com 

                                                           
3
 Homepage in: http://labcic.blogspot.com.br/ acesso em: 20 jan. 2016 

4
 Artista multimídia, doutora em Artes Cênicas e professora adjunta do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Currículo Lattes In: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4298353D7 acesso em 24 mar. 2016 

http://labcic.blogspot.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4298353D7
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esta Unidade Escolar, um sentimento de incapacidade tomava conta de minha 

autoestima em relação a uma projeção futura. Eu não achava que era capaz de ir 

além daqueles muros. Eu achava que não era capaz de trilhar. 

 

Este sentimento de incapacidade não era alimentado pelos professores. Muitos 

deles incentivavam os estudantes a querer ir mais longe, continuar os estudos 

depois de formado, seja em um curso técnico ou em um curso superior. Mas ao 

analisar e comparar o ensino público municipal e estadual com o ofertado por 

instituições particulares, eu sentia que não era capaz de prosseguir e alcançar uma 

vaga em um curso superior público.   

 

Apesar de me sentir incapacitada algumas vezes, não me permitia ficar parada 

no tempo, aceitando as piores opções, mas ir atrás dos meus objetivos e das minhas 

escolhas. Não atoa que, me formei no ensino médio no ano de 2008 e no ano de 

2009 iniciei o curso técnico de Tecnologia da Informação no Instituto Federal da 

Bahia, que concluí ano de 2011 e no ano subsequente, iniciei o curso superior de 

Bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  

 

A minha escolha de realizar este trabalho com o CERG surgiu por 

consequência da minha sensação de inabilidade. É a oportunidade de retornar a 

este espaço escolar para apresentar minha história de vida a esses estudantes e 

mostrar que, com determinação podemos alcançar nossos objetivos, independente 

de frustações ou do atual ensino público precário. O que não podemos é deixar de 

lado nossas projeções futuras em função de um sentimento de incompetência ou 

incapacidade.  

 

Dentro do contexto artístico, há um destaque significativo por se tratar de uma 

linguagem que acompanha o ser humano na busca por registrar sua imagem e 

existência, além de permitir revelar traços do criador, trazendo a marca da 

autorreflexão, autoimagem, autoestima, autoconhecimento e do gênero 

autobiográfico, um campo repleto de expressão e possibilidades de criação, 

registrados nesse trabalho artístico através da fotografia. Portanto, através da série 

Autorretrato Falado, pretendo provocar reflexões e discussões sobre a temática, de 

modo a ampliar o objeto de estudo. 
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O memorial está dividido em cinco seções sendo esta a primeira. A segunda 

apresenta a forma de abordagem da autoimagem e sua relação com a autoestima 

no contexto social, e como estes elementos são incorporados ao autorretrato como 

forma de expressão e autoconhecimento, relacionando-os às minhas experiencias 

pessoais. Para tanto, utilizo as discussões e concepções dos autores Valdiney 

Gouveia et al (2005), Flavia Floriane, Márgara Marcante e Laércio Braggio (2010) e 

Rubens Fernandes (2006).   

 

A terceira seção contextualiza a mediação técnológica na fotografia e no vídeo 

no processo de criação artística e sua atuação no (re)conhecimento e intervenção 

na autoimagem. Dentro desse contexto é apresentado o Light Painting como recurso 

intervenção, criação e expressão e sua relevância na concepção desse trabalho. 

Para tal, este capítulo é fundamentado tendo por base os conceitos e reflexões dos 

autores Roland Barthes (1984), Philipe Dubois (2007), Vilém Flusser (1985) e 

Gabriel de Barcelos (2008). 

 

A quarta sessão descreve detalhadamente todo o processo de criação que deu 

origem a série até a sua finalização com a exposição, os objetivos e motivações, os 

métodos e materiais utilizados, além de uma análise dos resultados obtidos. Nessa 

parte utilizo como fundamentação os conceitos e abordagens da autora Cecília 

Salles (1998). 

 

Por último, as considerações finais sobre todo meu processo dentro do curso 

de artes, e como a construção do trabalho influencia na minha formação acadêmica 

e pessoal daqui para frente, além da minha contribuição para o campo das artes 

visuais.   

 

Deste modo, através da pesquisa foi possível constatar que a noção de 

autorretrato se expande na arte contemporânea. Sendo fundamental o processo 

colaborativo entre o “Operator” que é o fotógrafo (BARTHES, 1984) e o fotografado 

na construção da obra. Foi possível perceber através dos discursos proferidos que o 

sentimento de constrangimento, no sentido de restrição ou limitação é comum em 

muitos jovens que ainda não passaram pela experiência do conhecimento de sua 
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autoimagem. Logo, se faz necessário ampliar as discussões acerca dessas 

questões, visto que é um assunto pouco debatido nos ambientes socio-educativos. 
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2 AUTORRETRATO FALADO: (RE)CONSTRUÇÕES DA PERCEPÇÃO DE SI 

 

Para além das questões estéticas, a fotografia consiste em importante fato 

gerador de discussões sociais. Sendo imagem, ela pode suscitar a compreensão da 

autoimagem dos fotografados5 no processo de conscientização de si ou de um 

grupo, pertencentes a determinado contexto social, na busca de sua autoafirmação.  

 

No contexto desse trabalho artístico, adotei o conceito de autoimagem 

interdependente pensado pelos psicologistas Hazel Rose Markus6 e Shinobu 

Kitayama7, como guia dessa pesquisa-artistíca, para entender o que é autoimagem e 

sua relação com autoestima na sociedade: 

 
Compreende uma dimensão ou postura flexível, contextualizada e 
relacional do eu, que enfatiza: (a) feitos públicos e externos, tais 
como status, papéis e relacionamentos; (b) pertencer e se ajustar a 
grupos; (c) ocupar seu próprio lugar, engajando-se em papel 
previamente definido; e (d) ser indireto na comunicação, procurando 
“ler a mente” dos outros. Indivíduos com este tipo de auto-imagem 
pensam neles e nos outros; não estão separados da situação, mas 
são moldados por ela; estabelecem relacionamentos interpessoais 
harmoniosos e demonstram habilidades de se ajustar a várias 
situações; apresentam uma forma de comunicação indireta, são 
atentos aos pensamentos e sentimentos dos demais e ao que estes 
não exprimem; suas conexões e ajustamentos com estes são fontes 
de estímulo. (MARKUS; KITAYAMA, 1991 apud GOUVEIA et al, 
2005, p. 233-234) 

 
O processo de construção/(re)construção da autoimagem se dá por 

aprendizagem. Ela é baseada em experiências passadas, vivências, estímulos e 

perspectivas futuras. Inclui sentimentos em relação ao nosso corpo, suas 

proporções, frustações e o retorno verbal ou não verbal ao interagir com outras 

pessoas. Reforçando assim, suas particularidades. É através desse contato que 

surgem os questionamentos e a visão que temos de nós mesmos.   

 

                                                           
5
 “E aquele ou aquele que é fotografado, é o alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro, de 

eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum da Fotografia,[...].” 
(BARTHES, 1984, p. 20) 
6
 Professora de Ciências Comportamentais da Stanford University. Homepage in: 

http://psychology.stanford.edu/hmarkus/ acesso em: 10 out. 2016 
7
 Professor de Psicologia da Universidade de Michigan e Diretor do Centro de Cultura, Mente e 

Cérebro. Homepage in: https://kitayama.socialpsychology.org/ acesso em: 10 out. 2016 

http://psychology.stanford.edu/hmarkus/
https://kitayama.socialpsychology.org/
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Em nossa sociedade, onde vivemos a cultura do sempre “ser perfeito”: corpo 

perfeito, profissão perfeita, família perfeita, e por aí adiante, adquirimos a implicação 

de não sermos rejeitados pelos outros, muitas vezes, deixando de lado nossas 

convicções para buscar a inclusão de se sentir pertencido a algo ou alguém. É como 

uma necessidade de sobrevivência. Dessa maneira, moldamos nossa autoimagem 

de acordo à opinião alheia.  

 

Para Gouveia et al. (2005, p. 233), “A auto-imagem expressa a percepção que 

a pessoa tem de si, sendo definida em termos de uma constelação de pensamentos, 

sentimentos e ações acerca do relacionamento do indivíduo com outras pessoas”. 

Dessa forma, o ambiente social ao qual o sujeito está inserido, pode causar 

alterações em sua relação interpessoal, provocando mudanças no conceito que tem 

de si e em seu desenvolvimento pessoal, cultural e profissional. 

 

Outro elemento importante na aquisição da autoimagem é a autoestima. Ela é 

um determinante indicador de saúde física, mental e emocional, é delineada por 

costumes, padrões culturais e crenças (MARKUS; KITAYAMA, 1991 apud GOUVEIA 

et al, 2005, p. 234). Tais indicadores influenciam a forma como nos olhamos no 

espelho ou projetamos nossa imagem diante da objetiva da câmara fotográfica. Com 

isso, a autoestima atua diretamente na autoimagem, pois é através dela que 

projetamos nossas expectativas futuras em um cenário social.  

 

A autoestima potencializa a autoimagem. Quanto maior for nossa autoestima, 

melhor será a visão que teremos de nós mesmos. Como por exemplo, sentir-se 

confiante; acreditar que é capaz de ir além, de ter uma profissão, de cursar um curso 

de nível superior ou até mesmo de escrever um Trabalho de Conclusão de Curso. 

Os motivos podem ser os mais banais possíveis, mas se sua autoestima não estiver 

elevada, não se sentirá capaz de executá-las. 

 

Esse contexto não é diferente para mim. Sentir que sou capaz de realizar algo 

tem grande relevância na concepção de minha autoimagem, de quem eu sou ou 

como eu me enxergo. É através dessa estimativa de valor, que traço metas e 

objetivos, e reconheço minhas potencialidades. Esta construção está relacionada na 

vida social e no convívio pessoal e interpessoal. 
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Conceitua-se então, que a auto-estima equivale ao querer bem a si 
mesmo e que quando diminuída pode se refletir como complexo de 
inferioridade, sentimento de incapacidade, apatia, desânimo, e outros 
sintomas que refletem indiferenças para com os seus próprios 
valores[...]. (FLORIANI, MARCANTE e BRAGGIO, 2010, p. 4, grifo 
do autor)  
 

Portanto, o contexto social tem papel significativo no processo de 

construção/(re)construção da autoimagem. Ele quem vai determinar o 

comportamento social e cultural dos indivíduos. Markus e Kitayama, “sugerem que 

há uma diferença na auto-imagem dos indivíduos de acordo com a orientação da 

cultura em que estes se inserem”. (1991 apud GOUVEIA et al, 2005, p. 232)  

 

A partir dessa conjuntura, foi possível perceber que debruçar-se sobre o tema 

da autoimagem e autoestima, me proporcionou um nível maior de 

autoconhecimento, além de contribuir para as descobertas dos demais integrantes 

da oficina Autorretrato e Light Painting no processo de (re)construção da 

autoimagem. Nesse percurso, foi gratificante notar que contribui para a curiosidade e 

interesse dos mesmos sobre tais questionamentos. Foi interessante entender que o 

autorretrato surge também como parte integrante no processo da descoberta da 

autoimagem. Assim, notei as diferenças entre o retrato, que impõe um padrão formal 

de imagem projetada em determinado contexto no qual é preciso encenar o 

comportamento, e o autorretrato, que constrói a imagem lançando mão de uma 

aparência desejável/idealizada, buscando a representação de uma fantasia, ou de 

uma projeção futura, ou até mesmo a curiosidade para ver um traço “imperfeito” da 

fisionomia humana.  

 

Depois de apreender o conceito da autoimagem pensado por Hazel Rose 

Markus e Shinobu Kitayama e sua relação com a autoestima, busco abordar o 

autorretrato na perspectiva da fotografia expandida, que “enfatiza a importância dos 

processos de criação e os procedimentos utilizados pelo artista.” (FERNANDES 

JUNIOR, 2006, p. 10).  

  
A fotografia expandida é uma possibilidade de expressão que foge 
da homogeneidade visual repetida a exaustão. Uma espécie de 
resistência e libertação. De resistência, por utilizar os mais diferentes 
procedimentos que possam garantir um fazer e uma experiência 
artística diferente dos automatismos generalizados; de libertação, 
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porque seus diferentes procedimentos, quando articulados 
criativamente, apontam para um inesgotável repertório de 
combinações que a torna ainda mais ameaçadora diante do 
vulnerável mundo das imagens técnicas. (FERNANDES JUNIOR, 
2006, p. 19) 
 

Desenvolvi o conceito de “autorretrato falado8” para poder trabalhar com a 

fotografia expandida. Esta me possibilitou autodiagnosticar a forma com que superei 

meus limites em relação a sentimentos de  incapacidade e incompetencia existentes. 

Através do Light Painting percebi a real construção da imagem e aprendi a 

questioná-la, tanto no seu sentido técnico/formal, como no seu conceito de 

tempo/espaço.  Dessa forma, o conceito de Light Painting me proporcionou figurar 

outras percepções da minha imagem antes não exploradas. É como produzir Light 

Painting com imagens que projetamos apenas em nossa subjetividade.  

 

Desde então, comecei a fazer meu próprio autorretrato falado. Mas por quê é 

tão difícil falar de si mesmo? Dissertar sobre mim e o que sinto não é uma tarefa 

simples. Se olhar no espelho e autoanalisar-se pode ser algo pertubador e 

complexo. É enfrentar-se. Apontar qualidades, defeitos e características do outro é 

mais cômodo e confortante. Mas através do exercício da fala, na terceira pessoa, 

pude ultrapassar meus próprios limites, e apesar de perceber a situação de fora, me 

senti emocionalmente envolvida, o que me sensibilizou. 

 

A fala nesse contexto aparece como uma forma de propagação da 

autoimagem. É a ferramenta que tornou possível entender minha própria 

consciência e favorecer meu processo de autoconhecimento. Criar meu autorretrato 

falado fez com que eu pudesse tomar ciência do juízo reprimido que tinha de mim 

mesma, me subjugando em detrimento dos outros ou de alguma situação que não 

me achava capaz de alcançar ou concluir. Um exemplo disso, foi quando prestei 

vestibular para o curso Técnico em Tecnologia da Informação, no Instituto Federal 

da Bahia, na cidade de Santo Amaro, em 2008, quando estava prestes a concluir o 

ensino médio. Antes de fazer a prova, analisava meus concorrentes pelo esteriótipo 

                                                           
8
 Criação de autorretrato com base em relatos do sujeito ao se olhar no espelho e conversar com sua 

imagem refletida na terceira pessoa do singular, sobre quem ele é, qual sua concepção de si, 
projeções futuras, características físicas e psicológicas, fazendo uma avaliação subjetiva de si mesmo 
na busca pela (re)construção da autoimagem.  
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do nerd9 ou pela classe social, e até mesmo pela roupa que vestiam. E mesmo após 

fazer o processo seletivo e ser aprovada, continuei duvidando de minha capacidade 

durante todo o curso. Apesar disso, consegui conviver com esse conflito de 

sentimentos que por um lado me faziam pensar em abandonar tudo, e por outro, não 

deixava me render às adversidades, fazendo com que desistisse dos meus 

objetivos.  

 

A auto-estima, seja qual for o nível, é uma experiência íntima; é o 
estado da pessoa que não está em guerra consigo mesma ou com 
os outros. A falta de consciência de seu verdadeiro potencial pode 
levar a um desequilíbrio entre o que sou e o que gostaria de ser. 
Caso essa experiência intima não atinja um equilíbrio o individuo 
passará a viver em contradição, fingindo ser o que ele gostaria, e não 
assumindo a sua verdadeira identidade. (FLORIANI, MARCANTE e 
BRAGGIO, 2010, p. 4) 
 

Somente após o ingresso na universidade, em 2012, e após ter contato com as 

disciplinas de fotografia e ter participado do grupo de pesquisa LabCIC, que pude 

adquirir recursos para desenvolver meu autoconhecimento. Tais disciplinas me 

impulsionaram a trabalhar com questões pessoais que exigiram muito da minha 

subjetividade, e por esse motivo, consegui aprender um pouco mais de mim e qual 

direção poderia seguir.  

 

Na disciplina de Fotografia I, ministrada pela professora Alene Lins, no 

semestre de 2013.1, tive o primeiro contato com a técnica de Light Painting, que 

para mim, na época, representava apenas o desenho feito por dispositivos 

luminosos em ambiente escuro. Apesar da disciplina ser restrita apenas à técnica, 

decidi utilizá-la em um contexto mais amplo, associando-o a elementos do meu 

cenário sociocultural.  A intenção era mostrar, através das fotografias de Light 

Painting, os elementos iconográficos que as pessoas imprimiam ao dançar 

determinados rítmos culturais. Fixei os leds no corpo de Betto Veras10. O primeiro 

ritmo foi o Afoxé . O resultado pode ser visto a seguir: 

                                                           
9
 Que ou quem tem comportamento considerado pouco social e parece interessar-se geralmente 

apenas por assuntos técnicos ou científicos. Dicionário Priberam In: https://www.priberam.pt/dlpo/nerd 
acesso em 20 jan. 2017 
10

 Amigo e graduando do curso de Artes Visuais da UFRB, dançarino, coreógrafo, performer e ator. 
Currículo Lattes In: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4891747H1 acesso 
em 20 jan. 2017. 

https://www.priberam.pt/dlpo/nerd
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4891747H1


P á g i n a  | 25 

 

 
Figura 4 – A baianidade que Reluz, Taís Gonçalves. 2013 

 

Fonte: acervo pessoal (2013).  

 

O segundo ritmo escolhido foi o Samba de Roda, e o resultado pode ser 

observado logo abaixo:  

 
Figura 5 – A baianidade que Reluz, Taís Gonçalves. 2013 

 

Fonte: acervo pessoal (2013).  

 

O terceiro rítmo definido foi o da ginga da Capoeira.  A seguir, o resultado.  
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Figura 6 – A baianidade que Reluz, Taís Gonçalves. 2013 

 

Fonte: acervo pessoal (2013).  

 

No semestre de 2013.2, na disciplina de Fotografia II, ministrada pela 

professora Valécia Ribeiro, apreendi sobre conceitos de poéticas da imagem. Com 

isso, por meio da temática da memória, desenvolvi a foto-instalação intitulada 

In(Memória) – Do objeto que surge a imagem que se forma. Nesse projeto artístico 

explorei a fotografia em seu sentido mais amplo. Esse consiste no resgate das 

minhas memórias aliadas às lembranças dos espaços públicos que frequentei 

quando jovem em minha cidade, e propus criar a relação entre a percepção e as 

formas projetadas na superfície, baseando-se na transformação da fotografia em 

matéria para criar imagens a partir da desconstrução da mesma.  

 

Na figura abaixo, pode ser observado o mobile e a projeção das imagens na 

parede.  
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Figura 7 – Memórias Projetadas. Taís Gonçalves, 2014.  

 

Fotógrafo: Lázaro Pinheiro (2015).  

 

No semestre seguinte, 2014.1, com a disciplina de Fotografia III, também 

ministrada pela professora Valécia Ribeiro, adquiri conhecimentos sobre conceitos e 

poéticas da fotografia em movimento, para desenvolver uma videoarte que 

abordasse o questionamento do olhar dentro de um contexto particular. Esta 

disciplina deu origem a vídeoarte Corpo Estranho11 (Fig. 8), que propõe uma 

reflexão acerca das estruturas sociais que nos constrangem e nos privam da nossa 

liberdade de escolha e de expressão, impondo regras que nos induzem a pensar e 

agir coagidos por um determinado padrão de beleza, além de questionar a 

representação visual e sua relação com a percepção a partir da sombra criada pelo 

corpo em sua diversidade de movimentos e gestos subversivos.   

                                                           
11

 Integrante da II mostra de Vídeoarte do Instituto de Artes da UFRGS em Porto Alegre. Mais 
informações sobre o evento In: http://www.audiovisualsemdestino.com.br/ acesso em 20 jan. 2016. 
Vídeo na íntegra In: https://vimeo.com/120434184 acesso em 20 jan. 2016 

http://www.audiovisualsemdestino.com.br/
https://vimeo.com/120434184
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Figura 8 – Still da vídeoarte Corpo Estranho. Taís Gonçalves, 2014. Duração: 02'15 

 

Fonte: acervo pessoal.  

 

As disciplinas mencionadas estão diretamente relacionadas à composição do 

meu autorretrato, e tem grande relevância na concepção deste trabalho. No mesmo 

ano, dei início a minha jornada como pesquisadora do grupo de pesquisa LabCIC, 

cujo objetivo é “promover a pesquisa/produção artística nos processos de criação 

que envolvem o corpo, a imagem fixa e em movimento, desenvolvendo a poética, o 

conceito e os procedimentos artísticos por meio de diálogos com a comunidade a 

partir de uma reflexão sobre a cultura digital, permitindo a democratização do acesso 

às novas tecnologias e às práticas artísticas contemporâneas.” (VALÉCIA RIBEIRO, 

2014).  

 

Como pesquisadora do LabCIC, desenvolvi o projeto de pesquisa “Corpo, 

Ritmo e Light Painting: processos criativos em fotografia e vídeo” para realizar uma 

investigação técnica, estética, teórica e prática acerca da linguagem fotográfica 

aliada a prática do Light Painting em cruzamento com a performance, utilizando o 

ritmo como marcador da percepção do corpo no tempo/espaço. Durante a vigência 

desse projeto, realizei a oficina Laboratórios de Si: Corpo, Imagem e Light Painting 

(Fig. 9) destinada à comunidade local de Cachoeira e São Félix. 
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Figura 9 - Oficina Laboratórios de Si: Corpo, Imagem e Light Painting. Taís Gonçalves, 2015. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

 

 Posteriormente, desenvolvi o projeto de pesquisa “Imagem de Si: Processo 

criativo em fotografia” para realizar uma investigação técnica, teórica e prática 

acerca da linguagem do autorretrato com Light Painting no contexto da autoimagem. 

Para tanto, promovi a oficina “Laboratórios de Si: Autorretrato e Light Painting” (Fig. 

10) no Colégio Estadual Rômulo Galvão, mesma escola onde estudei e me formei, 

com o objetivo de experimentar a composição de autorretratos fotográficos com 

ênfase na autoimagem, utilizando como base criativa a percepção de si e a 

autoestima. Esta sendo abordada na perspectiva de uma projeção futura.  
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Figura 10 - Oficina Laboratórios de Si: Autorretrato e Light Painting. Taís Gonçalves, 2016. 

 

  Fonte: acervo pessoal. 

 

Durante está oficina que ministrei na escola, percebi muita dificuldade dos 

estudantes em se expressar ou falar o que pensavam, seja por insegurança ou por 

medo do julgamento do outro. Sentimentos como a vergonha, os impediam de se 

comunicar, se expressar, se impor em relação ao que pensavam. Tentei transvalorar 

essa visão que eles tinham deles mesmo, fazendo com que projetassem através da 

fala outra imagem de si, questionando quem são, como os outros os enxergam e o 

que querem para o futuro, e enfrentamento de suas concepções de mundo e de 

vida. 

 

Eu, quando estudante do ensino médio, também não tinha uma opinião 

formada sobre o que queria ser ou fazer no futuro. Ainda hoje, na universidade, não 

saberia afirmar com convicção quais as minhas projeções futuras, tenho somente 

um prenúncio de onde quero chegar. Mas, admito que, por muito tempo me senti 

insegura e indecisa com relação ao que estaria por vir. 

 

Através dos questionamentos e conforme eles iam falando, notei que o 

resultado era diferente e positivo. Que a imagem projetada na fala era diferente da 
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concepção que eu tinha deles no início da oficina. Foi daí que vi que poderia criar 

um metódo a partir dessa experiência e apliquei essa metodologia inicialmente em 

mim. Trata-se de expandir a noção de imagem de retrato/autorretrato, não se 

limitando a imagem impressa, mas as imagens que se formam em nossa mente.  

 

Os “Laboratórios de Si”, proposta que visa trabalhar a extensão dentro do 

projeto PIBIC, oferecendo oficinas e cursos de extensão para a comunidade do 

Recôncavo, me auxiliaram na identificação do objeto de pesquisa deste Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Este que está em permanente processo de criação e 

que assume, durante a estética do movimento criador (SALLES, 1998), inúmeras 

possibilidades de concepção e experimentação com características que o artista 

possa lhes proporcionar. É um processo contínuo em que cada resultado das 

experimentações realizadas durante o fazer artístico, representa a versão de um 

produto em processo. Produto esse que define esta pesquisa artística e não se finda 

na exposição e entrega final desse memorial.  
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3 MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA: FOTOGRAFIA E VÍDEO NA PERSPECTIVA DA 

AUTOIMAGEM 

 

Sabemos que desde muito tempo atrás o ser humano utiliza algum tipo de 

tecnologia para se autorrepresentar. Contudo, a intenção desse capítulo não é fazer 

um panorama histórico de quando esse fenômeno começou a existir, e sim, 

investigar formas contemporâneas de representação da autoimagem e como 

algumas dessas tecnologias digitais, direta ou indiretamente, se cruzaram com o 

meu processo criativo. Nesta etapa, serão abordados exemplos de fotografias 

estáticas e vídeos digitais com características no registro do corpo e na 

autorrepresentação do sujeito.  

 

Nos últimos quinze anos, houve um aumento significativo em relação ao 

desenvolvimento tecnológico na prática artística, sobretudo na fotografia, com a 

disseminação e facilidade dos dispositivos móveis, tendo estes um papel decisivo 

nos processos de transformação das experiências perceptivas. Por isso, é 

importante fomentar o debate e provocar a reflexão sobre as alterações, motivadas 

pelas novas tecnologias, no processo de produção, reprodução e difusão das artes 

visuais, especialmente no contexto da fotografia de autorretrato.  

 

A fotografia é a base tecnológica, conceitual e ideológica de todas as 
mídias contemporâneas e, por essa razão, compreendê-la, defini-la, 
é um pouco também compreender e definir as estratégias semióticas, 
os modelos de construção e percepção, as estruturas de sustentação 
de toda a produção contemporânea de signos visuais e auditivos, 
sobretudo daquela que se faz através de mediação técnica. 
(MACHADO, 2000, p. 1) 

 

Com o surgimento das novas tecnologias digitais, como os dispositivos móveis, 

mais pessoas tiveram acesso e oportunidade de registrar seu cotidiano, momentos 

habituais e até sentimentos, transmitindo um olhar diferenciado para sua realidade. 

Entretanto, apesar da mediação técnica ter democratizado a fotografia, facilitando o 

seu uso por qualquer indivíduo, tornou-se constante para os artistas 

contemporâneos abordarem a fotografia como expressão de um conceito, 

distanciando-se desse lugar comum. “Há regiões na imaginação do aparelho que 

são relativamente bem exploradas. [...]. O fotografo nelas navega [...] a fim de 

descobrir visões até então jamais percebidas.” (FLUSSER, 1985, p. 19) 
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Outra característica que deve ser pontuada entre a fotografia digital e o avanço 

tecnológico é a popularização da fotografia de autorretrato. Esta se tornou uma 

constante entre os fotógrafos profissionais, artistas, personalidades e pessoas 

comuns na busca da autorrepresentação. Porém, essas imagens são muitas vezes 

produzidas em determinados momentos em que não se pensa muito em questões 

da autoimagem como uma forma de autoconhecimento. São imagens que, apesar 

de ter um valor para o sujeito que a retratou ou foi retratado, não representa uma 

mudança significativa da percepção de quem ela é ou do que pode se tornar. Por 

esse motivo, foi necessário haver uma intervenção bilateral, de fora pra dentro e de 

dentro pra fora, provocada por mim e pelo sujeito através da fala.  

 

Ao escolher a técnica de Light Painting para realizar os autorretratos, não pude 

deixar de pensar na complexidade e nas questões sobre a influência dos meios 

técnicos e digitais na projeção da autoimagem. Possuir o recurso tecnológico do 

aparelho em si não é suficiente para construir essa imagem que retrata a 

subjetividade.  Barcelos (2008, p. 2), ressalta que “estes aparelhos engendram 

mudanças nas relações subjetivas, promovendo diferentes formas de relação do 

corpo com as imagens e do sujeito com o aparelho”. Mesmo utilizando 

equipamentos muitos sofisticados, as imagens capturadas não trazem resultados 

significativos. Por esse motivo foi necessário buscar recursos para poder encontrar 

essas imagens dentro de cada sujeito.  

 

Para exemplificar o cenário em questão, apresento a Fig. 11 do artista e 

fotógrafo Porto-Alegrense Zé Paiva12, vencedor do XII Prêmio Marc Ferrez de 

Fotografia, em 2012. Paiva desenvolveu o projeto “Iluminados – Personagens da 

Ilha de Santa Catarina”, para retratar pessoas com mais de 60 anos de idade, de 

notório saber cultural e habilidade manual. Entre os retratados estavam pescadores, 

rendeiras e músicos, possuindo em comum as experiências de vida. Todavia, o que 

me chamou a atenção, no projeto “Iluminados”, foi a intervenção de Paiva nos 

retratos, modificando os cenários e alterando a subjetividade e objetividade de cada 

                                                           
12

 Homepage In: https://zepaiva.com/ acesso em 18 ago. 2016 

https://zepaiva.com/
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imagem com a técnica de Light Painting, para “iluminar as histórias destes homens e 

mulheres marcados por seus ofícios.” (PAIVA, 2013) 

 

Figura 11 - Exposição "Os Iluminados", Zé Paiva. 2013 

 

Fonte: Zé Paiva | Reflexões de um fotógrafo-autor. (https://zepaiva.com/2013/05/16/vencedor-

do-premio-marc-ferrez-fotografo-ze-paiva-expoe-no-masc/) 

 

No contexto do meu projeto, utilizei como suporte a linguagem da fotografia e a 

técnica de Light Painting como mecanismo para realizar as intervenções nos 

sujeitos. Elas me proporcionaram romper com a barreira da imagem superficial até 

chegar à verdadeira representação do eu de cada participante, através do 

autoconhecimento, fazendo com que falassem sobre si e seus anseios, e 

registrando-os por intermédio da câmera. A intenção foi apresentar o Light Painting 

para os participantes da oficina “Autorretrato e Light Painting” como  um meio de 
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expressão, que permitissem que eles explorassem suas possibilidades de criação na 

busca da autoimagem. Esses elementos transformam cada imagem em projeções 

que são reveladas pela expressão do corpo de cada indivíduo. 

O rastro deixado pelo movimento da luz, no fenômeno físico da técnica de Light 

Painting, não é capaz de ser visto, no tempo-espaço, a olho nu, em sua totalidade.  

Segundo Ferreira (2013, p. 93), “[...], no light painting o todo não é visto pelo criador 

e sim pelo dispositivo. [...]. Quando revelada ou processada, a imagem proveniente 

dessa captura nos permite enxergar a fixação da luz em um espaço de tempo.”. No 

contexto desse trabalho, utilizo o conceito de Light Painting para que cada sujeito 

possa desvelar-se a si mesmo e trazer a tona sua subjetividade e história de vida, e 

assim, compor a série Autorretrato Falado.  

 

Nessa perspectiva, o Light Painting é utilizado para que cada sujeito fale de si 

na busca pelo seu autoconhecimento. O que se espera refletir nas fotografias são os 

aspectos intrínsecos de cada sujeito participante da série. Percebemos que ao longo 

do tempo, a fotografia passou a ser vista não mais como o espelho do real, mas 

como um referencial de discussões sobre a transformação do real em um sistema 

idealizado e complexo da representação. No que diz respeito a isto, Dubois (2007, p. 

43) prossegue: “[...] 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. [...].”. 

 

Cindy Sherman13 (1954-), muito conhecida no campo da arte pelos seus 

autorretratos conceituais, aborda em seus trabalhos questões relevantes sobre o 

papel e a representação da mulher na sociedade, na mídia e na arte. Seus 

autorretratos suscitam muitas reflexões, pois são imagens que falam de si mesma e 

exploram a construção da identidade contemporânea na arte.  Dentre muitos de 

seus projetos de fotografia, o autorretrato de 1994, trás a menção dessas 

discussões de manipulação e representação do real. Na imagem, ela se caracteriza 

com pedaços do corpo de uma boneca, possivelmente para configurar a situação da 

mulher após um divórcio. 

 

                                                           
13

 Artista contemporânea, fotógrafa e diretora de cinema norte-americana. Homepage In: 
http://www.cindysherman.com/ acesso em 25 fev. 2017 

http://www.cindysherman.com/
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Figura 12 - Coração aos pedaços, após um divórcio. Cindy Sherman, 1994. 

 

Fonte: Revista Contemporartes. (http://www.revistacontemporartes.com.br/2010/12/muitas-

mulheres-em-uma-so.html) 

 

Na composição do autorretrato ocorre a construção da(s) identidade(s) do 

sujeito a ser fotografado, na busca pela representação de si. E no trabalho de Cindy 

Sherman isto fica muito claro. Outro relevante projeto fotográfico dessa artista, é a 

série “Untitled Film Stills” (Fotografias de Cena, sem título) (Fig. 12 e 13), cujo 

trabalho foi realizado entre as décadas de 70 e 80, em preto e branco, e é 

considerado uma referência na história da arte contemporânea. Nesta série, 

Sherman representa em forma de autorretratos versões construídas de si mesma, 

questionando ícones da feminilidade da época, usando recursos simbólicos de 

maneira que sua própria identidade é questionada.  

 

Ora, o trabalho de Cindy Sherman, em “untitled Film Stills” é 
inteiramente construído sobre um jogo de aparências. Uma hábil 
manipuladora e construtora de aparências, Sherman utiliza 
cenografia, maquiagem, figurino e iluminação como um pintor 
utilizaria um pincel.  
Esta hábil manipulação dos estereótipos femininos que Sherman 
representa em uma performance orientada com o seu próprio corpo, 
nos aponta para o jogo de aparência que nós, participantes e 
consumidores destas imagens também parecemos experienciar.  
(PRADA, 2012, p. 175) 
 
 

http://www.revistacontemporartes.com.br/2010/12/muitas-mulheres-em-uma-so.html
http://www.revistacontemporartes.com.br/2010/12/muitas-mulheres-em-uma-so.html
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Figura 13- Untitled Film Still #27 e #81. 1979 – 1980.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MoMA | Cindy Sherman | Gallery 2. 
(https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/2/mobile.php) 
 

 

Dois pontos relevantes estão presentes na criação dos autorretratos de Cindy 

Sherman. O primeiro é a utilização de recursos técnicos de edição de imagem na 

pós-produção dos autorretratos, e o segundo é a questão da pose. Nesse contexto, 

é oportuno recordar como Roland Barthes no livro  A câmara clara situa a questão 

da encenação na fotografia. “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 antecipamente em imagem.” (BARTHES, 1984, p. 22). 

Sendo assim, estaria o sujeito performando para a objetiva da câmera fotográfica.  

 

Falar de si através do autorretrato é aprofundar a reflexão sobre quem você é. 

Enxerga-se refletido, tomar conhecimento de si como um só ou como parte de um 

todo. Um todo consolidado. No que se refere à concepção do autorretrato falado, 

este trabalho segue a escola acadêmica que considera o entendimento por 

autorretrato  “qualquer obra que inclui o artista [...]”. (ARAUJO, 2003, p. 217). Por 

isso, seja eu/artista propositora por trás do aparelho fotográfico, ou na frente 

participando da fotoperformance, é a elaboração de um autorretrato. E aqui o que 

vale são os elementos da imagem: studium e o punctum (BARTHES, 1984). 

 
Barthes conceitualiza esses dois conceitos muito interessantes para a 

fotografia contemporânea.  

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/2/mobile.php
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Reconhecer o studium é fatalmente encontrar as intenções do 
fotógrafo, entrar em harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, 
mas sempre compreendê-las, discuti-las em mim mesmo, pois a 
cultura é um contrato feito entre os criadores e os consumidores. 
(BARTHES, 1984, p. 48) 
 
O punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a 
imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver [...] 
(BARTHES, 1984, p. 89) 

 
Nesse sentido, o studium se refere a metodologia de abordagem da imagem. A 

forma com que interpretamos a finalidade e o critério definidos da imagem. Já o 

puctum se refere a experiência. A afeição. É algo que está na imagem operando por 

conta própria, que atinge o observador/leitor e lhe sensibiliza involuntariamente. Em 

sua releitura do livro A câmara clara, Ronaldo Entler discorre que: “o Punctum é algo 

que parece decorrer da própria imagem, algo que lhe toca independentemente 

daquilo que seu olhar busca. Ligado ao afeto, é algo difícil de comunicar e, 

sobretudo, compartilhar.” (ENTLER, 2006, p. 7) 

 

Portanto, a proposta que se pretende através dessa pesquisa teórica-artística é 

que, a partir das imagens, seja possível expressar os elementos inerentes de cada 

integrante acerca de sua projeção futura, de forma a permitir uma leitura do punctum 

e  studium de cada fotografia por parte do Spectator14, utilizando a técnica do 

autorretrato falado aliada ao Light Painting.  

 

Um exemplo de fotografia cercadas de punctum e studium (BARTHES, 1984), 

são os autorretratos terapêuticos da artista espanhola Cristina Nuñez15 (Fig. 14 e 

15). Em 2011 Nuñez expôs em Barcelona a mostra “Someone to Love” que 

começou a produzir em 1988 para superar questões de autoestima que a levaram a 

dependência de entorpecentes ainda na adolescência. A prática do autorretrato a 

permitiu moldar suas emoções e revelar sua presença ao mundo, criando um 

instrumento para projetar sua personalidade.  

 

Dentre todas as imagens que compõem a mostra “Someone to Love”, escolhi 

duas fotografias que mais me afetaram. Ao mesmo tempo em que a Figura 14 me 

                                                           
14

 “O Spectador somos todos nós, que compulsamos, nos jornais, nos livros, nos álbuns, nos 
arquivos, coleções de fotos.” (BARTHES, 1984, p. 20) 
15

 Homepage da artista. In https://cristinanunez.com/ acesso em 26 jan. 2017 

https://cristinanunez.com/
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desperta um sentimento de dor, angustia e sofrimento, a Figura 15 me  desperta 

ternura, segurança, conforto e compaixão. Mas uma complementa e cria o sentido 

da outra. Logo, através de um simples olhar às imagens abaixo, é possivel constatar 

o poder transformador da fotografia, e perceber que a artista utilizou a linguagem do 

autorretrato para se autoconhecer e se autoanalisar no processo de 

construção/(re)construção da percepção de si.  

 

Figura 14 - Mostra Someone to Love, Cristina Nunes. 1988-2011 

 

Fonte: Portfolio Cristina Nuñez (https://cristinanunez.com/portfolio/someone-to-love/) 

 

Figura 15 - Mostra Someone to Love, Cristina Nunes. 1988-2011 

 

Fonte: Portfolio Cristina Nuñez (https://cristinanunez.com/portfolio/someone-to-love/) 

https://cristinanunez.com/portfolio/someone-to-love/
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Tais fotografias engendradas sobre bases tecnológicas são conceitos 

codificados em imagens e que pressupõe uma intenção do fotógrafo e do aparelho 

em criá-las. Sobre essas intenções, Vilém Flusser em seu livro Filosofia da Caixa 

Preta discorre que: 

 

[...] a intenção do fotógrafo é esta: 1. codificar, em forma de imagens, 
os conceitos que tem na memória; 2. servir-se do aparelho para 
tanto; [...] A intenção é a de eternizar seus conceitos em forma de 
imagens acessíveis a outros, a fim de se eternizar nos outros. [...] a 
intenção programada no aparelho é a de realizar o seu programa, ou 
seja, programar os homens para que lhe sirvam de feed-back para o 
seu contínuo aperfeiçoamento. (FLUSSER, 1985, p. 24) 

 

Este posicionamento do autor serve como paradigma para destacar a 

relevância das inúmeras conversas que eu tive com os estudantes para conhecê-los 

e entender quem são e o que gostariam de ser, antes de conceber o autorretrato 

falado pelo aparelho fotográfico. “Fotografias são imagens de conceitos, são 

conceitos transcodificados em cenas.” (FLUSSER, 1985, p. 19) 

 

Na contemporaneidade, encontramos, nos aparelhos fotográficos, importantes 

instrumentos para a prática artística. Porém, ao pensarmos na influência dos meios 

técnicos na produção ou recepção das imagens, não devemos nos tornar meros 

funcionários dos mesmos, como têm sido na atualidade, como nas redes sociais 

infestadas de selfies16. Fotografias que refletem uma sociedade consumista de 

imagens, ansiosa por visibilidade. Cito Flusser:  

 

O aparelho é brinquedo sedento por fazer sempre mais fotografias. 
Exige de seu possuidor [...] que aperte constantemente o gatilho. [...] 
de maneira que não está a face ao aparelho, engolido por sua gula. 
Passa a ser prolongamento automático do seu gatilho. Fotografa 
automaticamente. (FLUSSER, 1985, p. 30, grifo do autor)  

 

Na prática artística é importante saber ler e recepcionar as fotografias, 

buscando o gesto de fotografar não mais automatizado e inconsciente, mas 

promover através do ato fotográfico, uma análise sobre o referente e o que fora 

produzido. Seria então necessário, assim como se aprende a ler e a escrever, 

                                                           
16

 Fotografia que alguém tira a si mesmo, geralmente para publicação numa rede social. = 
AUTOFOTO, AUTOFOTOGRAFIA, AUTORRETRATO. Dicionário Priberam In: 
https://www.priberam.pt/dlpo/selfie acesso em 27 jan. 2017 

https://www.priberam.pt/dlpo/selfie
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aprender a escrever, ler e entender as fotografias. Com relação a esta reflexão, 

Philippe Dubois em seu livro O ato fotográfico e outros ensaios, cita que “[...] a 

significação das mensagens fotográficas é de fato determinada culturalmente, que 

ela não se impõe como uma evidência para qualquer receptor, que sua recepção 

necessita de um aprendizado dos códigos de leitura.” (DUBOIS, 2007, p. 19-20)   

 

A fotografia estática e o vídeo digital carregam consigo convenções e códigos 

técnicos, estéticos, culturais e sociológicos. Com características presentes ou 

ocultas aos olhos do observador, carregadas de mensagens e símbolos que são 

determinados culturalmente e só pode ser codificadas a partir de um aprendizado 

prévio, podendo cada spectator interpretá-los de uma maneira distinta. No livro O 

fotográfico, Rosalind Krauss afirma que “Temos, portanto, uma extraordinária 

constelação de signos – palavras que emprego propositadamente – através dos 

quais esta imagem remete ao procedimento embutido na origem de seu próprio ser 

e que a define.” (KRAUSS, 1990, p. 140)  

 

Com aspectos na exploração da percepção de si, o vídeo digital surgiu para os 

artistas e usuários comuns como mais um elemento contemporâneo de se pensar a 

autoimagem. Estabelecendo um uso em que a autorrepresentação alcança, muitas 

vezes, o tom cênico ou confessional. E com o advento da internet e de sites como o 

Youtube, favoreceu ainda mais a produção e o compartilhamento de arquivos e 

trocas pessoais.  

 

O repositório de vídeo mais conhecido no mundo atualmente é o Youtube. Ele 

atua em duas principais linhas. A primeira é como uma televisão interativa e a 

segunda é como um canal, em que os usuários podem propor seu próprio conteúdo 

e compartilhar para todos da rede, contribuindo assim, para o desejo do consumo de 

imagem pelo homem moderno.   

 
Esse desejo de consumo de imagens parece na maioria das vezes 
se expressar num desejo de consumação da própria imagem e de 
imagens do Outro, muitas vezes redefinindo conceitos como o de 
público e de privado. (DOSSIN, 2012, p. 3) 
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Segundo o pesquisador Leandro Garcia Vieira, em sua dissertação de 

mestrado17, foi a partir da década de 70 que os artistas começaram a explorar o 

vídeo em primeira pessoa na vídeoarte brasileira, tendo por aspecto a inserção do 

artista na obra, no viés da autobiografia e da construção da autoimagem. Segue 

abaixo o exemplo (Fig. 16) da vídeoarte da artista Regina Silveira18 e outro do artista 

Otávio Donasci19 (Fig. 17).  

 

Figura 16 – still do vídeo Campo, Regina Silveira. 1977, 2'25'' 

  

Fonte: Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=8WwQMjeVV3I) 

 

Totalmente minimalista, a vídeoarte representada pelo frame da Fig. 16, de 

Regina Silveira, foi à tentativa de reconhecimento do novo suporte em que estava 

trabalhando. No caso, o próprio vídeo. Nele, Silveira tenta delimitar o espaço do 

monitor com seu dedo. Atualmente, esta vídeoarte integra o acervo digital do Itaú 

Cultural.  

 

                                                           
17

 Vídeo em primeira pessoa: autobiografia e auto-imagem na produção audiovisual brasileira. In: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=vtls000322661 acesso em 03 mar. 2017 
18

 Artista plástica e arte-educadora. Homepage In: http://reginasilveira.com/ acesso 04 mar. 2017 
19

 Diretor de criação e espetáculos multimídia. Homepage In: 
http://artedigital.ism.org.br/artistas/otavio-donasci/ acesso 04 mar. 2017 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=vtls000322661
http://reginasilveira.com/
http://artedigital.ism.org.br/artistas/otavio-donasci/
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Figura 17 - still do vídeo Videocriaturas, Otavio Donasci. 1980, 5'00” 

 

Fonte: Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=Vu_HGf_OhEs) 

 

Na vídeoarte Videocriaturas (Fig. 17), Donasci tentou criar uma espécie de 

cyborg, metade homem e metade máquina, colocando um monitor de TV na cabeça 

de um ator escondido sob uma roupa preta. Criando uma dubiedade entre a 

personalidade do ator e do híbrido. Este vídeo representa a ampliação dos recursos 

técnicos e expressivos da arte incorporados à linguagem videográfica, e integra o 

acervo digital do Instituto Sergio Motta.  

 

Os dois exemplos acima descritos (Fig. 16 e 17), tem um aspecto em comum 

que é a autobiografia, nos intervalos entre o público e privado e entre o voluntário e 

o espetáculo, buscando a autorrepresentação e a construção da subjetividade. 

Nesse contexto, a vídeoarte se insere no campo da autoreflexividade, preocupando-

se, segundo Leandro Garcia Vieira (2003, p. 1 apud DOSSIN, 2012, p. 3) com:  

 
[...] aspectos da memória e da identidade dos sujeitos auto-
representados. Em outras palavras, a instauração do autor como 
sujeito enunciador, e parte integrante (senão indissociável), do 
próprio enunciado, configura um processo que vem se dando 
paulatinamente através do tempo, mas que, na atualidade, evidencia-
se cada vez mais através da utilização de meios audiovisuais: em 
filmes, vídeos e, mais recentemente, na internet.  

 

Mediado pelo aparelho da câmera digital, muitos vídeos compartilhados no 

Youtube, possuem procedimentos autobiográficos. Estando estes ligados ao caráter 

narcisista, a criação de uma realidade videográfica se apoia no autoconhecimento e 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu_HGf_OhEs
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na percepção de si, muitas vezes relacionadas à percepção do corpo, a vaidade e a 

identidade. Portanto, é possível perceber em determinados tipos de vídeos que 

circulam pelo Youtube e pela internet, a relação da linguagem audiovisual com a 

concepção da subjetividade e a representação da autoimagem. Sendo está 

expressão possível pela disponibilidade dos recursos tecnológicos, uma vez que, 

nos smartphones20 já vêm integrado com uma câmera digital.  

 

Em seu artigo Vídeo: a estética do narcisismo, Rosalind Krauss discorre que: 

 
A vídeoarte e as especificidades de seu médium possuem narcisismo 
inerente. Essa caraterística está presente em experiências em que o 
auto-envolvimento do artista combina-se à utilização expressiva dos 
mecanismos eletrônicos próprios desse gênero, em estratégias 
psicológicas e abordagens do projeto psicanalítico que possibilitam 
discussões acerca da reflexividade do self. (KRAUSS, 2008, p. 145) 

 
Podemos observar nos vídeos contemporâneos, a busca pelo incessante 

registro de si. É uma forma de se estar no mundo, de se fazer presente, criando 

imagens de si ou de seu cotidiano, direcionando-as para a espetacularização da 

intimidade. Um exemplo disto é o videoclipe Running up that hill da banda de rock 

inglesa Placebo. O videoclipe foi criado com a colaboração dos fãs, onde os 

mesmos mostram seus rostos em situações de intimidade, às vezes distante da 

câmera, outros com enquadramento mais próximo de si. Abaixo (Fig.18) segue os 

stills do videoclipe.  

 

                                                           
20

 Celular com conectividade e funcionalidades semelhantes às de um computador pessoal, 
notadamente com um sistema operacional capaz de correr vários aplicativos. Dicionário Priberam In: 
https://www.priberam.pt/dlpo/smartphone acesso em 05 mar. 2017 

https://www.priberam.pt/dlpo/smartphone
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Figura 18 - Stills do videoclipe da música Running up that hill, Placebo. 

 

Fonte: Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=d-mYX0qKkB8) 

 

Tais exemplos audiovisuais abordados aqui nesse capítulo demonstram uma 

busca contínua pela autoimagem. Seria uma alternativa de nos enxergamos de fora? 

Ter uma noção aparentemente mais verdadeira de nós mesmos? Diferentemente da 

imagem estática, na imagem em movimento podemos ter uma visão mais completa 

fisicamente de nós mesmo, ainda que, estejamos encenando ou performando. 

Enquanto que na fotografia temos a imagem em duas dimensões. No vídeo 

podemos ter a mesma imagem em três dimensões. Porém, cabe ao artista decidir 

entre qual das duas linguagens utilizar para sua proposta, sendo que cada uma tem 

suas especificidades.  

 

Portanto, podem ocorrer tanto na fotografia estática como no vídeo, mediante a 

relação do autor com a objetiva da câmera, performances do self. Performances 

essas que busco no trabalho-artístico Autorretrato Falado, outras formas de se estar 

no mundo, com características na subjetividade, no autoconhecimento e na 

(re)construção da autoimagem. Porém, devemos ter em mente que, registrar a 

experiência não pode, em tempo algum, ser mais relevante do que vivê-la. 
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4 PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

Ao emoldurar o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas 
provisórias, aos enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes. 
De maneira bem geral, poder-se-ia dizer que o movimento criativo é 
a convivência de mundos possíveis. O artista vai levantando 
hipóteses e testando-as permanentemente. Como consequência, há, 
em muitos momentos, diferentes possibilidades de obra habitando o 
mesmo teto. (SALLES, 1998, p. 26) 

 

Devemos compreender que a construção de um trabalho artístico faz parte de 

“um complexo percurso de transformações múltiplas por meio do qual algo passa a 

existir” (SALLES, 1998, p. 27). Um percurso que envolve informações e 

características advindas da casualidade, elementos estes que durante a ideia de 

criação da obra, cria vida, cresce, se desenvolve e/ou às vezes morre. Busco 

representar através da série Autorretrato Falado, a subjetividade, a performatividade 

e a história de vida minha e dos quatro jovens oriundos da escola pública. A ênfase 

é abordar a autoimagem e a autoestima de cada um deles, inclusive a minha, na 

perspectiva de uma projeção futura. As histórias e experiências de vida de todos os 

integrantes da série são entendidas no meu processo criativo como um gesto 

formador do movimento de criação.  

 

O meu percurso criativo teve início no ano de 2013, quando realizei uma visita 

técnica no Pouso da Palavra, em Cachoeira, na disciplina de Fotografia I. Nela 

conheci o acervo literário e fotográfico de Damário da Cruz, como mencionei 

anteriormente. Todavia, de todas aquelas belas imagens, apenas uma capturou 

minha atenção. Uma fotografia de Light Painting. Bastante alegre, a imagem 

contendo linhas verticais de luzes coloridas, compunha a visão panorâmica da 

cidade de São Félix. Logo, deduzi que aquele retrato panorâmico havia sido tirado 

no porto de Cachoeira, com a objetiva da câmera fotográfica apontada para a cidade 

de São Félix. Queria trazer aqui, o registro desse retrato, entretanto, a família de 

Damário levou todo o seu acervo para Salvador, dificultando o acesso ao mesmo.  

 

Ainda fico extasiada por aquela imagem. Talvez porque o colorido me deixa 

alegra, feliz e energizada. Ao retornar para casa, tentei realizar minha primeira 

experiência com a técnica de Light Painting, ainda sem conhecê-la em forma e 
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conceito. Apesar de ter sido de forma casual, gostei muito do resultado. Pois no 

momento em que disparei o obturador da câmera, minha mão tremeu e acabou por 

desequilibrar a fotografia, criando um resultado totalmente inesperado. Tentei copiar 

a ideia de Damário DaCruz e registrar a visão panorâmica da cidade de São Félix 

vista da Ponte D. Pedro II. Logo abaixo segue o resultado dessa experimentação.  

 

Figura 19 - Visão Panorâmica da cidade de São Félix, Taís Gonçalves. 2013 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Como eu disse, o colorido me causa prazer, e ao chegar a minha residência, 

em São Félix, e analisar está imagem, me despertou ainda mais a curiosidade de 

conhecer a fundo sobre este procedimento técnico e suas possibilidades de 

expressão. A partir desse momento, comecei a realizar um estudo sobre a utilização 

da técnica de Light Painting nas Artes Visuais, e observei que, segundo o site Light 

Painting Photography21, esta técnica foi utilizada pela primeira vez com propósitos 

artísticos por Man Ray em 1935, seguido por Pablo Picasso e Henri Matisse em 

1949.  

 

Como resultado desta pesquisa teórico-artística, realizei os projetos A 

Baianidade que Reluz como proposta avaliativa da disciplina de Fotografia I, e 

                                                           
21

 In: http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/ acesso em 15 mar. 2017. 

http://lightpaintingphotography.com/light-painting-history/
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Pinceluz: um estudo sobre a utilização da técnica de light painting nas artes visuais, 

para a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Artes, ambas no terceiro semestre. 

Os resultados práticos desses dois projetos podem ser observados nas figuras 04, 

05 e 06.  Ao tempo em que os semestres iam passando, o interesse por 

experimentar e conhecer mais sobre está técnica só aumentou. E no ano de 2014, 

quando integrei o grupo de pesquisa Laboratório Corpo/Imagem/Convergência, pude 

dar continuidade a está pesquisa iniciada no ano de 2013.  

 

No primeiro ano como pesquisadora do LabCIC, ministrei a oficina Laboratórios 

de Si: Corpo, Imagem e Light Painting, que ocorreu no auditório do Cineteatro 

Cachoeirano, no dia 28 de março de 2015, com o objetivo de experimentar a técnica 

de Light Painting aliadas a performance para a criação de um produto prático 

colaborativo. Está oficina teórico-prática, abordou a multiplicidade do corpo no 

tempo-espaço através da técnica de fotografia com light painting, em cruzamento 

com a performance, utilizando o corpo como expressão artística e suporte para a 

arte.  O resultado pode ser visto na figura 09, na imagem abaixo.  

 

Figura 20 - Oficina Laboratórios de Si: Corpo, Imagem e Light Painting. Taís Gonçalves, 2015. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015) 
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Ainda no mesmo ano, participei como produtora e mediadora do Workshop 

Laboratório de Si: Light Flux – Light Painting em tempo real. A oficina foi ministrada 

pelo artista francês Cyrille Brissot, desenvolvedor do software Light Flux para a 

realização da técnica em Live Performance e Grafite Digital, e pelo dançarino de hip 

hop do Complexo do Alemão (RJ) Wagner Faria. O projeto teve por objetivo 

pesquisar a relação entre dança e novas mídias, onde os participantes do workshop 

experimentaram o movimento da dança em relação ao software de light painting, 

imprimindo a movimentação do seu corpo, como inscrições no espaço, projetado 

através de dispositivos de luz, webcam e projetor multimídia. O resultado do 

workshop pode ser observado na imagem a seguir.  

 

Figura 21 - Workshop Laboratório de Si: Light Flux – Light Painting em tempo real. 2015 

 

Fonte: acervo pessoal (2015)  

No ano subsequente, no mês de julho de 2016, dei início à oficina Laboratório 

de Si: Autorretrato e Light Painting no Colégio Estadual Rômulo Galvão. Todos os 

caminhos trilhados durante o período da graduação levaram a concepção de 

Autorretrato Falado, porém, foi justamente esta oficina a principal responsável pela 

escolha do objeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. A oficina 

aconteceu em 5 encontros no CERG, e tinha como objetivo a experimentação de 

autorretratos fotográficos com ênfase na autoimagem, utilizando como base criativa 
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a percepção de si e a autoestima. Esta sendo abordada na perspectiva de uma 

projeção futura. Durante a oficina, foi explorado através de práticas de laboratório, a 

subjetividade, a performatividade e a história de vida de cada aluno participante, 

observando seu posicionamento crítico em relação ao consumo e disseminação da 

imagem por meio das novas tecnologias, e como o cotidiano a sua volta e a 

educação formal e familiar interferem na projeção de sua autoimagem. O resultado 

pode ser visto nas figuras 01 e 10. 

 

É importante conhecer a história de um objeto artístico e seu percurso criativo 

até desencadear no produto final. Dessa forma, podemos nos situar no tempo-

espaço no qual o mesmo foi concebido, o que nos permite uma maior precisão para 

obter mais informações sobre determinado trabalho e a época em que está inserido. 

Portanto, apresentei até aqui, o caminho que trilhei para chegar à idealização de 

Autorretrato Falado.  

 

Autorretrato Falado surgiu no contexto das artes visuais, durante a oficina 

Autorretrato e Light Painting, já mencionada. É um projeto autobiográfico e 

colaborativo com quatro estudantes do Colégio Estadual Rômulo Galvão, que se 

dispuseram a compartilhar, em uma troca de experiência e aprendizado, suas 

histórias de vida e projeções futuras.  

 

Ao finalizar a oficina Autorretrato e Light Painting no CERG, convidei alguns 

dos estudantes para participar de um laboratório de fotografia para compor uma 

série de autorretratos como produto artístico do meu TCC. Apenas quatro de um 

grupo de quinze estudantes aceitaram colaborar. Sendo estes: Davi, Hilary, Isabela 

e Gleiciene. O laboratório teve início no mês de outubro de 2016 e ocorreu as 

quintas, no turno vespertino, no estúdio de TV do Centro de Artes, Humanidade e 

Letras. Como eu já havia apresentado sobre a técnica de Light Painting e a 

linguagem do autorretrato durante a oficina, iniciamos logo a prática das fotografias.  

 

Todas às vezes antes de iniciar o laboratório, conversava individualmente com 

cada um dos coautores da série sobre questões pessoais e o que eles gostariam de 

fazer depois que concluísse o ensino médio. Como parte do processo, entregava um 
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meu celular com a câmera frontal ativada e solicitava que falassem sobre si e sobre 

a imagem que estava vendo refletida no celular, como mostra as figuras 22 e 23.  

 
Figura 22 - Laboratório de criação para o Autorretrato Falado. 

 

Fonte: acervo pessoal (2016)  

  

Figura 23 - Laboratório de criação para o Autorretrato Falado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal (2016)  

 

Durante as conversas que antecediam as experimentações, cada sujeito 

revelava aspectos de si e o que queriam como projeção futura. Logo depois, 

seguíamos para a prática com base nos relatos22. Durante as experimentações 

utilizamos uma câmera DSLR, um tripé para dar estabilidade às imagens, um flash23 

                                                           
22

 Todos os relatos a seguir foram cedidos pelos sujeitos participantes durante as conversas que 
antecederam as práticas de fotografia.  
23

 Dispositivo que atua como fonte de luz artificial para iluminar cenas em fotografia. 
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para congelar o corpo do sujeito no tempo-espaço e para a prática do Light Painting: 

velas, leds24 e brinquedos de festa infantil.  

 

Gestos formadores que se revelam, em sua intimidade, como 
movimentos transformadores da mais ampla diversidade. Cores 
transformadas em sons, cotidiano em fatos ficcionais, poemas em 
coreografias ou imagens plásticas. (SALLES, 1998, p. 27) 

 

Os relatos dos participantes e os meus são os gestos formadores da série 

Autorretrato Falado e todas as vezes que realizava a prática de se olhar no espelho 

ou através da câmera frontal do meu celular para que falassem da percepção de si e 

sobre suas experiências e histórias de vida, algo novo ia surgindo. As conversas 

compartilhadas já carregavam mais detalhes.  

 

A arte está sendo abordada sob o ponto de vista do fazer, dentro de 
um contexto histórico, social e artístico. Um movimento feito de 
sensações, ações e pensamentos, sofrendo intervenções do 
consciente e do inconsciente. (SALLES, 1998, p. 26-27) 

 

Depois das experimentações, juntamente com a orientadora, escolhemos doze 

fotografias para integrar a série Autorretrato Falado, sendo uma individual e quatro 

conjuntos de imagens que seguem logo abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Diodo emissor de luz.  
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Figura 24 - Conjunto Hilary. 

 
Fonte: acervo pessoal (2016)  

 

Hilary, uma adolescente de 15 anos é única do grupo que tem dúvidas sobre 

sua projeção futura. Durante nossas conversas ela dizia que: “Tai, eu não sei o que 

vou fazer depois que me formar. Eu sou muito indecisa. Estou em dúvida entre ser 

modelo e aeromoça, mas eu não tenho certeza ainda. A única certeza que tenho na 

minha vida é minha fé. Eu não faço parte de nenhuma religião. Admiro o candomblé, 

mas não entraria em nenhuma religião. Mas minha fé a única certeza que tenho e 

acredito muito em Deus”.  

 

No conjunto Hilary, temos a presença da vela como elemento fundamental para 

relacionar sua percepção de si a sua projeção futura. A vela é relacionada a quase 

todas as religiões que conheço, tais como, candomblé, catolicismo, umbanda e 
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cerimônias judaicas, e tem uma importância muito além da religiosidade. Buscamos 

refletir nas imagens símbolos que representassem sua indecisão a respeito de qual 

profissão seguir. Pesquisamos então sobre signos da incerteza e chegamos às 

linhas aleatórias, quadrados que não se formam e círculos que não se fecham. 

Optamos por utilizar o enquadramento em um plano médio para aumentar o espaço 

por onde Hilary, com a vela, poderia intervir no autorretrato.  

 

Figura 25 - Conjunto Gleiciene 

 

Fonte: acervo pessoal (2017)  
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Gleiciene, uma garota de 15 anos, a mais tímida do grupo, tinha convicção 

sobre o que gostaria de fazer ao se formar no ensino médio, porém, do grupo foi a 

que menos experimentou durante o laboratório de criação fotográfica. Durante nosso 

bate-papo ela dizia que: “ao me formar, quero fazer artes cênicas.”. Perguntei por 

que ela tinha essa vontade e ela respondeu que: “eu sempre gostei de assistir 

novelas desde pequena e ficava encantada pelos personagens, até imitava alguns. 

Mas eu sou muito tímida e sei que através das artes cênicas posso trabalhar essa 

timidez.”.  

 

No conjunto Gleiciene optamos por valorizar a expressão, baseada em sua 

projeção futura. Apesar de muito tímida, na fotografia Gleiciene conseguiu se 

expressar e colocar sentimento nas imagens. Pesquisamos elementos referenciais 

para a arte cênica, e percebemos que a uma valorização muito grande para o rosto 

e sua expressão. Por isso, no conjunto Gleiciene definir dar preferência para o 

enquadramento em primeiro plano valorizando seu rosto e parte dos ombros, dando 

liberdade para os movimentos de suas mãos interferirem no autorretrato com o led.  

 

Figura 26 - Conjunto Isabela. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fonte: acervo pessoal (2017)  
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Isabela, uma jovem de 16 anos durante nossas conversas dizia que: “desde a 

infância, o meu sonho é ser mãe e passei a ter esse sonho através de bonecas e 

dos problemas da vida.”. Questionei-a sobre quais seriam os problemas da vida e 

ela respondeu que: “o que me levou a querer ser mãe foi o cuidado que não tive de 

minha mãe, porque ela me deu com dois meses de nascida para minha madrinha 

me criar .”.  

 

No conjunto Isabela, através dos diálogos, elencamos alguns objetos que 

remetessem a escolha e desejo dela de querer ser mãe. Dentre os objetos 

apresentados, tais como, urso, mamadeira, roupa de bebê e boneca, Isabela 

escolheu a boneca. Logo depois, pensamos em como criar o autorretrato de forma 

que não ficasse convencional e decidimos dependurar a boneca ficando Isabela 

responsável por intervir e dar sentido a imagem. Entreguei o led escolhido por ela e 

iniciamos os registros.  

 

O primeiro teste foi em plano americano para valorizar o rosto e o busto de 

Isabela, além de aumentar o campo de intervenção da imagem entre a boneca 

pendurada e ela. Dessa forma, totalmente ao acaso, Isabela circuncidou a boneca 

com o led de forma a criar algo semelhante ao saco gestacional e uma linha até o 

seu peito, simulando o próprio cordão umbilical. Eventualmente o flash disparou 

duas vezes, o que criou a dupla fixação da imagem de Isabela e da boneca que se 

mexeram no exato momento do click. Quando a câmera revelou aquele autorretrato, 

o resultado ficou excelente, e naquele momento entendi que ser mãe é o divisor de 

água na vida de Isabela. O segundo teste foi em plano médio para dar ênfase à 

boneca sentada de costas enquanto Isabela ao fundo brincava com ela utilizando o 

led. 

 



P á g i n a  | 57 

 

Figura 27 - Conjunto Davi 

 

Fonte: acervo pessoal (2017)  

 

Davi, um garoto de 17 anos durante os diálogos expunha que: “quando eu me 

formar, eu vou estudar para ser enfermeiro”. Interroguei-o para saber o motivo dessa 

projeção futura, e ele disse que: “parte do meu interesse em me tornar enfermeiro foi 

porque minha avó passou por maus-tratos quando estava internada. Ouvia minha 

mãe dizer que os enfermeiros estavam maltratando minha avó. Então fiquei com 

essa vontade de me tornar um enfermeiro para mudar essa visão de que enfermeiro 

faz as pessoas sofrerem.”. 

 

No conjunto Davi, escolhemos trabalhar somente com as mãos, braços e 

antebraços, uma vez que, quando estávamos realizando as pesquisas sobre a 

profissão de enfermeiro, a arte de cuidar, a grande maioria dos resultados que 

apareciam tinha relação com esses membros superiores do corpo humano. No 

primeiro teste, utilizando o enquadramento em primeiro plano, sendo proposital 

simular os batimentos cardíacos. Porém, no segundo teste, priorizamos o plano 

médio, estabelecendo o espaço que Davi teria disponível para se autorretratar e 
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utilizar os leds para interferir na sua imagem. O produto desse teste foi advindo da 

casualidade. Com os leds cada um em uma mão de cor diferente, Davi sem 

perceber ou por intuição, conseguiu representar e simular o desenho de um pulmão, 

sendo um lado o sangue venoso e do outro o sangue arterial. Essa é a imagem que 

eu mais admiro nessa série.  

 

Figura 28 - Autorretrato 

 

Fonte: acervo pessoal (2017)  

 

Eu ainda não sei o que me reserva quando concluir o curso em Artes Visuais, 

mas no momento meu interesse é fazer um concurso federal para nível técnico, 

enquanto ingresso em um mestrado, para posteriormente dar aulas. A ideia de 

ingressar em um mestrado ainda me assusta. Às vezes acho que não vou conseguir, 

mas nem por isso, eu deixarei de tentar. Nesse sentido, criei o meu autorretrato, 

onde posicionei a câmera em plongée em um enquadramento de plano médio, para 

dar ênfase a minha expressão e minhas mãos abertas posicionada de formar como 

se agarrasse algo. Com o led entre as mãos, durante a elaboração do autorretrato, 



P á g i n a  | 59 

 

recuei meu corpo para trás de forma a criar um caminho de luz, como podemos ver 

na figura 28. Este caminho de luz seria minha ligação entre o presente e minhas 

projeções futuras.  

 

Apenas a ideia da série fotográfica não foi o bastante para contemplar o 

objetivo desse trabalho artístico. Sendo assim, se fez necessário a concepção de 

uma videoinstalação. A proposta da videoinstalação Autorretrato Falado surge como 

uma complementação às imagens dos autorretratos. Não mais imagens estáticas, 

mas imagens com movimento, sons e cores. O vídeo foi criado a partir de entrevistas 

com os cinco integrantes da série e mais algumas pessoas aleatórias, onde os 

mesmos se olhavam no espelho e descreviam na terceira pessoa do singular, 

questões sobre si, sua personalidade física e psicológica, suas expectativas futuras, 

de forma a expressar suas dores e desejos. O propósito do vídeo é provocar 

reflexões ao observador sobre quais imagens devemos esperar de nós mesmos 

quando temos dificuldade em expressar nossas angústias, medo, sentimentos de 

constrangimento e incapacidade.   

 

Figura 29 - Registros do processo do vídeo Autorretrato Falado 

 

Fonte: acervo pessoal (2017)  

 
Depois de finalizada as entrevistas, foi pensada a edição de maneira a não 

expor os entrevistados. Desse modo, foram separados frames dos vídeos com 

ênfase em expressões e na espontaneidade dos entrevistados, gerando uma forma 
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de loop25 que se repete até quase o término do vídeo e os áudios foram separados 

por faixas de relevância para a videoinstalação. As faixas dos áudios não 

correspondem às imagens, o que favoreceu a não identificação dos entrevistados e 

permitiu a criação de uma narrativa audiovisual.    

 

Figura 30 - stills do vídeo Autorretrato Falado. Taís Gonçalves. 2017, 5'44” 

 

Fonte: Elaborado por Lazaro Pinheiro.  

 

É importante ressaltar a importância de se olhar no espelho como um exercício 

de autoconhecimento. E durante as entrevistas percebi a dificuldade das pessoas 

em falar de si e encarar sua imagem refletida no espelho. Enquanto alguns se 

emocionavam, outros desviavam o olhar com receio de se encarar. Nem sempre a 

autoimagem será o que vemos no espelho, mas esse ato de se olhar e se ver 

refletido favorece o aprendizado para a (re)construção da autoimagem.  

 

O artefato que chega às prateleiras das livrarias, às exposições ou 
aos palcos surge como resultado de um longo percurso de dúvidas, 
ajustes, certezas, acertos e aproximações. Não só o resultado mas 
todo esse caminho para se chegar a ele é parte da verdade (Marx 

                                                           
25

 Conjuntos de instruções que um programa de computador percorre e repete um significativo 
número de vezes até que sejam alcançadas as condições desejadas.  
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citado por EISENSTEIN, 1942) que a obra carrega. (SALLES, 1998, 
p. 25) 

 

Os relatos e as experiências compartilhadas durante o fazer artístico 

orientaram o processo criativo e a elaboração da série fotográfica e da 

videoinstalação. Sendo estas apenas um fragmento de um processo de criação, o 

produto finalizado e apresentado ao público faz parte de um longo sistema de 

contínua metamorfose: um percurso acompanhado de esboços, anotações, 

experimentações, suspeitas, erros, acertos e afinidades. O resultado desse percurso 

artístico culminou na exposição “Imagens que falam por si: conexões e projeções 

entre a autoimagem e a autoestima”, que foi exibida no Foyer do Auditório do Centro 

de Artes, Humanidades e Letras, nos dias 23 e 24 de março de 2017. O texto da 

curadoria segue no Apêndice A.  

 

Figura 31 - Cartaz da Exposição Imagens que falam por Si. 

 

Fonte: Elaborado por Fagner Fernandes.  

 

Com o plano da expografia em mãos (Apêndice B), reservamos dois refletores 

para ajudar na iluminação do espaço. A partir daí, iniciamos a montagem da 

exposição com a ajuda de Betto Veras. Os quadros onde foram plotadas as 

fotografias (40 cm x 60 cm) foram dispostos de maneira a criar um corredor e, no 

meio, foram colocados quatro quadros, sendo três da outra integrante da mostra e 



P á g i n a  | 62 

 

um meu. É nesse espaço que meu trabalho se entrecruza e se relaciona com “Filhas 

da mãe e do Pai” de Lise Anne Gonçalves.  

 

[...] no contato com diferentes percursos criativos, percebe-se que a 
produção de uma obra é uma trama complexa de propósitos e 
buscas: problemas, hipóteses, testagens, soluções, encontros e 
desencontros. Portanto, longe de linearidades, o que se percebe é 
uma rede de tendências que se inter-relacionam. (SALLES, 1998, p. 
36) 
 

No fazer artístico não estava preocupada em seguir uma ideia sequenciada, 

pois o processo criativo não é nada improgressivo ou automático. Inicialmente a 

ideia era produzir molduras para dependurar os quadros, porém devido alguns 

entraves, esse plano precisou ser abortado, sendo que, tivemos que colocar 

ganchos diretamente nos quadros para dependurá-los. Os mesmos foram 

suspensos com nylon na altura dos olhos, tomando por base uma altura mediana. 

As fotografias foram colocadas em conjunto de acordo às sequências das imagens. 

Da forma que foi pensada a expografia, foi possível perceber uma maior 

compreensão da exposição, de maneira que os visitantes poderiam ter mais 

liberdade de campo de visão entre o meu trabalho e o de Lise Anne Gonçalves, que 

consequentemente possibilitou uma maior apreciação e fluição da exposição.  

 

Figura 32 - Espaço montado para a exposição 

 

Fotografia Fagner Fernandes.  
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Na montagem nos esquecemos de colocar as etiquetas com os nomes das 

imagens. E esse foi um ponto negativo sinalizado pelos visitantes durante a 

exposição. A videoinstalação foi projetada na parede próxima a entrada lateral do 

Foyer, numa posição estratégica, de modo que, quem estivesse do lado oposto 

aquela posição, já poderia observar e contemplar o vídeo. O recurso do vídeo 

tornou-se muito significativo para que as pessoas pudessem entender o conceito 

dos autorretratos, além de provocar reflexões sobre as percepções e os sentimentos 

que aqueles sujeitos tinham de si, o que muitas vezes, era compartilhado com quem 

estava ouvindo as narrativas.  

 

Figura 33 - Espaço da videoinstalação 

 

Fotografia Lázaro Pinheiro.  

 

Para complementar a videoinstalação e as fotografias, decidi realizar uma 

intervenção durante a abertura da exposição que intitulei por “Faça seu Autorretrato 

Falado”. No canto direito do Foyer, próximo à entrada dos banheiros, posicionei uma 

mesa com um espelho sobre ela, e um banco em que o sujeito sentado dá de frente 

para o espelho. Coloquei a câmera no tripé em um ângulo direcionado para o 

espelho e convidei os visitantes da exposição a participar. No início os visitantes não 

queriam experimentar criar seu autorretrato falado, porém, posteriormente chegou a 

formar fila de tantas pessoas querendo interagir com a imagem refletida no espelho 

e falar de si. Seguindo a estética de criação da série fotográfica Autorretrato Falado, 

a intervenção funcionou da mesma forma. O sujeito falava de si e suas percepções 

na 3ª pessoa do singular, sem revelar o nome. Depois de explicar a intervenção, 

disparava o gravador e a câmera para filmar, e me retirava do espaço para que o 

sujeito tivesse mais liberdade em se expressar. 
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Figura 34 - Registro da intervenção Autorretrato Falado 

 

Fotografia Lázaro Pinheiro.  

 

A experiência da intervenção foi enriquecedora, tanto para mim, como artista 

propositora, como para o sujeito participante, pois eles se deixaram envolver pela 

ideia da intervenção. Alguns apresentaram dificuldades em se encarar ou falar de si 

como se fosse outra pessoa. Outros não sabiam nem o que dizer para sua imagem 

refletida no espelho. Mas no geral foi gratificante visualizar nos indivíduos que 

participaram da intervenção, o processo de compreensão de sua autoimagem 

buscando o autoconhecimento e a elevação da autoestima. Todos os áudios e 

vídeos gravados durante a intervenção serão parte de uma instalação na próxima 

exposição.  

 

No que toca a realização da exposição em nível de visitação e participação, 

considero rica e satisfatória. Não imaginava que seria tão bem visitada e que 

pudesse gerar tantos questionamentos e o compartilhamento dos sentimentos e dos 

aspectos abordados nos autorretratos nos visitantes. A exposição foi visitada por 

243 pessoas das cidades do Recôncavo Baiano, tais como, Governador 

Mangabeira, Cruz das Almas, Muritiba, São Félix e Santo Amaro, diversificadas 

entre a comunidade interna e externa à UFRB. Na sexta-feira, juntamente com Lise 
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Anne Gonçalves, mediamos a visita técnica de cinco turmas do Colégio Simonton da 

cidade de Cachoeira, tendo por guia o professor Emerson Monteiro.  

 

Figura 35 - Registro da visita do Colégio Simonton 

 

Fotografia Lise Anne Gonçalves.  

 

À proporção que as pessoas observavam as imagens, despertava o interesse 

em saber mais sobre cada conjunto da série e o porquê de cada conceito das 

imagens. Conforme ia respondendo e explicando, mais as pessoas iam se 

identificando com o que estava por trás das representações imagéticas, e no diálogo 

era possível notar que muitos partilhavam daqueles sentimentos: de não conseguir 

se expressar ou viver sempre em função do julgamento do outro, não se sentir 

capaz de trilhar novos rumos, e até mesmo sem saber como superar a baixa 

autoestima e reconhecer sua autoimagem. 
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Figura 36 - Exposição - interação com os visitantes 

 

Fotografia Lázaro Pinheiro.  

 

Muitas reflexões e questionamentos foram colocados para mim pelos 

visitantes. Uma das visitantes ao me chamar para conversar em particular, revelou 

que se sentiu muito emocionada pelas fotografias. Que não são apenas simples 

imagens com a técnica de light painting, mas são imagens conceituais carregadas 

de histórias de vida e de sentimento. Outro visitante e também discente do curso de 

Artes Visuais, mencionou que eu consegui trazer para aqueles autorretratos um 

sentido e uma simplicidade ao utilizar a técnica de light painting, sendo objetiva e 

sem distrações como são as fotografias comercias ao utilizar tal técnica.  

 

Um dos momentos em que mais me emocionou e me fez perceber a relevância 

do projeto para o campo das artes visuais e para o contexto social, foi ao mediar 

uma das turmas do Colégio Simonton. Enquanto eu descrevia as histórias de vida de 

cada conjunto da obra Autorretrato Falado, uma das jovens me olhava fixamente 

prestando atenção a tudo o que eu dizia, e quando comecei a falar sobre minha 

baixa autoestima, e como não me sentia capaz de estar ali naquele momento, 

compartilhando minhas histórias e conhecimento com eles, notei que a mesma 

começou a chorar. Finalizei a mediação e fui tentar conversar com aquela jovem, 

mas ela não quis. Só fazia chorar e foi embora amparada pelo professor Emerson. 

Apesar de não ter conseguido conversar com ela, eu sei que, através de minha 

experiência de vida, provoquei a reflexão dela.  

 

Durante os dias de visitação, houve um grande incentivo para exibir a mostra 

novamente em novos espaços, tais como, as ruas ou as escolas. O contato que 

mantive com os visitantes foi muito importante para fomentar o debate e a troca de 

conhecimento, além de me encorajar a continuar a pesquisa em outro contexto, 

como no mestrado, por exemplo. Portanto, “o trabalho criador mostra-se, desse 
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modo, sempre um gesto inacabado” (SALLES, 1998, p. 81), pois o objeto de 

pesquisa considerado acabado com o término da exposição, representa, de forma 

potencial, um estado inacabado, que pode ser retomado e retrabalhado em outro 

momento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fotografia inicialmente foi considerada apenas como a reprodução da 

realidade elaborada mecanicamente, e por isso, não foi considerada como arte. 

Porém, em meados da década de 1970, a fotografia invadiu os espaços da arte: 

museus e galerias, elevando seu status e provocando mudanças em seu contexto e 

a forma de fotografar. Por isso, com o propósito de reafirmar o caráter da fotografia 

como uma arte que vai além da simples imagem do real, e que desperta nos 

observadores sentimentos e reflexões rompendo com a barreira da contemplação, 

que propus o trabalho Autorretrato Falado, o qual amplia a noção de autorretrato na 

arte contemporânea.  

 

A partir da pesquisa artística em Autorretrato Falado, no entendimento de como 

a autoimagem e autoestima se inserem na fotografia atual e, sobretudo, no meu 

próprio processo criativo e dos jovens Davi, Hilary, Isabela e Gleiciene, verifiquei a 

relevância da temática proposta, visto que, é importante que qualquer sujeito 

reconheça a si próprio, ou seja, tome conhecimento de sua percepção, e tenha uma 

autoestima mais positiva em relação a si mesmo, isto é, tenha confiança em seus 

atos e julgamentos, para uma melhor construção de seu autoconceito.  

 

Durante o fazer fotográfico, o tema da autoimagem e da autoestima, excitou 

muitas discussões entre os jovens participantes da oficina “Autorretrato e Light 

Painting”. Percebi que muitos deles não se reconheciam enquanto um sujeito capaz 

de trilhar novos rumos para além dos muros da escola.  E, com base nos diálogos 

em que eles diziam ser suficiente se formar no ensino médio e ir trabalhar como 

mototaxista ou carregador de compras de supermercado26, observei a influência da 

família e da escola em incentivar a formação desses sujeitos, sendo que, muitas 

vezes não há o acompanhamento necessário nesses ambientes que fazem parte do 

contexto educativo.   

 

Está pesquisa é, portanto, reflexo da minha percepção enquanto egressa do 

Colégio Estadual Rômulo Galvão e que também passei por esses sentimentos de 

                                                           
26

 Quero deixar claro que não estou menosprezando estas profissões. Qualquer profissão é digna de 
respeito.  
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incapacidade e incompetência, mas que, me permitir trilhar outros caminhos e hoje 

sou discente do curso de Artes Visuais. Proponho juntamente com os quatros 

jovens, partilhar nossas vivências a respeito desses sentimentos e incertezas sobre 

nossas projeções futuras, e expressá-los através da linguagem do autorretrato 

utilizando a técnica de light painting para trazer a tona estes elementos intrínsecos 

da nossa percepção de si.  

 

O recurso do light painting foi de extrema relevância para esta pesquisa e é o 

principal elemento visual da série Autorretrato Falado. Considerando a facilidade do 

uso e a liberdade de expressão da técnica, cada integrante da obra utilizou-a para 

interferir em sua imagem e através dela externar sua projeção futura, seus desejos e 

convicções. O light painting é o fio condutor entre o presente e o futuro de cada 

autorretrato. Com relação a estas imagens, foi possível perceber que muitos 

espectadores se identificavam no processo, sobretudo no que diz respeito à questão 

da autoestima. Cada um a partir do seu ponto de vista formulava o seu próprio 

conceito, relacionando-o a vivências pessoais.  

 

As Artes Visuais constantemente debatem e analisam temas de grande 

relevância social, nesse contexto, ainda que pouco debatido no ambiente 

socioeducativo, esse trabalho se propõe como mais uma possibilidade de pesquisa 

em artes, trazendo uma nova roupagem para o autorretrato utilizando a técnica de 

light painting. Outra contribuição que necessita ser pontuada é a sistematização do 

conhecimento em light painting e autoimagem, possibilitando novas formas de 

exploração do tema, a partir do que foi exposto nesse TCC. A soma dessas teorias, 

sem dúvida, contribuíram significativamente para a elaboração das imagens, assim 

como o processo criativo. 

 

Por fim, foi um projeto que permitiu a todos os envolvidos no processo, além 

dos visitantes que se identificaram com as imagens, perceber outras perspectivas de 

(re)construção da autoimagem, proporcionando um vasto campo de reflexões. Logo, 

com base no que foi apresentado e experienciado em Autorretrato Falado e na 

exposição “Imagens que falam por si”, o que se deseja é continuar a investigação 

junto à comunidade, por se tratar de um estudo vivo que precisa ser periodicamente 

alimentado e ampliá-lo em pesquisas de mestrado.    
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APÊNDICE A – Texto Curatorial 

 

Os processos de criação artística de Lise Anne Gonçalves e Taís Gonçalves se 

entrecruzam para falar do sentir e da percepção de si que as imagens podem revelar 

quando temos dificuldades de expressar nossas dores e desejos. 

Lise Anne Gonçalves se concentra na questão do abandono afetivo e as marcas que 

essa experiência pode deixar nas pessoas e nos lugares, ressignificando o 

esquecimento em um contexto de diferenças sociais e econômicas. 

Taís Gonçalves se apropria do autorretrato e expande sua linguagem artística para 

criar novas visões de si, descobrindo e compartilhando com jovens, que precisam 

acreditar em si mesmos, outras perspectivas de (re)construção da própria imagem. 

As narrativas pessoais e coletivas que se entrelaçam nos vídeos e fotografias de 

Lise Anne Gonçalves e Taís Gonçalves nos deixam a reflexão: que imagens 

podemos esperar de nós mesmos e do mundo em que vivemos? 

  

Valécia Ribeiro 

Curadoria e orientação 
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APÊNDICE B – Plano da Expografia 

 

 

 Fonte: Elaborado por Fagner Fernandes.  

 


