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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa tem como tema “Imagens de si: o autorretrato como prática de 
construção da identidade”. Apresenta como campo problemático os caminhos 
possíveis para uma discussão: Pensar a nossa identidade vai além de 
simplesmente responder a pergunta: Quem sou eu? Vai além de um nome, 
idade, sexo, profissão, grau de escolaridade? Ao desenvolvermos atividades 
que estimulem o processo de exploração de si mesmo proporcionaremos que o 
individuo identifique e demonstre suas próprias características, seus anseios, 
vontades, percepções, buscando explicitar de forma concreta seu “eu”? O 
autorretrato pode contribuir no processo de construção da identidade? O 
objetivo geral do trabalho é desenvolver um estudo sobre o autorretrato para a 
prática de construção da identidade desenvolvendo a observação e 
sensibilidade do olhar em relação a si mesmo no ensino de artes visuais. No 
capítulo dois intitulado “Conceituação e contexto” apresentamos algumas 
definições importantes sobre o retrato e o autorretrato na história da arte, tais 
como, conceitos e contexto histórico, além de discorrermos sobre o autorretrato 
como prática de construção da identidade. Os principais autores que 
fundamentam esse capítulo são: Gombrich, Renata Sant‟Anna, Pedro Azara, 
Luise West, Virginia Gil Araújo, Kátia Canton, Mariana Meloni Vieira Botti, 
Isabel Theis, Stuart Hall, Carol Strickland, Erik Erikson, Zygmunt Bauman. No 
capítulo três “Autorretratos em estudo: autorrepresentação, dualidade, 
multiplicidade e ilusão” analisamos a produção de autorretratos dos artistas 
Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy Sherman e Vik Muniz a fim de buscar 
compreender o gênero autorretrato e explorá-lo para verificar se essa prática 
pode auxiliar na busca da construção da identidade. Os principais autores que 
fundamentam esse capítulo são: Kátia Canton, Saul de Oliveira Carvalho, 
Gilberto Vançan, Hayden Herrera, Laura Gracía Sanchez, Ana Lúcia Procopiak, 
Catherine Morris, Annateresa Fabris, Stuart Hall, Vladimir Safatle, Aracy 
Amaral. E no quarto capítulo, “Caminhos metodológicos” a luz dos autores 
Silvio Zamboni, Sandra Rey, Antonio Carlos Gil, R. D. Alyrio, M. M. Andrade, A. 
J. P. Barros e N. A. S. Lehfeld, A. Chizzotti, John Maanen e Peter K. Manning 
caracterizamos e explicamos a nossa pesquisa, além de apresentarmos o 
roteiro de aplicação, o universo e os sujeitos da pesquisa de campo, bem como 
a descrição do material empírico. Tudo isso para que possamos entender os 
resultados que foram obtidos e que são apresentados no quinto capítulo. O 
quinto capítulo “A prática do autorretrato: um momento de reflexão e 
construção da identidade” traz a pesquisa de campo e a análise de dados. Nele 
apresentamos a análise dos autorretratos produzidos pelo grupo. 
Consideramos o autorretrato como a forma expressiva da imagem, 
representação, apresentação, expressão e conhecimento de si para si mesmo. 
Consideramos como categorias de análise: o fazer (processo de produção 
poética e de constituição/afirmação da identidade do sujeito), o exprimir 
(sentido, significação, apresentação e representação), os elementos visuais e 
os relatos pessoais do sujeito (conhecimento de si). Tomamos aqui a arte como 
um espaço social construtor de subjetividades. O indivíduo ao se autorretratar 
organizou seus pensamentos, seus sentimentos, com o objetivo de dar 



significado a sua imagem. Trata-se de um processo complexo que envolve 
pensar, expressar, interpretar, criar e transmitir. 

 
 

Palavras-Chave: Autorretrato. Identidade. Rembrandt. Frida Kahlo, Cindy 
Sherman. Vik Muniz 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 

This research has as its theme "Images of self: the self-portrait as a practice of 
identity construction". Presents as problematic field possible paths for a 
discussion: Think our identity goes beyond simply answering the question: Who 
am I? Goes beyond a name, age, sex, occupation, level of education? To 
develop activities that encourage the exploration process himself will provide 
the individual identify and demonstrate their own characteristics, their longings, 
desires, perceptions, trying to show his concrete "I" shape? The self-portrait can 
contribute to the process of identity construction? The overall objective is to 
develop a study on the self-portrait to the practice of identity construction 
observation and sensitivity to developing the look in relation to himself in 
teaching visual arts. In chapter two entitled "Concept and context" present some 
important definitions about the portrait and self-portrait in art history, such as 
concepts and historical context, and make speeches about the self-portrait as a 
practice of identity construction. The principal authors underlying this chapter 
are: Gombrich, Renata Sant'Anna, Pedro Azara, Luise West Virginia Gil Araujo, 
Katia Canton, Mariana Vieira Botti Meloni, Elizabeth Theis, Stuart Hall, Carol 
Strickland, Erik Erikson, Zygmunt Bauman. In chapter three "self-portraits in the 
study: self-representation, duality, multiplicity and illusion" we analyzed the 
production of self-portraits of artists Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy Sherman, 
and Vik Muniz to seek to understand the self-portrait genre and explore it to see 
if this practice can assist in the search of identity construction. The principal 
authors underlying this chapter are: Katia Canton, Saul Carvalho de Oliveira, 
Gilberto Vançan, Hayden Herrera, Laura Gracía Sanchez, Ana Lucia Procopiak, 
Catherine Morris, Annateresa Fabris, Stuart Hall, Vladimir Safatle, Aracy 
Amaral. And in the fourth chapter, "Methodological Paths" the light of the 
authors Silvio Zamboni, Sandra Rey, Antonio Carlos Gil, RD Alyrio, MM 
Andrade, Barros and AJP NAS Lehfeld, A. Chizzotti, John Maanen and Peter K. 
Manning characterize and explain the our research, in addition to presenting the 
script application, the Universe and the research subjects in the field as well as 
the description of the empirical material. All this so we can understand the 
results that have been obtained and are presented in the fifth chapter. The fifth 
chapter, "The practice of self-portrait: a time for reflection and the construction 
of identity" brings the fieldwork and data analysis. In it we present the analysis 
of self-portraits produced by the group. We consider the self-portrait as the 
expressive form of image, representation, presentation, expression and self-
knowledge to himself. Considered as categories of analysis: the making 
(process of poetic production and creation / assertion of the identity of the 
subject), the state (meaning, significance, presentation and representation), the 
visuals and the personal accounts of the subject (self-knowledge) . Here we 
take art as a builder of social subjectivities space. The individual when 
autorretratar organized his thoughts, his feelings, in order to give meaning to his 
image. It is a complex process that involves thinking, express, interpret, create 
and communicate. 
 
Key words: Self-portrait. Identity. Rembrandt. Frida Kahlo, Cindy Sherman. Vik 
Muniz. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa tem como tema “Imagens de si: o autorretrato como 

prática de construção da identidade”. Nela buscamos conceituar o retrato e o 

autorretrato além de discorrermos sobre o autorretrato como prática de 

construção da identidade. Apresentamos também as produções de artistas 

conceituados dentro desse gênero: Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy Sherman e 

Vik Muniz. 

 As inquietações para a produção deste estudo surgiram, primeiramente, 

do interesse de estudar a vida e a obra do artista holandês Rembrandt. De 

buscar entender o porquê este artista gostava tanto de se autorretratar. Os 

autorretratos produzidos por Rembrandt possuem um rigor técnico que os 

aproximam de uma fotografia e ao mesmo tempo deixam transparecer seu lado 

emocional. 

Pesquisando, descobrimos que diversos artistas, em diversas épocas, 

fizeram uso desse gênero pictórico como a artista mexicana Frida Kahlo, a 

norte-americana Cindy Sherman e o artista brasileiro Vik Muniz. Percebemos 

também que esses artistas faziam autorretratos por diferentes motivos e 

utilizavam diversas linguagens. 

Surge aí o interesse de nos aprofundarmos nesse estudo, buscando 

entender o porquê esses artistas se autorretrataram. Seria esse, um processo 

de conhecer a si mesmo? Todo artista está presente de uma forma ou de outra 

em sua obra. Não seria diferente com o autorretrato, que por natureza é a 

representação tocável do subjetivo do artista. 

Pensar a nossa identidade vai além de simplesmente responder a 

pergunta: Quem sou eu? Ou seja, vai além de um nome, idade, sexo, 

profissão, grau de escolaridade, etc. Nossa identidade é mais profunda e mais 

multiforme que qualquer de nossas possíveis articulações dela. É aquilo que 

nos permite definir o que é e o que não é importante para nós.  

Aproximar este gênero artístico dos alunos é uma forma de proporcionar 

a eles um momento de contato com a sua própria imagem, um momento de 

descoberta do que está escondido no fundo de si, para que estabeleçam uma 

relação com a sua verdade, com a sua subjetividade onde a obrigação de 



descobri-la em si mesmo e nela crer, constituirá a interpretação de si. Sabemos 

que para conhecer o mundo ao nosso redor e mesmo facilitar o processo de 

aprendizagem, é necessário que o ser humano, antes de tudo conheça a si 

mesmo. E essa experiência começa cedo, ainda nos primeiros anos de vida, 

quando vemos um bebê colocando sua própria mão na boca. Tudo é uma 

descoberta. E esse simples ato torna-se um passo importante no processo de 

autoconhecimento.  

A arte também pode contribuir para esse processo de construção da 

identidade, podemos usá-la como meio de autoconhecimento. Por meio da arte 

o individuo pode estabelecer uma conexão com o seu aspecto mais profundo e 

assim trazer a tona por meio de um processo criativo que permite a 

experimentação e o exercício da imaginação, a compreensão da auto-imagem, 

de suas limitações, valores e sensações. 

E, o ambiente escolar é um lugar propício para se trabalhar questões 

referentes à percepção e construção de um processo identitário. Ao 

desenvolvermos atividades que estimulem o processo de exploração de si 

mesmo, proporcionaremos que o individuo identifique e demonstre suas 

próprias características, seus anseios, vontades, percepções, buscando 

explicitar de forma concreta seu “eu”. 

Diante destas informações começamos a refletir sobre como o 

autorretrato pode contribuir no processo de construção da identidade? 

 Justificamos nossa pesquisa por se tratar de uma temática atual e 

devido à amplitude do seu significado. O autorretrato sempre acompanhou o 

ser humano em seu desejo de registrar a própria existência e foi tomando 

formas diferentes no decorrer do tempo, mas sempre foi visto como uma busca 

de si mesmo, como um espelho do artista, aonde nele se vê e se reflete a sua 

imagem e a imagem de seu mundo real e psíquico, de sua época, de seus 

valores. Durante a produção de um autorretrato passamos por um momento de 

auto-análise e de reflexão sobre quem somos realmente, quem pensamos ser 

e o que os outros pensam ao nos ver. Por meio do autorretrato podemos nos 

reencontrar ou nos auto-afirmar nesse constante processo de construção e 

busca da identidade. 

 Acreditamos que o processo de construção da identidade é constante. 

As perguntas sobre quem somos nunca se esgotam porque também estamos 



mudando e nos transformando a todo tempo. Passamos pela infância e pela 

adolescência até a fase adulta, sempre sendo desafiados pelos novos eventos 

de nossa vida e sob revisão potencial de quem somos, onde estamos, o que 

queremos, para onde vamos. O processo de encontrar sentido em nós 

mesmos, de compreender quem somos é condição básica em todas as fases 

de nossas vidas. A identidade pessoal pode ser compreendida como um objeto 

a ser conhecido, é se fazer presente essencialmente para si mesmo e seu ser 

é inseparável da autoconsciência. 

 Nessa perspectiva a pesquisa teve como foco trazer um conhecimento 

junto de obras de artistas que são referência em autorretratos como, 

Rembrandt que foi o artista que mais se autorretatou, pois buscava se 

aperfeiçoar no desenho e na gravura; Frida Kahlo que encontrou na pintura de 

autorretratos uma maneira de expressar seus sentimentos, suas dores e seus 

sofrimentos, buscava incessantemente a compreensão de si mesma dentro de 

sua realidade; Cindy Sherman que usa seu próprio corpo como ferramenta, 

suporte, veículo para encarar diversos personagens e assim, se 

despersonificando, alcança a imagem desejada, numa atitude de auto-

questionamento e autoconhecimento e Vik Muniz que pesquisa as 

possibilidades de encontrar a imagem, sendo assim utiliza diversos materiais 

para criar seus autorretratos aonde incorpora feições diferentes dependendo do 

material utilizado.   

O que nos levou a escolher estes artistas foi o fato de apresentarem 

diferenças significativas em suas formas de expressão, bem como objetivos 

diferentes para a prática do autorretrato, podendo constituir elemento 

importante para a compreensão dos alunos de algumas maneiras de se atingir 

uma representação plástica que reflita uma identidade.  

Diante do conhecimento obtido sobre os artistas estudados será possível 

proporcionar momentos de reflexão sobre si por meio de experimentações com 

a linguagem artística. Ao longo de toda a vida o indivíduo experimenta 

mudanças, passa por processos de amadurecimento biológico, psicológico, 

sexual e social; mudanças físicas marcantes, estabelecimento de relações de 

grupo, desenvolvimento de novas responsabilidades e construção de valores 

pessoais relacionados ao seu ambiente social.  Para alguns esses momentos 

de transição são difíceis e custosos porque o adulto que virá ainda "não 



nasceu" e a criança que existia ainda "não morreu". Trabalhar essa questão da 

identidade na escola é muito importante, pois é na escola que o indivíduo 

passa boa parte de sua vida e é neste espaço entre a infância e a vida adulta 

que ele irá construir sua identidade. A construção da identidade pessoal se dá 

na relação de um indivíduo com outros indivíduos, em um contexto social.  

A preocupação central reside em trazer reflexões para pensarmos sobre 

a construção da identidade e a importância deste processo na escola. 

Acreditamos ser possível ir a busca de sua identidade, de sua auto-afirmação, 

de sua auto-aceitação, produzindo autorretratos. Pois acreditamos que 

podemos revelar algo mais profundo do que a própria imagem, talvez alguma 

verdade que no fundo esperamos que os outros vejam, sendo que igualmente 

podemos expressar como gostaríamos de ver a nós mesmos. 

Na escola a prática de autorretratos como um procedimento pedagógico 

no ensino de arte pode contribuir para que o aluno que, devido a sua faixa 

etária vive, geralmente, muitas inquietações e questionamentos acerca de 

quem ele é, aprimore a capacidade de observação e sensibilidade do olhar em 

relação a si mesmo. A identidade pessoal tem muito a ver com auto-estima 

também. Quando uma pessoa se vê muito diferente do que as outras pessoas 

a vêem ou quando não está em harmonia com as pessoas à sua volta podem 

experimentar um sentimento de batalha interior para se tornar apreciado pelos 

outros. Um aspecto importante da auto-estima é saber quem somos e quem 

acreditamos ser. Desta forma, podemos buscar nosso aperfeiçoamento 

pessoal, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, não no sentido físico, 

mas no sentido daquilo que idealizamos.  

Acreditamos que, na escola, podemos trabalhar o gênero “autorretrato” 

dentro da abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, ou seja, fazendo a leitura 

das imagens, a contextualização e o fazer artístico. Dessa forma o aluno irá 

adquirir o conhecimento por meio de um processo de ensino/aprendizagem 

mediado pelo professor. Além do mais, estaremos trabalhando a “identidade” 

do aluno, através da observação e reflexões a cerca de si mesmo e tendo a 

arte como ferramenta o aluno poderá materializar por meio das 

experimentações suas percepções, seus sentimentos, seu “eu” mais profundo. 

Tornando-se assim um indivíduo mais consciente, capaz de compreender a 

sua própria condição dentro de um todo. 



Nesse sentido a presente proposta tem como objetivo geral desenvolver 

um estudo sobre o autorretrato como prática da construção da identidade 

desenvolvendo a observação e sensibilidade do olhar em relação a si mesmo 

no ensino de artes visuais. O interesse do objetivo geral é apresentar para a 

comunidade, principalmente para os educadores, que é possível trabalhar a 

questão da identidade dos educandos por meio da arte. 

Para se chegar ao objetivo geral, na pesquisa desenvolveram-se os 

seguintes objetivos específicos: estudar o autorretrato enquanto gênero 

artístico, compreendendo-o como prática para a construção da identidade; 

analisar a produção dos artistas Rembrandt, Frida Kahlo, Vik Muniz e Cindy 

Sherman apresentando os diferentes modos de produção da imagem de si 

mesmo; realizar uma intervenção artística (pesquisa de campo) produzindo 

autorretratos que permitam levar o outro a um processo de autorreflexão 

construindo sua identidade; refletir sobre os efeitos da ação artística trazendo 

contribuições para pensar o ensino das artes visuais no contexto atual. 

A escolha pela produção dos artistas como parte do material de 

pesquisa deste trabalho, foi feito pelo meu interesse. Conheci as obras do 

artista holandês Rembrandt, da mexicana Frida Kahlo, da americana Cindy 

Sherman e do brasileiro Vik Muniz no decorrer das aulas no curso de Artes 

Visuais. Foi o estudo da vida e da obra do artista Rembrandt que me fizeram 

escolher por esta temática ainda no início do curso. Seu trabalho me inquietou, 

pelos traços perfeitos em suas gravuras e pelas pinceladas em suas telas, seus 

autorretratos são obras belíssimas de serem contempladas.  

 As perguntas que nortearam essa pesquisa são as seguintes: A prática 

de produção de autorretratos pode auxiliar na busca da construção da 

identidade? A análise deste gênero na produção de artistas renomados 

comprovam que as experiências artísticas podem contribuir para o processo de 

autoconhecimento? Por meio da intervenção artística feita em forma de 

pesquisa de campo será possível levar ao outro a oportunidade de passar por 

um processo de auto-análise, autorreflexão a cerca de si mesmo? Será 

possível refletir através da análise dos trabalhos feitos na pesquisa de campo? 

O que será possível concluir disso tudo? Essa pesquisa traça grandes 

reflexões a partir dessas questões. 



Na realização da pesquisa, o trabalho foi sendo construído a partir de 

uma pesquisa bibliográfica que foi a base para o desenvolvimento e construção 

da mesma. Após o estudo bibliográfico foi feita uma pesquisa de campo com 

um grupo de 15 pessoas. Essa pesquisa caracteriza-se como exploratória, 

descritiva e qualitativa, pois, observamos aspectos sociais, culturais e artísticos 

para comprovar que o autorretrato pode ser utilizado como meio para a busca 

e/ou afirmação da identidade.  

A partir desta introdução adentramos no estudo do autorretrato como 

prática de construção da identidade. No segundo capítulo intitulado 

“Conceituação e contexto” apresentamos algumas definições importantes sobre 

o retrato e o autorretrato na história da arte, tais como, conceitos e contexto 

histórico, além de discorrermos sobre o autorretrato como prática da 

construção da identidade. Os principais autores que fundamentam esse 

capítulo são: Gombrich, Renata Sant‟Anna, Pedro Azara, Luise West, Virginia 

Gil Araújo, Kátia Canton, Mariana Meloni Vieira Botti, Isabel Theis, Stuart Hall, 

Carol Strickland. 

No terceiro capítulo, “Autorretratos em estudo: autorrepresentação, 

dualidade, multiplicidade e ilusão” analisamos a produção de autorretratos dos 

artistas Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy Sherman e Vik Muniz a fim de buscar 

compreender o gênero autorretrato e explorá-lo para verificar se essa prática 

pode auxiliar na busca da construção da identidade. Os principais autores que 

fundamentam esse capítulo são: Kátia Canton, Saul de Oliveira Carvalho, 

Gilberto Vançan, Hayden Herrera, Laura Gracía Sanchez, Ana Lúcia Procopiak, 

Catherine Morris, Annateresa Fabris, Stuart Hall, Vladimir Safatle, Aracy 

Amaral.  

No quarto capítulo, “Caminhos metodológicos” caracterizamos e 

explicamos a nossa pesquisa, além de apresentarmos o roteiro de aplicação, o 

universo e os sujeitos da pesquisa de campo, bem como a descrição do 

material empírico. Tudo isso para que possamos entender os resultados que 

foram obtidos e que são apresentados no quinto capítulo. 

O quinto capítulo “A prática do autorretrato: um momento de reflexão e 

construção da identidade” traz a pesquisa de campo e a análise de dados. Nele 

apresentamos a análise dos autorretratos produzidos pelo grupo. 

Consideramos o autorretrato como a forma expressiva da imagem, 



representação, apresentação, expressão e conhecimento de si para si mesmo. 

Consideramos como categorias de análise: o fazer (processo de produção 

poética e de constituição/afirmação da identidade do sujeito), o exprimir 

(sentido, significação, apresentação e representação), os elementos visuais e 

os relatos pessoais do sujeito (conhecimento de si). Tomamos aqui a arte como 

um espaço social construtor de subjetividades. O indivíduo ao se autorretratar 

organizou seus pensamentos, seus sentimentos, com o objetivo de dar 

significado a sua imagem. Trata-se de um processo complexo que envolve 

pensar, expressar, interpretar, criar e transmitir. 

 Para a análise dos dados, consideramos os relatos dos sujeitos 

participantes sobre a estrutura da produção visual de seus autorretratos (forma, 

cores, composição, textura) e levamos em conta a leitura que faziam de si 

mesmo. Nosso interesse não era de decifrar a imagem produzida por eles, 

portanto toda a análise foi construída a partir de suas considerações sobre 

seus autorretratos, bem como de nossas observações e registros feitos durante 

as oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONCEITUAÇÃO E CONTEXTO    

 

 

2.1 RETRATO  

 

 

A palavra “Retrato” é um termo vindo do Latim, retratctus, particípio do 

verbo retrahere que significa “tirar para fora”, “copiar”. Alberto Cipinuik1 diz que 

“o retrato faz parte de um emaranhado de vasos comunicantes equivalente à 

forma como os indivíduos coletivamente se organizam para regular e 

estabelecer valores para uma sociedade”. O retrato é a “representação de uma 

figura individual ou de um grupo, elaborada a partir de modelo vivo, 

documentos, fotografias, ou com o auxílio da memória; o retrato tem seu 

sentido primeiro ligado à idéia de mimese (do latim retrahere, copiar)”2  

Na arte pictórica, o retrato tem seus primeiros exemplares no Egito 

Antigo, com a retratação dos faraós e membros das altas hierarquias sociais, 

assim como na China onde o retrato tinha a função de registro da dinastia e da 

corte. Na Grécia os soberanos eram ilustrados em moedas. Na Roma antiga, 

com os moldes gregos, o retrato servia para cultuar os antepassados. A ideia 

de retrato como imagem fiel esteve presente em momentos históricos em que o 

naturalismo era a tendência estética. Durante a idade medieval o naturalismo 

foi interrompido, retornando no período Gótico, com seus representantes mais 

significativos, os pintores flamengos Rogier Van Der Weyden e o grande 

mestre Jan Van Eyck.  

O retrato desempenha um importante papel na história da arte e muitos 

são os nomes que estiveram ao longo do tempo relacionados a esse gênero. 

Cada artista encontrou sua maneira de pintar retratos, colocando suas 

características pessoais a um trabalho que tinha muitas vezes que se submeter 

ao gosto do cliente, sua criatividade por vezes era limitada e precisava superar 

os modismos de cada época para dar seu toque pessoal à obra. Apesar das 

muitas mudanças ao longo da história, esse gênero conseguiu adaptar-se a 
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cada época devido aos artistas estarem abertos a novos aprendizados, novos 

conceitos, aliando o seu estilo próprio ao gosto da clientela. 

O retrato alcançou mais popularidade no Renascimento (fim do século 

XIV e início do século XVII) onde tornou-se tema central das atividades 

artísticas. Foi no século XIV que essa prática começou a ter prestígio por meio 

de artistas como Jan Van Eyck com a pintura “As bodas do casal Arnolfini” 

(1434), Piero Della Francesca e Domenico Ghirlandaio. Contudo, a 

representação do homem não se iniciou no século XIV ou XV, pois na arte pré-

histórica também encontram-se figuras antropomórficas, ou seja, que são 

semelhantes ao homem. 

O desejo de ter sua imagem retratada surgiu ainda na antiguidade e não 

estava ao alcance de todos, apenas ao alcance de quem tinha algum tipo de 

status, ser, por exemplo, um benfeitor da igreja como afirma Gombrich (1999, 

p. 215), “há uma série maravilhosa de bustos que datam desse período (entre 

1379 e 1386) na catedral de Praga. Representam benfeitores da igreja (...) não 

há por que duvidar. São retratos autênticos” Além dos benfeitores da igreja 

também foram retratados governantes e poderosos. E mais tarde, 

comerciantes e banqueiros passaram a integrar a galeria de retratos na história 

da arte. De acordo com Sant´Anna, “nos séculos XVI e XVII, os grandes 

pintores se especializaram em pintura de retratos para servir aos governantes” 

(SANT‟ANNA, 2010, p. 06).  

A arte no Renascimento expressa as preocupações surgidas em sua 

época com o desenvolvimento comercial e urbano. Seus temas são a 

dignidade, a individualidade e a racionalidade do homem. Durante o 

renascimento surge a prática de pintar os retratos estando quase sempre 

vinculado com os círculos de poder, em especial a monarquia e as classes 

aristocráticas, que utilizavam os artistas para difusão de sua própria imagem. O 

rico burguês contratava pintores para reproduzir a própria imagem, na sua 

maioria em espaços internos, cercado por seus objetos pessoais para que esse 

ambiente demonstrasse sua posição social. 

É comum os visitantes dos museus de arte ficarem admirados diante dos 

retratos do acervo visitado, desde os renascentistas aos contemporâneos, e 

vale ressaltar que antes do século XIX a arte religiosa tinha mais valor artístico 

que o retrato, sendo produzida então em maior número. A apreciação do 



público se deve pelo fato dos retratos não apresentarem apenas a imagem de 

uma pessoa, mas também algo de sua alma, ou seja, representa também 

aquilo que não se vê.  

Segundo Azara (2002), 

 

“Os retratados mantêm algo mais que a lembrança esfumaçada do 
modelo. De algum modo, eles mantêm viva sua presença: conservam 
e protegem sua presença viva que se percebe sempre através de seu 
olhar iluminado. (...) Um bom retrato é inconfundível: manifesta os 
traços pessoais de um determinado indivíduo, traços que não querem 
dizer, curiosamente, que a imagem deva necessariamente parecer 
fisicamente ao modelo. deve, antes de tudo, evocar o modelo 
espiritualmente, permitindo que ele se manifeste através da obra 
perante os sentidos do espectador”. (AZARA, 2002, p. 13-14) 

 

O retrato já era considerado um gênero independente no século XV e 

tornara-se a possibilidade por excelência de representar a personalidade do 

modelo e o seu nível social. Desse modo, o retrato emoldura a individualidade, 

tanto do artista como do modelo retratado. 

 

“Com efeito, as imagens, tanto na antigüidade como em nossos dias, 
tem um papel de substituição. Sua razão de ser reside no fato de 
suprirem a ausência do modelo. Para tanto, precisam ser capazes de 
evocar-lo, de reanimar-lo, de despertar em nós sua lembrança, a 
imagem que deixou impressa em nossa memória, e de maneira tão 
viva, tão ofuscante, que possamos ter a sensação, ilusória ou não, e 
ao menos por um momento de que se tenha encarnado em nossa 
frente”. (AZARA, 2002, p. 44)

3
  

 

Embora os retratos possam mostrar uma imagem distorcida, ideal ou 

parcial da imagem do modelo, o retrato como gênero de pintura é, 

historicamente, ligado à idéia de mimesis que de acordo com o dicionário 

etimológico vem do grego e significa imitação. Quando a Academia Real 

Francesa codificou a hierarquia dos gêneros artísticos no século XVII, o retrato 

foi colocado em segundo lugar, depois da pintura de história; a idéia era que os 

retratos deveriam representar apenas as pessoas mais importantes e/ou 

pessoas que fossem distinguidas por sua virtude e heroísmo. Assim, o retrato 

era considerado uma alternativa para a pintura de história, fornecendo modelos 
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de simulação para o espectador. Já no século XIX e XX as pesquisas das 

vanguardas sobrepunham abstração à semelhança física no retrato. Mas 

alguns artistas, mesmo com idéias conceituais que afastavam sua arte de uma 

semelhança física, praticaram o retrato. Após a Segunda Guerra, a retratística 

toma importância através de Lucian Freud, cujo trabalho volta a ter a 

preocupação de possuir uma identidade com o retratado. (WEST, 2004)4  

Acreditamos que, ao retrato será sempre atribuído o papel de substituto 

do seu referente. Sob esta perspectiva, servirá como um representante, um 

duplo idealizado. Variando de caso para caso, do teor da mensagem desejada 

e transmitida, este gênero de imagem pode funcionar como substituto afetivo, 

político, social, psíquico, etc... 

 

 

2.2 O AUTORRETRATO 

 

 

 O autorretrato é um subgênero do retrato e pode ser definido como uma 

imagem representativa da individualidade de seu autor; assim como o retrato 

genérico, busca revelar particularidades do retratado, valorizando sua 

singularidade, em detrimento do típico. No sentido clássico do termo, o retrato, 

independentemente de refletir características do próprio autor ou de um modelo 

externo, buscará caracterizar seu objeto de investigação, evocando e 

ressaltando particularidades do mesmo, de forma a recortá-lo do contexto. 

Desta forma, o autorretrato seria uma representação da individualidade do 

próprio autor, e, portanto, pressupõe-se que funcione como uma reflexão sobre 

o universo particular do mesmo. 

O autorretrato é uma manifestação artística que consiste em aprofundar 

a reflexão sobre si mesmo. Segundo Araújo (2003) “do ponto de vista 

tradicional, realizar um autorretrato é olhar-se refletido, tomar consciência de si 

como um todo unificado” no que se refere à concepção do autorretrato, ainda 

segundo a autora existem duas escolas acadêmicas: uma que considera 

                                                           
4
 WEST, Luise. Retratos familiares: InMemorian. São Paulo, 1998. In CARVALHO, Saul Ferdinando de 

Oliveira. Retratos: entre as Cores e a materialidade. Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da 

Universidade Estadual de Campinas. 2010. 



qualquer obra que inclui o artista e, outra, só aquelas obras expressamente 

concebidas como autorretrato, o personagem em primeiro plano e o rosto como 

o centro da atenção. 

O processo de criação da imagem pessoal está presente na cultura 

humana há muito tempo. O rosto é a parte do corpo que pouco vemos e 

conhecemos, motivo pelo qual aprendemos a avaliar a sensação que 

causamos mirando-nos no olhar de outrem. A reação que neles percebemos 

nos dá a dimensão de nossa presença. 

O conceito de autorretrato reúne várias visões e de acordo com Kátia 

Canton, desde a pré-história o homem já deixava uma marca de sua própria 

imagem nas paredes das cavernas. Segundo a escritora, o autorretrato 

consiste em uma imagem de si mesmo feita por si mesmo, é uma forma de 

registro onde o próprio artista é o modelo (CANTON, 2004).  

Botti5 (2005) relaciona autorretrato como autoconhecimento, como 

necessidade social do indivíduo de debruçar o olhar sobre si mesmo; através 

do qual é possível explorar como o retratista vê si próprio, como se projetam 

em seus contextos sociais.  

Segundo Graça Proença em seu livro História da Arte, a arte tem como 

finalidade possibilitar os processos de percepção, sensibilidade, cognição, 

expressão e criação fazendo com que o homem se desenvolva em todos os 

aspectos, ela é uma função individual trabalhando com o próprio eu. Podemos 

perceber a arte como uma linguagem que ultrapassa a função da comunicação 

simples e pura. Assim a manifestação artística de uma sociedade numa 

determinada época expressa a maneira como os homens nela viviam e 

pensavam. A arte está em toda parte e é um elemento definidor da identidade 

de um povo, de um grupo social e de um indivíduo. 

Podemos dizer que o autorretrato cumpre a função de testemunhar, 

expressar, dizer como estamos nos sentindo. O autorretrato é considerado um 

dos exercícios de análise mais profundas que podemos fazer de um artista. 

Nele o interesse está mais voltado para o conteúdo da obra do que para seu 

modo de apresentação. No autorretrato a subjetividade do artista está 
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representada através do seu próprio olhar: seu humor se reflete na escolha de 

postura, dos gestos, das cores.  

A consolidação do autorretrato no âmbito artístico, a partir do 

Renascimento, pode ter acontecido em decorrência do afastamento entre a 

atividade artística e os preceitos religiosos, valorizados no período medieval; 

assim, o ser humano e a noção de indivíduo tornam-se focos crescentes das 

preocupações sociais e do imaginário dos artistas. Por esse motivo, desde 

então, o retrato e o autorretrato passaram a ser amplamente produzidos 

pictoricamente de maneira realista ou idealizada, inclusive porque o advento da 

fotografia não havia ocorrido. 

 No Renascimento, a difusão de retratos e autorretratos supriu os 

anseios da corte e da burguesia urbana. Tais necessidades consistiam, 

segundo Botti (2005), em lançar suas imagens como um símbolo de poder, já 

que a confecção de um retrato custava um valor alto. Por isso, os artistas eram 

contratados para pintar as pessoas ilustres de sua época, sendo o autorretrato 

produzido nos momentos em que o artista não tivesse modelos para retratar, 

com a finalidade de mostrar sua habilidade artística aos possíveis clientes. 

Além disso, o ato de retratar-se concede ao artista, antes mero artesão, certo 

status social, já que passa a figurar ao lado de pessoas importantes, a partir do 

momento em que ambos são retratados por meio da pintura.  

De acordo com Gombrich (1999, p. 215), dentre os bustos esculpidos na 

catedral de Praga, está o do próprio autor da série. O artista Peter Parler 

(1330-1399), o Moço esculpiu entre 1379 e 1380, aquele que provavelmente é 

o primeiro “autorretrato” de um artista. Embora outros autores considerem o 

autorretrato de Jan Van Eyck como sendo o primeiro, Gombrich (1999, p. 215) 

afirma que o busto de Peter Parler é “segundo todas as probabilidades, o 

primeiro autorretrato autêntico de um artista que conhecemos”. 

No período do Renascimento, o artista alemão Albrecht Dürer (1471-

1528) foi o primeiro a realizar uma série de autorretratos. De acordo com 

CANTON (2004, p. 09) Dürer começou essa busca intrínseca cedo: “Ele se 

encantou com a própria imagem quando tinha apenas 13 anos e assim 

desenhou seu primeiro autorretrato em 1484”. Dürer retratou-se com sua ponta 

de prata, trazendo para o papel um dos desenhos infantis (figura 01) mais 

antigos de que se têm notícias. Percebe-se a linha fina entre o desejo de auto-



afirmação humana e o desejo de revelar o divino. Seus autorretratos são 

marcados pela precisão e refinamento dos velhos mestres (THEIS6). 

 

 

Figura 01 - Autorretrato, a ponta de prata, do artista Albrecht Dürer aos 13 anos de idade. 

 

O Autorretrato com paisagem (figura 02), em termos de valor, é uma 

espécie de Mona Lisa alemã. Nessa obra, o artista se autorretrata aos 26 anos. 

Ocupa o centro da tela de fundo arquitetônico e que apresenta uma paisagem 

montanhosa ao fundo. O artista está bem vestido, sua pose demonstra seu 

papel de homem ilustre, admirado e estimado. Traz um olhar sério que observa 

seus espectadores de forma contundente e ousada demonstrando orgulho e 

autoconfiança (THEIS). 

Em se tratando de autorretrato, Dürer desafiou a regra de que o olhar 

direto seria reservado somente a Jesus Cristo. E o jovem artista inventou algo 

mais: a assinatura. Sendo o primeiro artista da história a assinar 

sistematicamente suas obras com um monograma, o “AD”.  
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Figura 02 - Autorretrato com paisagem - Albrecht Dürer 

 

 Dürer acreditava que quando um artista chegava a ser um verdadeiro 

mestre, ele tornava-se um grande criador, a semelhança de Deus e de Jesus, 

isso o motivou, a pintar, em 1500, seu Autorretrato com casaco de peles (figura 

03) autorretratando-se como um verdadeiro Deus criador.  

 

Em 1500 pintou seu Autorretrato com casaco de peles, em que, de 
barbas, e cabelos longos, se parecia com Jesus Cristo. Isso porque 
Dürer acreditava que um artista, quando chegava a ser um verdadeiro 
mestre tinha tanta importância quanto à de Deus ou à de Jesus 
(CANTON, 2004, p. 09). 

 
 

 
Figura 03 – Autorretrato com peles - Albrecht Dürer 

 



Dürer não pintou uma série muito extensa de autorretratos, mas fora um 

artista muito versátil de inegável contribuição às artes. Em seus autorretratos 

há pouca expressividade no rosto, o artista para querer evitar falar de si mesmo 

em sua obra, parece salientar uma divindade, na realidade retratar-se como se 

fosse uma divindade, como é no caso da obra retrato com peles em que Dürer 

simula ser Jesus Cristo. Nosa auutorretratos apresneta olharestatico, porém 

penetrante. No entanto esses detalhes não parecem falar propriamente de 

Dürer, mas sim da alegoria que ele compõe em seus personagens. Na figura 

Retrato com paisagem (1498) Dürer parece mais humanizado, porem transmite 

um ar prepotente, como uma realeza posando em seu ilustre castelo. 

 

Nesse ano de 1498, já havia alcançado uma posição social elevada, 
em pleno êxito da fama e do dinheiro. Segundo seus biógrafos, 
considerou a necessidade de fazer um autorretrato que refletisse sua 
posição como senhor das artes. Penteou-se e vestiu-se com as 
melhores roupas e se pintou com seu estilo de pintor desenhista, 
valorizando os contornos, exagerando no acabamento, demonstrando 
que sabia muito sobre a representação e que era capaz de copiar a 
vida real, focando cada detalhe exatamente. (VANÇAN, 2003, p. 18) 

 

Mas, porque deixar sua imagem gravada para o futuro? Ora, a imagem 

pode prolongar e manter algo vivo, recorda Moles (1976) e Rahde (2000)7, 

quando estes autores dizem que a imagem é a tentativa do homem de reter, 

cristalizar pela permanência, um aspecto visual. Sendo então registro, a 

imagem, e neste caso a imagem de si próprio, tem a função de registrar, gravar 

para o futuro algo referente ao próprio artista, uma forma de se fazer lembrar, 

ser notado, observado, indicar seus gostos, ações, padrões de comportamento, 

atitudes, status. 

 

Os artistas começaram a pintar seus próprios rostos. Isso porque eles 
também queriam: deixar sua imagem gravada para o futuro; sentir 
que eram importantes como pessoas humanas e como profissionais; 
expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas 
emoções e seus pensamentos; usar suas próprias imagens como 
pretextos para elaborar obras de arte, cuidando das cores, das 
pinceladas, dos contornos, das texturas. (CANTON, 2001, P. 05) 
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O autorretrato pode servir como uma forma rudimentar de 

autopromoção. Observando bem, percebemos que os artistas buscavam um 

diferencial, uma marca pessoal que lhes diferenciasse e os tornasse 

reconhecidos. Alguns usavam a prática do autorretrato para expressar seus 

sentimentos interiores, seus pensamentos, outros o faziam como meio de 

exercitar e aprimorar suas técnicas e habilidades como, no desenho e na 

pintura, ou ainda usavam suas imagens com o objetivo de com ela elaborar 

obras de arte, trabalhando com atenção as cores, as texturas, etc. 

Essa prática também pode ser uma experiência emocional e 

provocadora, um desafio interessante, um exercício solitário, uma viagem ao 

centro de si mesmo. Um sentimento especial, capaz de provocar sensações a 

quem o observa. Através dele o artista pode se apresentar, se exteriorizar, 

revelar o que é, imagina ser ou como quer ser visto.  

O autorretrato reflete a relação que existe entre a poética do artista e a 

época em que está inserido. No Renascimento a identidade do artista foi muitas 

vezes o tema da obra, daí se verifica a justificativa para este gênero pictórico 

ter sido amplamente praticado, foi o momento da consolidação da autoria da 

obra de arte, do gênio que cria. A identidade que no Renascimento parece fixa, 

coerente e estável, começa a ser percebida diferentemente já no período do 

Barroco, é o que percebemos nos autorretratos de Rembrandt, que trabalhou 

no sentido de evidenciar as mudanças no seu rosto causadas pela passagem 

do tempo. 

O artista Rembrandt van Rijn (1606-1669) ao longo de sua vida produziu 

mais de cem autorretratos e neles parece buscar captar sinais da passagem do 

tempo em seu próprio rosto, evidenciar a passagem do tempo e 

consequentemente a necessidade de tomar decisões foi um dos anseios da 

cultura barroca que vivenciou, o resultado dessa produção artística foi um 

incrível registro de sua própria vida (figuras 04 e 05). Como diz Gombrich 

(1999, p. 420), “ele nos legou um espantoso registro de sua própria vida em 

uma série de autorretratos que vão desde os tempos de juventude (...) até a 

velhice.” 

 



  

                  Figura 04 – Autorretrato aos 18 anos       Figura 05 - Autorretrato de 1661 

 

Com o advento da modernidade, a identidade, que parecia fixa e estável 

foi abruptamente deslocada pela experiência do mutável. Stuart Hall8, em seu 

livro A identidade Cultural na Pós-modernidade, analisa mudanças históricas 

que fizeram com que a questão identitária, vista no Renascimento como linear, 

se tornasse cambiante no contexto atual, sendo visto como importante neste 

processo o advento da modernidade e que durante o século XX houve um 

processo contínuo de descentralização do indivíduo, deixando o indivíduo 

moderno fragmentado.   

A autorrepresentação moderna vai além do tradicional autorretrato. 

Quando falamos em “autorretrato tradicional” nos referimos aqueles produzidos 

antes do período moderno. Que segundo Carol Strickland9 (1999), se destacam 

por refletirem a iconografia da época: o uso do óleo sobre tela, a perspectiva, a 

luz e a sombra e a configuração em pirâmide. A tela esticada sobre uma 

armação foi um grande salto na pintura renascentista, pois as cores em pó 

quando misturadas à terebintina aumentavam as opções de cores através de 

suaves nuances. Assim os artistas podiam simular texturas e formas 

tridimensionais (STRICKLAND, 1999). O óleo sobre tela ainda é usado e, hoje, 
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a tela tem servido de suporte a vários tipos de pintura, recebendo até mesmo 

aplicações e colagens. A perspectiva é, segundo Strickland (1999), uma das 

formulações mais significativas no campo da visualidade. Este método de criar 

uma ilusão de profundidade na superfície plana a partir da composição com 

linhas convergentes para um único ponto no quadro, dominou a pintura 

européia por pelo menos quinhentos anos. Este efeito somente foi superado 

em precisão de detalhes pela fotografia. Para dar a ilusão de relevo os artistas 

da Renascença usavam o Chiaroscuro, uma composição de luz e sombra. 

Outra característica dos autorretratos tradicionais é a configuração em 

pirâmide. Como explica Strickland (1999, p. 33) “os rígidos retratos em perfil e 

o agrupamento de figuras em uma grande horizontal no primeiro plano da 

pintura deram lugar a uma „configuração piramidal‟ mais tridimensional“ que 

alcançaria seu clímax no centro. Até o Modernismo, grande parte das obras 

seguiu esta composição. 

A época que segue o Renascimento traria dele a vontade de mudar, de 

inovar e de progredir. Tudo isto, porém, com mais afinco e com uma vontade 

imensa de romper com o passado dogmático, teocrático, tradicional. Este 

desejo de diferenciação e de inovação se refletiu na iconografia da época, 

resultando numa série de movimentos artísticos que romperiam com a visão 

tradicional da imagem e mudariam para sempre a visualidade do homem. 

Brockmann (1998) traz exemplos muito característicos de como a imagem 

serve, cada vez mais, à comunicação visual. Pensando de forma simples, a 

imagem pode cumprir tanto a função epistêmica quanto a estética. Assim, 

considera-se que, a imagem comunica tal qual a palavra.  

Os modos de produção artística do autorretrato começam a se 

transformar, de maneira mais visível, a partir das modificações sociais e 

tecnológicas ocorridas na segunda metade do século XIX, responsáveis pelo 

advento fotográfico, o qual alterou o modo com que o sujeito visualiza o mundo 

e a si mesmo. A fotografia possui capacidade de reproduzir com suposta 

exatidão o que é visto pelo olho. Dessa forma, libera a pintura do compromisso 

mimético com a realidade, possibilitando ao artista operar alterações na 

imagem produzida de si mesmo e dos outros. A fotografia, então, abre novos 

caminhos à pintura, cujo resultado consiste nas vanguardas modernas, 

representadas por artistas de variadas nacionalidades, os quais, em sua 



grande maioria, produziram, além de outros tipos de trabalhos, autorretratos. 

Tais artistas desenvolveram deformações e ênfases formais que afastavam o 

autorretrato da realidade física, mas serviam para demonstrar a expressividade 

e a singularidade do artista, valorizados na arte moderna. 

Nos autorretratos modernos, a representação da imagem não importa 

como objeto, mas como um ato, algo a ser comunicado, mostrado, uma 

confissão do que o artista revela no seu mais íntimo estado. O artista pode 

liberar sua imaginação sem obrigações artísticas e morais, revelando assim 

uma identidade cambiante, mutável e fragmentada.  

É no ambiente da modernidade que se encontra a artista Frida Kahlo 

(1907-1954). Sua obra é muito individual, a cor, a pincelada, os objetos que 

aparecem junto da artista não parecem estar ali colocados aleatoriamente. 

Tudo tem uma razão e assim também nos relata fatos vividos por ela. Os 

autorretratos de Frida Kahlo são resultados de seu temperamento, vida e 

condição, representam uma maneira de adaptar-se à realidade (figura 06). 

 

 

Figura 06 - Autorretrato, 1938 

 

O mundo contemporâneo é multifacetado, complexo e polêmico. E é em 

meio a essa pluralidade de posturas, ideias e fatos que está inserido o artista e 

a arte. As características e pensamentos atuais que abordamos ao 

contextualizar a arte no mundo atual são: a dissolução das grandes narrativas; 



a cultura; a identidade; a inclusão das diferenças; a globalização; a 

fragmentação e a efemeridade. São diversas as formas de se autorretratar na 

arte contemporânea: a fotografia, o vídeo, a performance, o livro de artista, 

entre outros suportes não convencionais são utilizados como meios de auto-

expressão, rompendo as estruturas artísticas tradicionais e conservadoras de 

auto-representação (BOTTI, 2005, p. 44). 

O cotidiano na arte contemporânea não aparece somente nos materiais 

e suportes usados como também nos temas, nas questões que os artistas 

propõem através de suas obras. Há, por exemplo, muitos artistas que falam de 

si, artistas fazendo histórias de vida, auto-referência, imbuídas de tonalidades 

pessoais e íntimas.  

A noção de identidade está diretamente ligada à idéia de sujeito. Da 

idéia de um sujeito moderno centrado, “dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação” (HALL, 2003, p. 10), o qual é buscado pela 

Modernidade, passamos a um sujeito sendo formado pelo seu entorno, em 

interação social, nem sempre pertencente a uma única identidade. “O sujeito, 

previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está 

tornando-se fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2003, p. 

12).  

Observando os autorretratos contemporâneos percebemos que, em 

grande parte da produção, o artista não está preocupado com a aproximação 

de seu autorretrato com sua semelhança física. Ao contrário, percebemos que 

ele oculta sua aparência física, forja outras identidades, distanciando-se da 

vaidade, da ilusão das aparências e da superficialidade. Nesse sentido, muitas 

vezes, a imagem produzida não revela a identidade do sujeito retratado. 

Diferentemente do autorretrato produzido ao longo da história, os artistas 

contemporâneos atribuem-lhe novos conceitos, novos sentidos, construindo-o 

não mais com a intenção de, simplesmente, copiar a sua aparência física, mas 

como forma de questionar sua identidade.  

Os autorretratos contemporâneos podem produzir estranhamento no 

público, pois ainda nos vem à mente o autorretrato como a reprodução de uma 

imagem próxima do real, aquele mais tradicional. Por não ser conhecido e 

familiar, a imagem pode causar desconforto. Além disso, a sensação de 



estranhamento, presente em grande parte dos autorretratos contemporâneos, 

pode ocorrer porque, neles, o artista revela de si apenas o que quer revelar, 

pode forjar outra identidade ou assumir várias. 

Canton (2001), afirma que os artistas atuais utilizam o autorretrato na 

produção de sentido de si e na subversão de sua tradição, recriando-o. Para a 

autora, se o autorretrato reivindicar identidade, produzirá estranhamento, 

comparável à sensação de olhar o rosto familiar no espelho e não o 

reconhecer. 

A ideia de autorretrato, como sinônimo de veracidade, é questionada por 

muitos artistas, pois, mesmo diante de um autorretrato produzido com base na 

imagem do artista refletida em espelhos, nos depararemos com uma imagem 

verossímil do retratado. Tal afirmativa é coerente com as concepções de Fabris 

(2004)10, a qual menciona que o espelho parece revelar ao indivíduo sua 

própria identidade, mas, ao mesmo tempo, confronta-o com a evidência de que 

a unidade do “eu” é ilusória. Em razão dessa evidência, frente ao espelho, é 

criada no sujeito uma cisão entre o indivíduo refletido na superfície especular e 

o sujeito que percebe essa imagem. Assim, para Fabris, o espelho coloca em 

crise a crença numa identidade unitária e transforma-se num objeto de 

conhecimento, fazendo com que o sujeito seja capaz de pensar sobre a relação 

existente entre seu “eu” e a própria imagem refletida.   

Botti (2005, p. 53) diz que “cada vez menos somos capazes de nos 

reconhecer enquanto nós mesmos através dessas representações”. Afinal, 

nosso rosto, assim como nossa identidade, está constantemente sofrendo 

mudanças. Mudanças relacionadas com a idade, com as emoções, com os 

fatores aos quais estamos expostos. Ou seja, naturalmente nos colocamos 

numa condição de estarmos sempre em processo de nos tornar alguém. Ao 

olharmos para o espelho pensamos ter captado nossas feições no reflexo, 

porém essas feições já se transformaram empurrando nosso “eu” para um 

futuro. Por isso, em alguns momentos, temos dificuldade de nos reconhecer. 

Conforme Canton (2001), o autorretrato contemporâneo não se constrói 

como mera representação narcísica de seu autor. De acordo com o sentido 

proposto por Lasch (1983), o narcisista é alguém que busca viver o presente, 
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concentrando-se no seu próprio bem-estar e autossatisfação. Ele tenta fugir do 

anonimato que permeia a vida cotidiana, sonhando com a fama. Portanto, o 

indivíduo narcisista permanece centrado somente em seu reflexo, como um 

prisioneiro da paixão por si, ato capaz de levá-lo metaforicamente à morte, já 

que considera seu “eu” como única realidade existente. 

Ao abordar práticas contemporâneas de autorretratos, Canton (2004), 

salienta a inclinação dos artistas para “brincarem” com a própria imagem. 

Dessa forma, o artista projeta-se no autorretrato com liberdade para fazê-lo 

como desejar. 

Em se tratando de autorretrato contemporâneo podemos citar a artista 

Cindy Sherman (1954) que assume várias identidades em seus autorretratos, 

os quais causam estranhamento, por se relacionarem com a questão da ficção 

e da encenação. Desde 1970, a artista se fotografa encenando personagens, 

conforme constata-se na figura 07, na qual ela se fotografou em estúdio com o 

uso de roupas, acessórios, peruca e maquiagem. O cenário apresentado no 

plano de fundo foi fotografado separadamente e inserido posteriormente em 

seu autorretrato, apontando para a falta de veracidade e artificialidade da 

imagem fotográfica (PEREZ)11  

 

 

Figura 07 – Untitled #466, 2008 
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 A idéia de que o autorretrato contemporâneo afasta-se inteiramente do 

narcisismo é questionável, visto que, embora não procure espelhar a fisionomia 

do autor, o ato de retratar-se é uma decisão do artista e ao expor seu 

autorretrato, coloca-o em confronto com o olhar de outras pessoas, isso pode 

ser interpretado como uma vontade de se inserir em um mundo instituído 

dentro da arte. Acreditamos que independente do meio escolhido para a 

produção do autorretrato, o indivíduo terá se refletido em suas dimensões 

físicas, cognitivas, emocionais, sociais, éticas e estéticas. O autorretrato 

constitui-se uma forma de afirmação da presença, por meio dele o individuo 

representa o que ele é, imagina, deseja ou idealiza ser. 

Os materiais inusitados são constantemente recorridos nas criações 

contemporâneas. O artista Vik Muniz (1961) se destaca nesse ponto e é 

reconhecido por utilizar-se de materiais diversos (perecíveis ou não) para 

construir suas obras (figura 08). Sua obra não corresponde somente a si, mas 

a qualquer um, quebrando o paradigma de que autorretrato é vinculado 

somente a questões da própria intimidade do retratista. 

 

 

Figura 08 – Autorretrato da série recortes de revista – Vik Muniz 

 

Os autorretratos contemporâneos agregam um conteúdo crítico-reflexivo 

acerca da arte, do artista e da sociedade, não havendo uma coincidência 



absoluta entre a imagem produzida e a aparência real do artista. E, mesmo 

diante dessa falta de coincidência entre a imagem do eu e a produzida 

podemos afirmar que são autorretratos pois consideramos que o conceito de 

autorretrato tem sido ampliado em consonância com as mudanças ocorridas no 

discurso, referente à concepção de sujeito contemporâneo, detentor de 

identidades fragmentadas e múltiplas, as quais levam a noção de autorretrato 

às últimas consequências. 

 

2.3 O AUTORRETRATO E A PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

 

Já dizia Hall (2000, p. 12) 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 
resolvidas. 

 

O homem começou a se desvincular da identidade social já no início da 

Era Moderna e hoje se mostra consciente da complexidade e da profundidade 

de sua individualidade. Encontramos, hoje, um indivíduo capaz de se 

autoanalisar e distinguir-se dos demais, ciente de que sua identidade pessoal 

está sujeita a constantes transformações. 

O indivíduo que conhece a flexibilidade de sua identidade consegue até 

manipular a própria imagem, e adquire capacidades de criar máscaras que 

facilitam sua vivência dentro de alguns grupos. 

Talvez como uma maneira de afirmar e de refletir sobre a possibilidade 

de afirmar sua identidade, há artistas que se dedicam especialmente a prática 

do autorretrato. 

 Podemos dizer que o autorretrato é produzido com o intuito de retratar o 

eu, de afirmar a identidade. Às vezes, essa autorrepresentação pode referir-se 

a realidade, em outros momentos pode estar apenas representando uma 

autoficção construída pelo esforço de buscar a si mesmo. Em alguns 

autorretratos o olhar escolhido pelo artista pode não ser necessariamente o 

real; a linha que separa as experiências vividas e aquilo que desejamos ter 

vivido é muito tênue. 



 A ação de se autorretratar é suscetível de novas versões, não podemos 

falar de um ser inteiro, completo, acabado. A própria vida é uma série de 

identificações e será por meio delas que o sujeito se constituirá, construindo 

assim sua identidade. Acredita-se que nesse processo algumas identidades 

são impostas socialmente ou que acreditamos estar escolhendo. 

O estudioso da área de psicologia Erik Erikson (1976, p.182) afirma que 

todos “conhecem momentos, ao menos fugidios, em que está em choque com 

o próprio tempo” e acrescenta uma  

 

(...) necessidade de a pessoa desenvolver um sentimento de 
identidade, visto que, entre todas as relações possíveis e 
imagináveis, ele deve fazer uma série de seleções cada vez mais 
limitadas de comprometimentos pessoais, ocupacionais, sexuais e 
ideológicos (ERIKSON, 1976, p. 246)  

 

 Outro estudioso, Zygmunt Bauman (2005) fala que a identidade, no 

mundo atual, está esfacelada, tudo é ilusório e construído de forma a 

acreditarmos pertencermos a alguma coisa, buscando conquistar bens e 

status. 

As identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas 
outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso 
estar em alerta constante para defender as primeiras em relação às 
últimas (BAUMAN, 2005, p. 17) 

  

 Isso demonstra que o processo de construção da identidade é uma 

missão complexa, pois nunca estamos muito certos de quem somos realmente. 

A identidade não é algo a ser descoberto, não é alvo de conquista, mas sim 

algo a ser constantemente construído, afirmado. 

 Os autores Smith e Watson afirmam “o obra autobiográfica é um local 

performativo para as autorreferências, no qual as formações psíquicas da 

subjetividade e das identidades culturalmente codificadas estabelecem uma 

intersecção e são colocadas em interface”. Partindo da idéia de que, ao se 

autorretratar, o artista busca afirmar sua identidade, mesmo que essa noção de 

seu papel social não esteja clara em princípio, durante o processo de feitura da 

obra, a construção da própria história estará ligada a esses fatores.  

 A identidade nada mais é que um processo de criação vinculada a 

interioridade do sujeito. Assim, como uma construção imaginária, a identidade 

é passível de alterações, construções, reconstruções e desconstruções. E 



ciente dessas possibilidades, através da prática do autorretrato podemos ir de 

encontro a novas imagens de nosso “eu” que nos identifiquem como cidadãos. 

Um cidadão capaz de reconhecer sua identidade. 

Trabalhar a questão da identidade é, sempre, válida em qualquer faixa 

etária, pois estamos sempre nos construindo, nos modificando. A prática do 

autorretrato pode contribuir nesse processo; deve ser vista como uma opção 

diante dos currículos e metodologias tradicionais. 

 Ao trabalhar o autorretrato fundamentado na percepção, através da 

observação, com momentos de reflexão sobre o que somos ou fomos em cada 

momento de nossas vidas estaremos oferecendo condições para que o 

indivíduo compreenda sua própria condição e de suas escolhas. 

 Refletir sobre todo esse processo pode gerar conhecimento e assim 

contribuir para o processo de construção de sua identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AUTORRETRATOS EM ESTUDO: AUTORREPRESENTAÇÃO, 

MULTIPLICIDADE E ILUSÃO  

 

 

 Para que possamos entender a produção de autorretratos na história 

das artes visuais, foram selecionados alguns artistas como referência para 

compreensão do gênero autorretrato. São eles: Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy 

Sherman e Vik Muniz. O que nos levou a escolher estes artistas foi o fato de 

apresentarem diferenças significativas em suas formas de expressão, bem 

como objetivos diferentes para a prática do autorretrato. Rembrandt foi o artista 

que mais se autorretatou, pois buscava se aperfeiçoar no desenho, na gravura 

e na pintura; Frida Kahlo encontrou na pintura de autorretratos uma maneira de 

expressar seus sentimentos, suas dores e seus sofrimentos, buscava 

incessantemente a compreensão de si mesma dentro de sua realidade; Cindy 

Sherman usa seu próprio corpo como ferramenta, suporte, veículo para encarar 

diversos personagens e assim, se despersonificando, alcança a imagem 

desejada perpetuando-a por meio da fotografia. Vik Muniz pesquisa as 

possibilidades de encontrar a imagem, sendo assim utiliza diversos materiais 

para criar seus autorretratos aonde incorpora feições diferentes dependendo do 

material utilizado.   

 O autorretrato permite que o artista se capture em um estado físico, 

refletindo aspectos naturais, realistas, subjetivos e compartilhe com seus 

observadores. Ele também permite a visão de uma janela para a alma do 

artista que pode capturar outros seres e objetos no lugar de si mesmo. O 

autorretrato é a materialidade de sua visão a cerca de si; visão esta que pode ir 

além daquela refletida pelo espelho. Um autorretrato pode revelar o que o 

artista é, o que imagina ser, o que deseja e pretende ser. 

Durante muitos séculos, os artistas ganharam a vida pintando retratos, e 

alguns ainda hoje o fazem. Os retratos são populares por duas razões: os 

retratados gostam de ter suas fisionomias registradas para a posteridade e 

aqueles que apreciam quadros gostam de descobrir que aparência tinham as 

pessoas do passado. Não é diferente com a prática do autorretrato, desde 

muito tempo aos dias atuais inúmeros artistas exploram seus rostos a fim de 

materializar sua identidade. 



E os objetivos são os mais diversos, desde um simples exercício para 

aperfeiçoar seus traços e assim deixar cada vez mais realista os retratos e 

autorretratos produzidos, como fazia Rembrandt; até a expressão de dores e 

alegrias numa incessante busca de si, como fazia a artista mexicana Frida 

Kahlo; o autorretrato também pode levar a uma auto-análise e a busca da 

imagem desejada, como faz a artista contemporânea Cindy Sherman, que se 

despersonifica, assumindo diversas identidades; e o também contemporâneo 

Vik Muniz que faz uso de diversos materiais para interpretar sua imagem e 

assim transformá-la numa construção plástica que será fotografada 

posteriormente, a fotografia parece ser o registro de algo que parece ter uma 

existência real mas não é. 

A partir da analise da produção destes artistas, pretende-se, 

primeiramente, compreender o gênero autorretrato e posteriormente explorá-lo 

para verificar se durante a produção dos autorretratos estes artistas renomados 

passaram por um momento de auto-análise, se essa prática pode auxiliar na 

busca da construção da identidade.   

A escolha desses artistas deve-se ao fato de que apresentam diferenças 

significativas na produção de seus autorretratos, podendo constituir elemento 

importante para que os alunos compreendam que há diversas formas de se 

autorretratar e que todos são capazes de se expressar na linguagem visual a 

fim de refletir sua identidade. 

 

3.1 REMBRANDT VAN RIJN  

 

Figura 09 – Autorretrato, 1661 – Rembrandt van Rijn  



 

Em se tratando de autorretratos, Rembrandt van Rijn (1606-1669) 

merece destaque especial, pois foi o artista que mais se autorretratou. Além do 

grande número de retratos realizados, o artista retratou-se nos diferentes 

períodos de sua vida (juventude, maturidade e velhice) marcando as diferentes 

leituras que fazia de si mesmo ao longo dos anos.  

Pintor flamengo12 nascido em Leiden, Países Baixos13, mestre do claro-

escuro é considerado um dos maiores pintores do Ocidente. Tornou-se o 

principal representante do barroco protestante do norte da Europa e pintou 

imensa série de retratos, muitos dos quais de rabinos e outros judeus. Após a 

morte de sua esposa, sua arte sofreu grandes mudanças e essas alterações 

diminuíram sua popularidade, porém o nível de sua arte não, e iniciou sua fase 

mais produtiva, essa época marca uma etapa importante em sua vida, pois 

produziu numerosos autorretratos que o levaram a um de seus pontos 

culminantes na história da arte.  

Rembrandt pintou em sua carreira dezenas de autorretratos, que 

serviram como sua propaganda como um pintor de retratos, e também como 

uma forma de estudo de expressões faciais e exteriorização de suas 

expressões. Podemos dizer que o interesse do artista em se autorretratar era 

aprofundar seus estudos em se tratando de desenho, pintura, gravura. 

Conforme Canton (2004, p. 10), “ele deixou imagens para o mundo, 

desde a de um jovem de 23 anos até a de um senhor rechonchudo, de cabelos 

brancos e pele marcada, em seus últimos dias de vida”. Em várias etapas de 

sua vida, representou a si mesmo, mostrando-se desde o jovem promissor até 

o velho falido. Em algumas obras, autorretratou-se junto de sua primeira 

esposa, Saskia (figura 10). Muitas de suas obras têm caráter mais pessoal do 

que comercial, algumas nem foram comercializadas. 
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 Os artistas flamengos (usa-se esse termo para designar aquele que é natural da antiga Flandres, hoje 

aproximadamente Bélgica e Luxemburgo)  são considerados os precursores da pintura de gênero (temas 

mais íntimos, que se aproximam da vida e da experiência cotidiana). 
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 Como artistas dos países baixos, buscavam outras possibilidades para a pintura do barroco, uma vez 

que estavam em região protestante. Assim o retrato foi uma importante possibilidade para os estudos em 

pintura.  

 



 

Figura 10 - Autorretrato com Saskia (1635) 

 

Rembrandt, segundo algumas fontes, teria pintado alguns quadros com 

extrema agilidade, como um autorretrato que ele executou em um dia, 

enquanto outros ele executava em meses (TÜMPEL14, 2006, p. 168). O fato de 

Rembrandt ter feito um autorretrato em um dia é uma prova incontestável da 

habilidade do pintor.  

O pintor holandês é célebre pelas imagens de si mesmo nos mais 

diversos suportes. Analisando-as podemos perceber que o artista gostava de 

se retratar nas mais diversas situações, com as mais variadas expressões, até 

mesmo na vertente de autorretrato como o outro. Segundo Raphael Fonseca15 

em artigo apresentado a UNICAMP: 

 

“É sabido, por exemplo, através de seu inventário, que o artista era 
possuidor de trajes orientais, além de guardar também vestuários 
relativos ao Renascimento na Itália. A partir dessas fontes in loco e, 
claro, também a da movimentação de retratos famosos pintados por 
Rafael e Tiziano, Rembrandt conseguia transformar-se em outros, 
através da inclusão de sua efígie” (figura 11). 
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 TÜMPEL, Christian. Rembrandt – images and metaphors. London: Haus Publishing, 2006. In: 

CARVALHO, Saul Ferdinando de Oliveira. Retratos: entre as cores e a materialidade. Dissertação 

apresentada ao Instituto de Arte. Campinas: 2010. 
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 FONSECA, Raphael. Mestre em História da Arte pela UERJ em seu artigo apresentado a UNICAMP: 

Retrato e autorretrato em Nikki S. Lee.  

 



 

Figura 11 - Autorretrato como oriental,1634 

 

Em suas obras não revela apenas as mudanças que a vivência trouxe 

ao seu aspecto físico, mas essencialmente ao seu espírito interior. Podemos 

deduzir que, em seus autorretratos, Rembrandt expressa emoções ou 

situações cotidianas por ele vividas. 

A pintura de Rembrandt sempre foi referencia a muitos artistas 

posteriores à sua época. Suas características mais marcantes são a 

profundidade psicológica e seus empastos de tintas, colocados pontualmente, 

criando efeitos de profundidade e força.  

Segundo Christian Tümpel (2006), Rembrandt preferia que seus quadros 

fossem vistos a certa distância, não à proximidade como era comum até então. 

O Autorretrato jovem de 1628 (figura 12) é um dos primeiros autorretratos do 

artista, foi pintado aos 22 anos. Nessa obra, ele se coloca na imagem envolto 

por uma sombra, com a luz incindindo em si apenas no pescoço, e parte da 

face, além do fundo. Alguns consideram essa obra como sendo um estudo 

onde o pintor teria experimentado luzes e sombras além de aplicações de tinta. 



 

Figura 12 - Autorretrato jovem, Óleo sobre painel, 1628.  

 

Rembrandt explorou com muita intensidade a profundidade psicológica e 

a ênfase no olhar. Sua técnica é fonte de discussões em nossos dias. Os 

efeitos únicos de suas pinceladas marcadas e volumes de tintas conseguidos 

para criar efeitos visuais não são até hoje explicados com precisão, pois não há 

fonte de referencia conhecida, como textos da época e manuscritos que falem 

do processo de pintura desse artista. (CARVALHO16, 2010, p. 16) 

Seus autorretratos representam uma espécie de diário e percorrendo a 

série de autorretratos que produziu podemos perceber que, além das diferentes 

idades do artista, Rembrandt retrata diversas situações, expressões, 

sentimentos, por vezes até seu caráter é revelado.  Na figura 13 o artista 

aparece apoiado em um corrimão, aparenta mais velho e sua expressão é mais 

fechada, sua pose de frente ao expectador e com o braço apoiado na grade 

tem provável influência de seus estudos sobre dois mestres italianos Rafael e 

Ticiano17. O artista encontrou em seu próprio rosto um tema móvel e dócil, 

pleno de emoção e sobre o qual exercia tal domínio que poderia alterar, 

deformar e abstrair como quisesse. (VANÇAN, 2003, p. 22)  
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 CARVALHO, Saul Ferdinando de Oliveira. Retratos: entre as cores e a materialidade. Dissertação 

de mestrado. Campinas, 2010. 
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 Fonte: http://www.rembrandthuis.nl/  

http://www.rembrandthuis.nl/


 

Figura 13 – Autorretrato apoiado em um corrimão  

 

Na gravura de 1636, intitulada Autorretrato com Saskia (figura 14), 

Rembrandt autorretrata-se com a presença de uma figura feminina, que alude à 

companheira, e apesar da feição jovial apresenta uma postura mais séria, em 

vez de um biquinho e olhar de espanto como certa vez se autorretratou (figura 

15). 

Rembrandt exprimi uma série de expressões fisionômicas, ora fazendo 

biquinhos, ora com ar de pintor de respeito. A ausência de pintura de fundo e 

outros elementos que complementem a composição de muitos autorretratos 

fazem com que a atenção fique focada no artista não evidenciando o local onde 

possa ter feito esses autorretratos. 

Desde muito cedo Rembrandt estudou a luz para destacar o que lhe era 

mais significativo em suas obras, seja nas narrativas religiosas, nos retratos, 

em seus autorretratos ou nas pinturas de gênero. A luz era o instrumento com 

o qual o artista interpretava a si mesmo e aos outros.  

 



   

Figura 14 – Autorretrato com Saskia, gravura, 1636 Figura 15 – Autorretrato Rembradt 

 

Observando a obra Autorretrato com 23 anos de 1629  (figura 16) vemos 

uma figura jovem e ingenuamente vaidosa. A gola da roupa, de característica 

militar, dá uma certa formalidade à aparência pessoal. A fisionomia jovial de 

frente para o espectador e com a metade do rosto iluminado valoriza a postura 

do conjunto. O cabelo de Rembrandt apresenta-se suave nos seus tons 

castanhos, ganhando especial beleza através dos fios alourados pela luz, 

formando uma expressiva mecha que pende sobre sua testa. A vivacidade da 

juventude, com seus desejos e ambições, está contida no olhar confiante do 

artista. A pintura apresenta um realismo muito admirado pelos holandeses da 

época. Este autorretrato do início de sua carreira atesta a importância da 

iluminação em sua linguagem. O contraste entre sombra e luz divide seu rosto 

em duas partes, formando uma linha invisível que realça a verticalidade da 

figura. A sombra da cabeça no plano de fundo ressalta a face iluminada e 

acentua a expressividade do conjunto facial. Os tons terrosos que predominam 

no quadro, junto com a luz da composição, resultam em um pequeno plano 

retangular iluminado, para onde a atenção do nosso olhar é concentrada. O 

olhar percorre a gola branca, passando pelos lábios ligeiramente avermelhados 

e vai até a mecha loura de cabelos18. 
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 Fonte: http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/rembrandt_autoretrato.html  

 

http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/rembrandt_autoretrato.html


 
Figura 16 – Autorretrato com 23 anos, 1629, óleo sobre madeira 

 

Seus questionamentos sobre a alma humana se destacam nos retratos 

que fez de si mesmo. Mesmo jovem ele já intuía que a sua auto-imagem 

retratada seria o testemunho mais fiel de sua biografia. As pinceladas 

insinuantes de Rembrandt faziam parte de sua consciência como pintor. E, 

analisando seus autorretratos percebemos que existe uma diferença entre o 

Rembrandt jovem e o maduro, quanto ao tratamento da tinta em seus quadros. 

O jovem Rembrandt trabalha uma pintura mais lisa, à maneira de seu 

professor, enquanto que o Rembrandt maduro vai gradativamente deixando as 

marcas do pincel e construindo opticamente certos detalhes de sua pintura. 

Encontrou sua própria linguagem adicionando mais volume, ou seja, 

trabalhando com mais tinta, explorando a capacidade do óleo, fazendo uso do 

empasto. Rembrandt em sua velhice dissolve a realidade concreta na 

penumbra, a técnica delui-se, deixando de perturbar o mistério do espírito que 

se manifesta (HUYGUE19, 1960, p, 428). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19
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3.2 FRIDA KAHLO  

 

 

Figura 17 – Autorretrato com macaco e papagaio (1942) 

 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon nasceu em julho de 1907, 

poucos anos antes de eclodir a Revolução Mexicana. Filha de pai judeu alemão 

e de mãe mexicana católica, contradições e batalhas pessoais marcaram 

profundamente a história desta artista que se destacou principalmente no 

cenário das artes plásticas. Famosa por pintar inúmeros autorretratos ao longo 

de sua vida, Frida Kahlo foi a primeira artista latino-americana do século XX a 

ter uma tela adquirida pelo Louvre, museu de arte francês, no ano de 193920. 

Certamente uma grande conquista, não apenas pessoal, mas para a arte 

latino-americana como um todo.  

Ao contrário de muitos artistas, a artista mexicana Frida Kahlo (1907-

1954) não começou a pintar por vocação, mas por necessidade. Sua vida 

sempre foi marcada por grandes tragédias: aos seis anos contraiu poliomielite, 

o que a deixou coxa; aos dezoito anos, quando o ônibus em que estava 

chocou-se contra um bonde, sofreu múltiplas fraturas e uma barra de ferro 

atravessou-a entrando pela bacia e saindo pela vagina. Por causa desse último 

acidente fez várias cirurgias, ficou muito tempo presa a uma cama (figura 18) e 
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 Afirmação dada por Ila da Silva Brognoli em seu artigo Frida Kahlo por extenso apresentado no 

XXIV Simpósio Nacional de História promovido pela Associação Nacional de História – ANPUH – em 

2007. 



não pôde ter filhos. Na época, a artista pretendia iniciar o curso de Medicina. 

Começou a pintar durante a convalescença, quando a mãe pendurou um 

espelho em cima de sua cama. Devido a problemas financeiros acarretados 

pelo grave acidente de transito que sofrera, a alternativa encontrada para 

ajudar os pais, foi a pintura. Alguns anos depois, aos 21 anos, casa-se com o 

também pintor, o muralista Diego Rivera. Sua vida com o marido sempre foi 

tumultuada, pois ele mantinha inúmeros casos fora do casamento o que a 

levou por uma vida de sofrimentos. 

 

 

Figura 18 – A cama de Frida Kahlo com esqueleto preso ao dossel 

 

Frida Kahlo encontrou na pintura de seus autorretratos, uma maneira de 

expressar aquilo que sentia. A artista buscava incessantemente a 

compreensão de si mesma e através da observação que fazia de sua imagem 

refletida no espelho colocado por sua mãe em cima de sua cama, fez vários 

autorretratos, pois dizia que ela era o assunto que melhor conhecia e em suas 

pinturas fazia a leitura de seu próprio universo, retratava suas angústias, 

tristezas, medos, a identidade mexicana e seu amor pelo marido Diego Rivera. 

Frida Kahlo disse em certa ocasião: “Retrato a mim mesma porque 

passo muito tempo sozinha e sou o assunto que melhor conheço” (HERRERA, 

1998, p.3). E ela teve muito tempo para conhecer a si mesma. Enquanto a 

artista se recuperava do acidente, começou a pintar e, desde o primeiro 

autorretrato, feito diante de um espelho, já revela uma auto-exploração de sua 

imagem assim como uma súplica por atenção.  

Acreditamos que muitos dos autorretratos pintados no período de 

recuperação da artista, após o grave acidente de ônibus são construídos de 



acordo com a imagem que ela quis passar, são imagens imaginadas por ela. 

Na obra Autorretrato com vestido de veludo (figura 19) a artista se autorretrata 

toda produzida à maneira dos pintores renascentistas. 

 

 

Figura 19 – Autorretrato com vestido de veludo, 1926, óleo sobre tela montada 

 

 Em Sanchez (2004, p. 07) é possível perceber um pouco da forma como 

via seu próprio trabalho, 

 

Pintei pouco, sem o menor desejo de glória ou ambição, com a 
convicção de, antes de tudo, ter prazer... Tratar onde pudesse de ser 
eu mesma, e o amargo saber de que muitas vidas não seriam 
suficientes para pintar como eu queria e tudo o que eu queria.            
(SANCHEZ, 2004, p.07). 

 
De acordo com suas palavras, Frida Kahlo achou que pintou pouco, mas 

sua obra tem cerca de mais de 200 telas e é totalmente autobiográfica. Sem 

almejar glória encontrou na pintura um meio de dar sentido a sua vida. Sua 

obra ilustra a dor, o vazio de seu mundo particular e solitário, o exemplo de luta 

e coragem diante das adversidades que encontrou em seu caminho.  

 As obras de Frida Kahlo, muitas vezes foram associadas a obras 

surrealistas. O poeta André Breton classificou Frida como sendo Surrealista, 

classificação que ela rechaçou veemente ao descrever: “Surrealismo é abrir a 

porta do guarda-roupa e encontrar um leão, onde deveriam se encontrar 

camisas” e acrescenta “nunca pintei sonhos, pinto o que vivi”.  (HERRERA, 



2007, p.295). A artista sempre quis deixar claro que sua obra era baseada em 

sua vida. Certa vez a artista declarou: “Pensaram que eu era surrealista, mas 

nunca fui. Nunca pintei sonhos, só pintei minha própria realidade” (KAHLO21, 

1995, p. 8). Realmente, os mais de cinqüenta autorretratos da artista são 

praticamente sua autobiografia. Cada um corresponde a uma época de sua 

vida e expressa o que sentia naquele momento, a forma como via o mundo. 

Em algumas obras, Frida Kahlo se autorretratava de forma realista e em 

outros momentos de forma extremamente subjetiva, despindo sua alma e 

procurando representar em suas telas a sua condição humana apontando 

elementos que constituem a sua identidade: há a Frida européia, a Frida 

tehuana22, a Frida dilacerada pela dor, a Frida pós-aborto, a Frida pós-

separação, a Frida filha e a Frida esposa. 

Na obra As duas Fridas (figura 20), a artista autorretrata suas origens 

(de ascendência européia por parte de pai e mexicana por parte de mãe) e a 

relação com seu marido Diego Rivera. Suas identidades são representadas, 

uma em trajes europeus e a outra em trajes mexicanos, ambas com o coração 

interligado. Seu marido Diego Rivera sempre a incentivou a utilizar trajes 

típicos, valorizando assim sua cultura tehuana. Essa obra foi pintada após sua 

separação e alguns críticos afirmam que nessa época Frida expressava sua 

mágoa pintando-se em trajes típicos retratando seu conflito interior.   

 

Figura 20 – As duas Fridas, 1939 
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 Tehuana refere-se às mulheres de Tehuantepec, região sudoeste do México, onde as tradições 

matriarcais ainda hoje estão vivas e, portanto, sua estrutura econômica reflete o papel predominante da 

mulher. 



 

 A respeito da obra de Frida Kahlo, há citações no livro de Haydem 

Herrera23 (2007) que a aponta como tendo um cunho popular ou primitivo/naïf, 

outras vezes como simbolista, ou até mesmo como a classificou certa vez 

Diego Rivera: ela seria realista. 

 A artista morou em Nova Iorque, nos Estados Unidos, de 1930 a 

1933, quando, seu marido, Diego Rivera foi contratado para trabalhar como 

muralista. A obra Autorretrato na fronteira entre México e Estados Unidos 

(figura 21), de 1932 foi feita nessa época. Certa vez, Frida disse ter pintado 

esse autorretrato para aliviar a solidão e a saudade que sentia de seu país. 

Olhando atentamente os detalhes, vemos que a representação vai além 

da solidão que a artista queria expressar. A maneira como Frida pinta o lado 

estadunidense, repleto de fábricas e concreto, reflete, na opinião de alguns 

pesquisadores, uma crítica ao capitalismo, pois Frida era comunista. Por outro 

lado, a pintora expressa seu apreço pelo espírito mexicano ao pintar os 

elementos típicos de seu país, para onde ela está olhando. Além disso, vemos 

as bandeiras dos dois países na pintura: Frida segura a bandeira mexicana em 

sua mão e ela também é a própria representação de seu país com o traje 

tehuana; já a bandeira americana está solta no ar e encoberta pela fumaça das 

fábricas. Frida pinta os elementos folclóricos e a exuberância das cores do 

México de um lado; e a selva de concreto, o barulho (megafone, motor) e a 

fumaça norte-americana do outro (QUERIDO)24  
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Figura 21 - Autorretrato na fronteira entre México e Estados Unidos 

 

Em seu diário a artista Frida Kahlo fala sobre o significado das cores que 

utiliza em seus quadros: 

 

Verde: luz agradável e morna; Roxo-avermelhado: asteca, tlapali
25

, 
sangue velho e espinhoso, o mais vivo e antigo; Marrom: cor de 
toupeira, de folha que se desfaz, terra; Amarelo: loucura, 
enfermidade, medo, parte do sol e da alegria; Azul cobalto: 
eletricidade e pureza, amor; Preto: nada é preto, definitivamente 
nada; Verde-folha: folhas, tristeza, ciência, toda Alemanha é dessa 
cor; Amarelo-esverdeado: mais loucura e mistério. Todos os 
fantasmas vestem roupas dessa cor, pelo menos as roupas de baixo; 
Verde-escuro: cor de más notícias e bons negócios; Azul-naval: 
distância. Também a ternura pode ter essa cor; e Magenta: Sangue? 
Sabe-se lá! (KAHLO, Frida In PROCOPIAK, Ana Lúcia. 2009, 

p.211)
26

 

 

Podemos perceber com esse “roteiro” que Frida Kahlo além de se 

preocupar com a composição de suas obras, com sua expressão em cada 

autorretrato, também se preocupava com as cores. Com o que cada cor 

transmitiria a seus observadores. Na obra A coluna quebrada (figura 22), de 

1944, percebemos a força da cor amarela. A predominância dessa cor 

expressa a loucura como pano de fundo à dor física que sentia. 
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Figura 22 – A coluna quebrada, 1944 

 

Podemos dizer que os autorretratos de Frida Kahlo são uma espécie de 

manifesto contra a perda de referências e a sua constante busca de auto-

afirmação e identidade. 

Como visto a artista teve uma vida bastante sofrida e conseguiu 

expressá-la de maneira contundente e arrojada para sua época, manifestando 

suas múltiplas identidades em suas obras de arte. 

 

3.3 CINDY SHERMAN  

 

 

Figura 23 – Autorretrato de Cindy Sherman 



 

 A artista norte-americana Cindy Sherman (1954) estudou no curso de 

artes visuais, no State University College, em Buffalo, e foi lá que esboçou e 

teve as primeiras experiências em fotografia, documentando as transformações 

que aplicava à sua própria aparência. 

 Vivemos em um mundo tecnológico de alta velocidade, objetos são 

produzidos, consumidos, descartados e rapidamente substituídos por outros. 

Tudo parece tão efêmero. No mundo contemporâneo, os objetos, as coisas e o 

próprio corpo acabam transformando-se em superfícies bidimensionais, sem 

profundidade e sem volume, em razão da grande quantidade de imagens 

produzidas pelos meios de comunicação de massa. Na pluralidade de formas 

imagéticas, são construídas e desconstruídas identidades de múltiplas 

aparências (PROCOPIAK, 2009, p. 80). E é nesse contexto que está inserido o 

trabalho de Cindy Sherman. 

 A artista ingressou na universidade com a intenção de desenvolver suas 

habilidades na pintura. Lá teve contato com a arte conceitual, performance art, 

body art e os meios para documentar essas artes performáticas - fotografia, 

vídeo e cinema (MORRIS in SIEDLER)27. A partir daí seu foco passou a ser a 

produção de seus autorretratos.  

Nas suas séries de autorretratos fotográficos, a artista constrói, 

reconstrói e desconstrói a imagem do corpo feminino, presente em diversos 

contextos midiáticos como cinema, televisão, pintura, revistas de moda e 

pornográficas (figuras 24 e 25). Assim de maneiras diversas trabalhou no 

retrato fotográfico sua real existência inserindo sua imagem em cenas de 

quadros de pintores famosos ou fotografando-se como estereótipo de figuras 

femininas do cinema Hollywoodiano. Com suas imagens ela questiona e 

procura revelar a pluralidade de olhares que perpassam as representações do 

corpo feminino. Entre outras coisas, estava em busca da representação da 

máscara, da aparência, diferente dos retratistas do passado que buscavam 

muitas vezes o “eu” interior (SIEDLER, 2007, p. 22). 
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  Figura 24 - Untitled, 113, 1982                       Figura 25 -  Untitled, 224, 1990 

 

 As obras da artista são fortemente influenciadas pela Pop Art e seu 

complexo processo de despersonalização do sujeito, que fica reduzido à 

dimensão de imagem, superfície, cópia, como indica Barthes apud Fabris, 

1994. p. 109): 

 

(...) a arte pop despersonaliza, mas não torna ninguém anônimo: não 
há nada mais identificável do que Marilyn, a cadeira elétrica, um pneu 
ou um vestido, vistos pela arte pop; e, são apenas isso: imediata e 
perfeitamente identificáveis nos ensinam com sua presença que a 
identidade não é a pessoa: o mundo futuro corre o risco de ser um 
mundo de identidades (através da generalização mecânica dos 
fichários da polícia), mas não um mundo de pessoas. 

 

Com o aparecimento da Pop Art nos anos 60, inaugurou-se a pós-

modernidade nas artes plásticas, o que demarcou o instante em que foram 

derrubadas as ilusões modernistas do artista “como ser excepcional, em 

constante atrito com a sociedade e a concepção da arte como visão profunda e 

subjetiva, universo auto-referencial e autônomo em relação à realidade 

exterior”. (FABRIS, 1994, p. 108). Em certo sentido, no espaço pós-moderno 

nada permanece, tudo é aparência, o objeto acabado, original e autoritário 

cede lugar às ações passageiras e efêmeras do happening e da performance. 

Sabemos que o retrato e o autorretrato se unem conceitualmente no 

sentido em que ocorre a construção do sujeito a ser fotografado; por outro lado, 



tanto o retrato quanto o autorretrato se distanciam quando essa construção 

objetiva não mais aproximar a identidade capturada pela fotografia da sua real 

identidade social, mas construir um sujeito que simula papéis socialmente 

determinados. 

 Nesse sentido, o autorretrato busca muitas vezes a representação de si 

como um outro distante, muitas vezes fictícios, irreais, imaginários. Os 

autorretratos fotográficos de Cindy Sherman demonstram isso. A artista usa 

seu próprio corpo e através de recursos como roupas, perucas, maquiagens 

manipula, constrói e desconstrói a sua auto-imagem e a imagem de seu próprio 

corpo.  

 Desta forma a artista utiliza-se de sua própria imagem para manifestar 

diversos papeis femininos culturalmente estabelecidos e marcados pelos 

costumes e reproduzidos pela mídia. Segundo Procopiak (2009, p. 88), a 

questão central do trabalho de Cindy Sherman é desvelar no universo das 

imagens midiáticas “o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente, mas sim uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 

quais o sujeito poderia identificar-se ao menos temporariamente” (HALL, 2000, 

p.13). Seu próprio corpo constrói a narrativa dos diversos “eu” femininos 

imersos no mar das imagens da sociedade de consumo.  Com isso Cindy 

Sherman consegue dar uma nova dimensão ao gênero do autorretrato, 

oferecendo seu corpo para representar uma imagem dos estereótipos 

femininos extraídos pela artista do universo cinematográfico, da televisão e das 

revistas. 

 Diante de tantas possibilidades criadas pela artista de auto-

transformação, de construção de identidades o retrato fotográfico é usado 

como meio para capturar essas identidades que podem representar o que se 

deseja ser. 

 Em 1975, ainda na universidade, produziu uma série de fotografias e 

nelas a artista aparece assumindo diferentes personagens devido ao uso de 

maquiagem e chapéus (figuras 26, 27 e 28). Fascinada pela autotransformação 

percorre lojas de roupas baratas, e compra toda espécie de acessórios e 

vestimentas que lhe sugerissem certo tipo de caráter.  Cindy Sherman começa 

a vestir essas roupas nos eventos artísticos e vernissages, assumindo diversos 



papéis como, por exemplo, o de mulher grávida. Essas ações tinham um forte 

elemento performático, embora ela não as considerasse performances no 

senso artístico do termo, porque estava simplesmente vestindo-se para sair 

(PROCOPIAK, 2009, p. 86). 

 

 

 

Figura 26 - Untitled Film Still 7, 1978 

 

  

     Figura 27 - Untitled MPC, 1983                    Figura 28 - Untitled MPC, 1983 

 

 Na sua primeira série de fotografias, a Untitled Film Still, na qual ela 

aparece em situações construídas como se fossem cenas de filmes (figura 29, 

30 e 31), ela representa uma série de estereótipos femininos presentes no 



cinema e na televisão americanos: a inocente mocinha do interior, a dona de 

casa e a mulher fatal. 

 

 

 

Figura 29 – Untitled Film Still, 1978 

 

  

            Figura 30 - Untitled Film Still # 13, 1978        Figura 31 - Untitled Film Still #15, 1978 

 

 Vladimir Safatle, em seu artigo “O que vem após a imagem de si?” indica 

a variação nas maneiras como a artista se apresenta “como a afirmação de 

uma subjetividade enfim liberada do Eu unificador e capaz de gozar da 

plasticidade de seus mascaramentos” (SAFATLE, 2006, p. 2). A identidade já 

não é mais estável, não podemos afirmá-la de forma contínua e duradoura, o 

ser humano passa por tantos momentos de adversidades e questionamentos 

que em algum momento poderá reconfigurar a sua identidade.  



 Os autorretratos sempre foram vistos como um espaço para a 

representação do “eu” interior do sujeito com uma profundidade psicológica. 

Em se tratando das obras de Cindy Sherman, não pode ser visto dessa forma, 

pois em seus autorretratos ela aparece como a formalização do impossível da 

imagem de si como representação do singular. Seu próprio corpo constrói a 

narrativa dos diversos “eu” femininos imersos no mar das imagens da 

sociedade de consumo. Parodia o próprio autorretrato, inverte seu sentido 

autobiográfico, e biografa as muitas mulheres que habitam seu corpo, 

temporariamente (PROCOPIAK, 2009, p. 89). 

  

3.4 VIK MUNIZ  

 

 

Figura 32 – Autorretrato “Série recortes de revista” 

 

 O artista contemporâneo Vicente José Muniz, mais conhecido como Vik 

Muniz (1961), é brasileiro, nascido no bairro de Pirituba, na cidade de São 

Paulo. Cursou Publicidade, mas sempre teve interesse pela área das artes, 

chegou a participar de peças teatrais. Em 1983, mudou-se para Nova York, nos 

Estados Unidos e foi lá que seu trabalho adquiriu visibilidade.  



 Em entrevista a Charles Stainbak28, o artista comentou o momento em 

que percebeu o potencial que a imagem fotográfica poderia ter em seu 

trabalho: 

 

Após desistir da carreira em publicidade decidi parar de produzir 
imagens e me concentrar em fazer coisas reais. Tornei-me um 
escultor para trabalhar com o aspecto mais material das coisas. Estes 
objetos conseguiram algum sucesso e uma galeria os expôs em Nova 
York. A galeria também documentou o trabalho com slides e 
reproduções preto e branco. Logo que as vi, gostei tanto destas fotos 
que não me importaria se os próprios objetos fossem atirados no 
fogo. A fotografia carregava o código da tridimensionalidade dos 
objetos sem a bagagem do peso e do volume. A foto também 
comunica informação sobre o material (uma foto de uma lixa, por 
exemplo, parece áspera), mas está de algum modo mais firmemente 
vinculada com a forma do objeto retratado. Por fim, as fotografias 
capturaram mais de como os objetos eram quando apareceram pela 
primeira vez em minha cabeça, como uma idéia. Eu queria estar 
envolvido com o fazer até o ponto em que ele se tornasse invisível. 
Desta forma o processo criativo completa o seu círculo: você começa 
com uma idéia e termina com algo que se assemelha a uma. 

 

  Foi nos EUA que começou a expor suas obras e logo passou a ser 

reconhecido por utilizar diferentes linguagens artísticas em seu trabalho 

(figuras 33 e 34). A fotografia sempre teve um papel fundamental em suas 

obras. Após desenhar e pintar com materiais inusitados como chocolate, 

açúcar, macarrão, fios de arames, folhas secas, pedras preciosas, etc. ele 

utiliza a fotografia para registrar as imagens de aparência realista que cria. 

 

 

Figura 33 -  Autorretrato “Série – Imagens de Terra”, 1998 
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Figura 34 - Autorretrato  (Estou muito triste para te contar, a partir de Bas Jan Ader)  

“Série – Rebus”, 2003 

 

 Sobre o artista, AMARAL (p. 309)29 diz:  

 

... Esse artista plástico, desenhista, pintor que se utiliza da linha, ou 
de técnicas mistas, mas que opta pela fotografia, com tiragem 
limitada para cada trabalho. Está, assim, dentro de seu tempo e, 
simultânea e contraditoriamente, fora dele, ao fazer do estritamente 
artesanal, manual, seu processo de trabalho. Que por esta mesma 
razão, surpreende-nos e intriga-nos pelo latente paradoxo entre o 
processo e o instigante resultado final.  

 

O artista Vik Muniz, em suas obras, convoca nosso olhar para irmos ao 

encontro de uma surpresa. Diante de suas obras nosso olhar percorre as 

ilusões que cria. É preciso estar atentos para vermos que seu autorretrato foi 

desenhado com chocolate (figura 35) ou com sucata (figura 36). O artista 

integra em suas obras várias linguagens artísticas como o desenho, a pintura, 

a escultura e a gravura, mas é a fotografia que marca seu trabalho. 
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Figura 35 – Autorretrato (Talvez Amanhã) “Fora de Séries”, 2005 

 

 

Figura 36 – Passagem de Khyber, Autorretrato como um Oriental, a partir de Rembrandt “Série 

– Imagens de Sucata”, 2005 

 

 Os trabalhos produzidos pelo artista são geralmente apresentados ao 

público como séries de fotografias. Costuma dar às séries um nome referente 

ao material utilizado: Imagens de Arame, de Terra, de Chocolate, Crianças de 

açúcar, etc. Vik Muniz utiliza diversos materiais, alguns perecíveis que são 

pacientemente organizados sobre uma superfície que será fotografada 

posteriormente. As fotografias são expostas como o produto final e os materiais 

descartados.  

 Dessa forma cria e recria obras de arte que traduzem um pouco da 

história da humanidade e da sua própria história.  

 Vik Muniz desenvolve um trabalho de criação e pesquisa em arte que 

nos remete às questões associadas à percepção e nos propõe uma discussão 



metalingüística, pois sua obra discute a própria linguagem da arte ao tornar 

aparente os códigos de representação inseridos na imagem fotográfica. 

 Essa marca de sua poética está presente também em seus 

autorretratos. Neles observamos o trabalho do artista em reunir suas 

referências, seu olhar, o tipo de material que utiliza e seus procedimentos de 

criação. A estética contemporânea contracena com as ilusões fotográficas do 

artista, surpreendendo-nos pela invenção e pelos procedimentos técnicos e nos 

levando a conhecer o trajeto percorrido pelo artista até a obra fosse 

considerada “acabada”. 

 O próprio artista declarou que sua primeira motivação para fazer arte é 

justamente intercâmbio com o observador, as diferentes maneiras como cada 

indivíduo percebe o mundo visual. Para Vik Muniz o artista faz somente metade 

da obra, o observador faz o resto, e é a autoridade do observador que confere 

à arte sua força miraculosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Diante dos objetivos que nortearam este projeto de pesquisa, adotou-se, 

primeiramente, como procedimento metodológico uma pesquisa bibliográfica 

com base em materiais convencionais, como livros, artigos, teses e 

dissertações, a qual se expandiu também para a busca de dados disponíveis 

nas redes eletrônicas. 

De acordo com Zamboni (1998, p. 43) “pesquisa é a busca sistemática 

de soluções, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios relativos 

a qualquer área do conhecimento humano”. Porém, como diz Rey (2002, p. 

127) muito mais importante do que achar respostas é saber colocar questões. 

A pesquisa faz avançar as questões da arte e da cultura, reposicionando-as ou 

apresentando-as sob novos ângulos.  

A pesquisa bibliográfica tem como alvo apoiar a redação de nosso 

projeto, de nossos relatórios de estágio e posteriormente de nosso TCC, pois 

por meio dela obtemos o conhecimento teórico que serve de base para o 

desenvolvimento de nosso trabalho. O levantamento bibliográfico, conforme 

citado anteriormente, foi feito em livros, artigos, teses, dissertações, revistas e 

sites da internet. Por meio dessa pesquisa bibliográfica recolhemos e 

analisamos as contribuições teóricas acerca de nosso assunto, o autorretrato. 

Autores como Kátia Canton, Gombrich, Virginia Gil Araújo, dentre outros, foram 

citados durante toda a pesquisa. 

Após o estudo bibliográfico será feita a pesquisa de campo. Através dela 

será possível a observação dos fatos e fenômenos exatamente como 

ocorreram; a coleta de dados referentes aos mesmos e, posteriormente, a 

análise e interpretação desses dados, com base na fundamentação teórica. Por 

meio da pesquisa de campo poderemos compreender, explicar, comprovar ou 

não o problema pesquisado.  

Além da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, como 

procedimento metodológico adotado, em função dos objetivos, foi concebido 

também, como uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, pois, 

observaremos aspectos sociais, culturais e artísticos para comprovar que o 

autorretrato pode/ou não ser utilizado como meio para a busca da identidade. 



 As pesquisas exploratórias, segundo Gil30 (1995), são desenvolvidas 

com objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato. É caracterizada, para Alyryo31 (2008), pela existência de 

poucos dados disponíveis, em que se procura aprofundar e apurar idéias e a 

construção de hipóteses. Andrade32 (2001) complementa dizendo que esta 

configura-se como a fase preliminar, que busca proporcionar maiores 

informações sobre o assunto que vai se investigar. 

Neste estudo também foi usada a pesquisa descritiva que segundo 

Alyrio (2008) busca essencialmente a enumeração e a ordenação de dados, 

sem o objetivo de comprovar ou refutar hipóteses exploratórias, abrindo espaço 

para uma nova pesquisa explicativa, fundamentada na experimentação. 

Segundo Barros e Lehfeld33 (1986), a pesquisa descritiva é aquela com que o 

pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos. 

Neste tipo de pesquisa, não há interferência do pesquisador, isto é, ele não 

manipula o objeto da pesquisa. Procura descobrir a freqüência com que um 

fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e conexões 

com outros fenômenos. 

Para análise dos dados optou-se por uma pesquisa qualitativa. A 

pesquisa qualitativa é uma promissora possibilidade de investigação, pois não 

buscamos enumerar nem medir eventos estatisticamente. Nosso foco é mais 

amplo e parte da obtenção de dados descritivos mediante contato direto e 

interativo com os participantes de nossa pesquisa de campo. 

Estaremos em contato direto com os participantes de nossa pesquisa de 

campo, haverá um processo interativo onde estaremos diante da produção dos 

mesmos – ou seja, de seus autorretratos - observando aspectos sociais, 

culturais, artísticos, estéticos.  

Conforme Chizzotti, (1995, p. 52), a pesquisa qualitativa “fundamenta-se 

em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das 

situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão 

aos seus atos. O pesquisador participa, compreende e interpreta”. 
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A expressão “pesquisa qualitativa” surgiu inicialmente no selo da 

antropologia e da sociologia, nos últimos anos esse tipo de pesquisa ganhou 

espaço em áreas como a psicologia, a educação e a administração de 

empresas. Esse tipo de pesquisa assume diferentes significados no campo das 

ciências. E conforme MAANEN34 (1979, p. 520), “tem por objetivo traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a 

distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e 

ação”. 

Em um estudo de pesquisa qualitativa é possível, por parte do 

pesquisador, analisar um determinado fenômeno em sua esfera temporal e 

espacial. Isso define o campo e a dimensão em que o trabalho será 

desenvolvido. O trabalho de descrição tem caráter fundamental em um estudo 

qualitativo, pois é por meio dele que os dados são coletados (MANNING, 1979, 

p. 66835). 

Na pesquisa de campo, o procedimento adotado para coleta de dados é 

a pesquisa participante. Aonde o pesquisador terá contato direto com o objeto 

de pesquisa, interagindo com as situações de forma espontânea. A pesquisa 

de campo será aplicada em 10hrs com um grupo misto de 15 pessoas, de sexo 

e idades diversificadas. 

 

 

4.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa de campo foi realizada em uma sala de aula na E. E. B. 

Thomaz Padilha, no distrito de Taquara Verde, município de Caçador/SC. A 

escolha desse ambiente se deu pelo fato dela disponibilizar de todos os 

recursos necessários para a execução da mesma (Data Show, carteiras, 

cadeiras, mesas, etc.). A pesquisa de campo foi organizada em forma de 
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oficina e dividida em dois encontros realizados nos dias 16 e 17 de setembro 

de 2014, totalizando 10 horas. 

 O universo de estudo abrangeu um grupo de 15 pessoas, com idades 

entre 09 e 64 anos, sendo: 

 

2 estudantes das séries iniciais do ensino fundamental (3º ano e 5º ano); 

5 estudantes das séries finais do ensino fundamental (6º ano e 8º ano); 

4 estudantes da turma de alfabetização de jovens e adultos; 

4 profissionais de educação que atuam na escola mencionada anteriormente 

(duas atuam como “segunda professora”, uma leciona na turma de 

alfabetização de jovens e adultos e um é o diretor da escola). 

 

  A escolha desse grupo não está relacionada a este ambiente. A seleção 

dos participantes foi não-aleatória partindo dos seguintes questionamentos: O 

que o autorretrato pode nos dizer sobre o menino com deficiência motora e 

sobre as pessoas que possuem deficiência intelectual? E, as senhoras que 

possuem uma vasta experiência de vida, mas não sabem ler nem escrever e 

hoje retornam aos bancos escolares a fim de aprender a escrever seu próprio 

nome, o que elas têm a nos dizer em seus autorretratos? E, aquele jovem 

adolescente que me parece tentar se inserir em um grupo e seu amigo com 

estilo roqueiro que chama a atenção por onde anda o que eles têm a nos 

dizer? E, as pessoas que passam por momentos delicados constantemente, 

como abusos e problemas com alcoolismos o que elas podem revelar em seus 

autorretratos? Afinal, quem são essas pessoas que circulam nesse ambiente e 

são completamente diferentes entre si? A intenção foi montar um grupo misto, 

com pessoas de diferentes faixas etárias, grau de escolaridade, nível cultural e 

social, vivências e experiências de vida, a fim de entender o processo de 

construção/afirmação da identidade em pessoas com características diferentes. 

 O convite para que participassem da pesquisa de campo do projeto 

“Imagens de si: autorretrato como prática de construção da identidade” foi feito 

no dia 15 de setembro de 2014. Nessa data, oficializamos o convite, explicando 

a cada um, particularmente, o assunto do projeto e entregamos a eles uma 

carta-convite que continha também um questionário sócio-cultural a fim de 

conhecermos um pouco mais de cada um. O convite foi aceito por todos. 



 Todos assinaram um termo de consentimento36 permitindo a utilização 

de suas imagens, fotos, atividades realizadas. Os pais ou responsáveis pelos 

participantes menores de idade assinaram o termo de consentimento. 

 Pudemos ter um contato maior, nesse dia, com as senhoras que fazem 

parte da turma de alfabetização de jovens e adultos, visto que elas não sabem 

ler e escrever, tivemos o cuidado de ler e explicar todas as perguntas do 

questionário e auxiliá-las no momento da escrita. 

 

 

4.2 SUJEITOS E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

 A partir dos dados coletados, reunindo informações sobre os 15 

participantes procedeu-se à análise dos mesmos, com o intuito de caracterizar 

a amostra do estudo e traçar o perfil sócio-cultural de cada um. Nesse 

momento também descreveremos os comportamentos e atitudes que nos 

chamaram a atenção e apresentaremos um pseudônimo para nos referir a 

cada integrante da pesquisa. 

 

- “Lipe”, 11 anos, mora com os pais, estuda no 5º ano das séries iniciais do 

ensino fundamental, é portador de deficiência física (usa um andador para se 

locomover), possui o auxílio de uma segunda professora. Sobre o contato com 

alguma atividade artística ou cultural, disse que pratica capoeira e que não 

conhece nenhum artista. É um garoto aparentemente tranqüilo, calmo, 

sorridente, disposto a fazer todas as atividades. Percebemos que ele se aceita 

da forma como é, com seus limites e dificuldades.  

 

- “Andy”, 09 anos, mora com os pais e irmãos, estuda no período matutino no 

3º ano das séries iniciais do ensino fundamental, apresenta dificuldades na 

escrita, leitura e interpretação. Sobre o contato com alguma atividade artística 

ou cultural, disse que já foi ao circo e que estuda artes na escola e que não 
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conhece nenhum artista. É uma menina tranqüila, quieta, não interage muito. 

Estuda de manhã e a tarde acompanha a mãe na turma de alfabetização.  

 

- “Grazi”, 13 anos, mora com a mãe e irmãos, estuda no 6º ano das séries 

finais do ensino fundamental, tem acompanhamento psicológico devido a um 

fato vivido por ela recentemente o qual não entraremos em detalhes. Sobre o 

contato com alguma atividade artística ou cultural, disse que nunca teve e que 

conhece diversos artistas pelos livros. É uma garota sorridente, aparentemente 

feliz, alegre. Passou por momentos difíceis nos últimos meses. Faz amizades 

com facilidade. Está sempre disposta a fazer as atividades.  

 

- “Marc”, 15 anos, filho de pais separados, mora com a mãe, estuda no 8º ano 

das séries finais do ensino fundamental. Sobre o acesso aos meios de 

comunicação disse que diariamente faz uso da televisão e da internet e nunca 

lê jornal, revista e livro. Sobre o contato com alguma atividade artística ou 

cultural fez referência apenas a música que ouve constantemente. Deixou em 

branco a questão referente a algum artista. É um garoto aparentemente calmo, 

tranqüilo. Quieto, interage mais com os amigos, diz se considerar tímido. Diz 

gostar de rock.  

 

- “Jessi”, 16 anos, filho de pais separados, mora com o pai, madrasta e irmãos, 

estuda no 8º ano das séries finais do ensino fundamental. Sobre o contato com 

alguma atividade artística ou cultural fez referência apenas a música que ouve 

constantemente e as aulas de violão, conheceu nas aulas de arte as obras da 

artista Tarsila do Amaral. É um garoto aparentemente tranqüilo, mas que está 

sempre na defensiva, possui um estilo característico de quem gosta de rock: 

usa roupa preta, suas camisetas têm desenhos característicos desse estilo, 

possui piercings e usa um corte de cabelo moderno, bem pessoal. Diz sofrer 

preconceito por parte de algumas pessoas que o julgam devido ao seu estilo e 

modo de ser.  

 

- “Nando”, 15 anos, mora com os pais, estuda no 8º ano das séries finais do 

ensino fundamental, é portador de deficiência intelectual (sua idade mental é 

de 6 anos de idade) possui o auxílio de uma segunda professora. Sobre o 



contato com alguma atividade artística ou cultural, disse que nunca teve 

contato com nenhuma e que não conhece nenhum artista. É um garoto que 

não gosta de falar, de conversar em um primeiro momento, é preciso paciência 

para lidar com ele. Quando ele, no seu tempo, adquire confiança na pessoa, 

passar a cumprimentar, falar, conversar. É extremamente tímido, se esconde 

por trás do capuz de sua blusa. Já foi um menino mais problemático, 

apresentava problemas de relacionamento com colegas na escola, batia nos 

colegas, gritava. Hoje está mais calmo, faz as atividades quando está disposto 

a fazê-las, está aprendendo a ler. Freqüenta a APAE algumas vezes por 

semana.   

 

- “Vitória”, 64 anos, do lar, mora com seu esposo e familiares, estuda na turma 

de alfabetização de jovens e adultos. Sobre o contato com alguma atividade 

artística ou cultural, disse que faz artesanato e que não conhece nenhum 

artista. Não sabe ler nem escrever. Mostra-se feliz ao escrever o nome 

sozinha, sem ajuda. É uma senhora bastante ativa, participativa, demonstrou 

gostar de fazer as atividades propostas, encorajava as colegas a desenharem.  

 

- “Marga”, 62 anos, do lar, mora com seu esposo e familiares, estuda na turma 

de alfabetização de jovens e adultos. Sobre o contato com alguma atividade 

artística ou cultural, disse que faz artesanato e que não conhece nenhum 

artista. Não sabe ler nem escrever. Aprendeu a escrever seu nome na escola, 

mostra-se feliz ao escrever o nome sozinha, sem ajuda e é possível perceber o 

quanto essa conquista é relevante, pois sempre teve o cuidado de colori-lo. É 

uma senhora bastante calma, centrada nas atividades, participativa, fez todas 

as atividades com muito cuidado e dedicação.  

 

- “Rose”, 39 anos, do lar, mora com o esposo e filhos, estuda na turma de 

alfabetização de jovens e adultos. Sobre o contato com alguma atividade 

artística ou cultural, disse que faz artesanato e que não conhece nenhum 

artista. Não sabe ler nem escrever. Aprendeu a escrever o nome na escola. É 

uma mulher tranqüila, quieta, quase não se manifestava. Quando tinha 

dificuldade pedia a ajuda da filha.  

 



- “Castanha”, 31 anos, do lar, mora com companheiro e filho, estuda na turma 

de alfabetização de jovens e adultos. Sobre o contato com alguma atividade 

artística ou cultural, disse que faz artesanato, gosta de baile, já foi ao circo e 

que não conhece nenhum artista. Não sabe ler nem escrever. Aprendeu a 

escrever o nome na escola. Gosta de conversar, levou um pano de prato que 

havia pintado para mostrar aos colegas. Tem uma história de vida difícil. Possui 

certo grau de deficiência intelectual ou cognitiva que é genética, pois sua mãe, 

uma de suas irmãs e seu filho mais velho também apresentam certa 

deficiência, uns mais severos outros mais leves. Hoje vive com o companheiro 

e está nas últimas semanas de gestação de seu segundo filho.  

 

- “Mary”, 55 anos, do lar, mora com companheiro e filhos, estuda na turma de 

alfabetização de jovens e adultos. Sobre o contato com alguma atividade 

artística ou cultural, disse que gosta de baile, que já foi ao circo e que não 

conhece nenhum artista. Não sabe ler nem escrever. Aprendeu a escrever o 

nome na escola, mas ainda se sente insegura na hora de escrevê-lo portando 

copia-o do caderno. Gosta de conversar, falava bastante de suas dificuldades 

durante as atividades, percebemos certa insegurança, precisa ser motivada 

para realizar as atividades propostas.  

 

- “Mi”, 26 anos, atua como segunda professora, mora com os pais. Sobre o 

contato com alguma atividade artística ou cultural, disse que gosta de literatura. 

Em relação aos artistas citou Tarsila do Amaral e Vicent Van Gogh. 

Observadora, de fala suave, é uma pessoa aparentemente tranqüila, calma. 

Considera-se uma pessoa tímida.  

 

- “Ju”, 28 anos, atua como segunda professora, mora com o marido na casa 

dos pais. Sobre o contato com alguma atividade artística ou cultural, disse que 

tem contato com a literatura, a dança e a música. Em relação aos artistas citou 

Tarsila do Amaral, Picasso e Aleijadinho. É uma pessoa falante, expressiva, 

dinâmica, ativa, disposta.  

 

- “Ge”, 19 anos, atua como professora da turma de alfabetização de jovens e 

adultos, mora com os pais e irmão. Sobre o contato com alguma atividade 



artística ou cultural, disse que teve contato com a as artes visuais na escola, 

com a capoeira, artesanato, bailes, shows e circo. Em relação aos artistas citou 

Tarsila do Amaral, Picasso e Aleijadinho. É uma pessoa falante, expressiva, 

ativa, disposta.  

 

- “Sandro”, 36 anos, é professor de matemática, atual diretor de uma instituição 

de ensino. Sobre o contato com alguma atividade artística ou cultural, disse ter 

contato com as artes visuais na escola. Em relação aos artistas citou Picasso. 

É uma pessoa tranqüila, calma. Aceitou o convite para participar das oficinas, 

mas não pode permanecer por muito tempo devido aos compromissos com a 

escola.  

 

 

4.3 ROTEIRO DE APLICAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

Essa pesquisa de campo surgiu do interesse de tentar responder uma 

questão referente à prática do autorretrato. Seria esse um método capaz de 

contribuir no processo de construção/afirmação de nossa identidade? 

A partir da pesquisa feita sobre o conceito e diferenciação entre o retrato 

e o autorretrato e a análise deste gênero na produção dos artistas: Rembrandt, 

Frida Kahlo, Cindy Sherman e Vik Muniz, refletimos e acreditamos que as 

experimentações artísticas podem contribuir nesse processo de 

construção/afirmação de nossa identidade. 

Pensar a nossa identidade vai além de simplesmente responder a 

pergunta: Quem sou eu? Ou seja, vai além de um nome, idade, sexo, 

profissão, grau de escolaridade, etc. Nossa identidade é mais profunda e mais 

multiforme que qualquer de nossas possíveis articulações dela. É aquilo que 

nos permite definir o que é e o que não é importante para nós.  

Como uma forma de proporcionar ao indivíduo um momento de contato 

com a sua própria imagem para que estabeleça uma relação com o seu “eu” a 

fim de descobrir-se em si mesmo, levamos a eles a oportunidade de 

conhecerem alguns artistas que fizeram uso dessa prática bem como de 

conhecerem algumas de suas obras.  Fizemos isso por acreditarmos que a arte 



também pode ser usada como meio de autoconhecimento. E a prática do 

autorretrato pode estimular nesses indivíduos o processo de exploração de si 

mesmo fazendo com que identifiquem e demonstrem suas próprias 

características, seus anseios, vontades, percepções, buscando explicitar de 

forma concreta seu “eu”.  

Um plano de ação37 foi elaborado para dar suporte a pesquisa de campo 

que aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro de 2014, com um grupo de 15 

pessoas nas dependências da E. E. B. Thomaz Padilha, totalizando 10hrs. 

Nosso objetivo geral foi de aplicar o estudo feito sobre o autorretrato 

para obter respostas referentes à questão: “A prática do autorretrato pode 

contribuir no processo de construção/afirmação de nossa identidade?”. Para 

isso buscamos especificamente: apresentar o autorretrato enquanto gênero 

artístico, diferenciando-o do retrato; contextualizar a produção dos artistas 

Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy Sherman e Vik Muniz apresentando os 

diferentes modos de produção da imagem de si mesmo; proporcionar uma 

produção artística (produção de autorretratos que permitam levar o indivíduo a 

um processo de autorreflexão construindo/afirmando sua identidade.  

Nesta perspectiva a pesquisa proporcionou aos indivíduos um 

conhecimento e apreciação de autorretratos de artistas que são referência 

nessa prática e, a partir da experimentação, puderam aprimorar a capacidade 

de observação e sensibilidade do olhar em relação a si mesmo, percebendo, 

refletindo e criando formas visuais com a utilização de diferentes materiais, 

suportes e técnicas.  

No decorrer dessa pesquisa de campo observamos o comportamento 

dos participantes para, ao final da mesma, diante das produções e 

significações trazidas pela experimentação, investigarmos se alcançamos ou 

não nosso objetivo. 
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4.4 MATERIAL EMPÍRICO 

 

 

 Após a elaboração do projeto foi conduzida uma pesquisa de campo 

(investigação empírica). Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de 

um questionário sócio-cultural, registros de conversas, fotografias e das 

produções realizadas pelo grupo selecionado, conforme definido na seleção 

dos sujeitos (universo e amostra). 

 Antes da entrega do questionário, foi explicado a cada um o objetivo e 

relevância da pesquisa, a importância da sua colaboração. Durante a pesquisa 

de campo foram feitas perguntas abertas, tais como, “Quem eu sou?”, “Será 

que a imagem refletida no espelho é vista por você da mesma forma que os 

outros o vêem?”, “Como você se sente hoje?”, dentre outras, com o objetivo de 

levá-los a reflexão a cerca de si próprio e buscando obter maior 

espontaneidade e deixá-lo livre para refletir ou até mesmo falar, caso sentisse 

vontade de se manifestar. No decorrer da pesquisa, tanto nas conversas, 

quanto na observação durante a prática das atividades, foi dada atenção aos 

gestos, expressões corporais e faciais, tom da voz. Essas observações foram 

importantes para a análise e interpretação do resultado da pesquisa. 

 A pesquisa de campo ocorreu em dois encontros de 4 horas. O primeiro 

foi no dia 16 de setembro de 2014, nesse dia foram realizadas três atividades. 

A primeira delas foi uma dinâmica de apresentação, aonde deveriam se 

autorretratar por meio do desenho de forma que respondessem a pergunta 

“Quem sou eu?”. Após assistirem uma apresentação de slides sobre a vida e a 

obra do artista holandês Rembrandt e de ouvirem a explicação da 

pesquisadora fizeram a segunda atividade, de posse de um espelho, cada 

participante deveria refletir sobre si e se autorretratar. A terceira atividade 

ocorreu após assistirem alguns slides com um breve resumo da vida e da obra 

da artista mexicana Frida Kahlo e de ouvirem as explicações da pesquisadora, 

nessa atividade eles tiveram que se autorretratar buscando mostrar como 

estavam se sentindo para isso utilizaram tinta guache. O segundo encontro foi 

no dia 17 de setembro de 2014, nesse dia foram realizadas duas atividades. A 

primeira foi feita após assistirem uma apresentação de slides sobre a vida e a 

obra da artista americana Cindy Sherman e de ouvirem a explicação da 



pesquisadora, cada participante recebeu uma folha com metade de sua foto 

impressa e após serem orientados a refletirem sobre seu outro “eu” puderam 

se autorretratar buscando revelá-lo. A segunda atividade ocorreu após 

assistirem a alguns slides com um breve resumo da vida e da obra do artista 

brasileiro Vik Muniz e de ouvirem as explicações da pesquisadora, para a 

realização desta atividade cada participante recebeu uma folha com sua 

fotografia impressa e tiveram a disposição diversos tipos de papéis coloridos ou 

não, de presente, de guardanapo, etc. após refletirem sobre seus gostos 

deveriam se autorretratar colando na fotografia os papéis escolhidos por eles. 

Durante as os encontros foram realizadas fotografias para documentar o 

mesmo e ao final da oficina cada participante escreveu seu parecer sobre a 

experiência vivenciada. Os relatos das participantes que não sabem escrever 

foram ouvidos atentamente e registrados. 

A escolha dos registros materiais que seriam tomados como material 

empírico partiu da observação dos mesmos. Em função do limite de tempo e 

considerando a quantidade de produções realizadas no campo, limitei as 

análises. A escolha, porém, não se pautou em critérios aleatórios, mas na 

representação de cada um, na sua particularidade, procurei pegar ao menos 

uma produção de cada participante para a análise. A partir da escolha dos 

materiais a serem submetidos à análise, iniciei uma primeira leitura, 

estabelecendo um primeiro contato com as produções feitas pelo grupo e os 

registros feitos por mim e pelos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A PRÁTICA DO AUTORRETRATO: UM MOMENTO DE REFLEXÃO E 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE  

 

 

As oficinas que formam a pesquisa de campo foram pensadas e 

trabalhadas com o objetivo de contextualizar a produção de artistas renomados 

em se tratando da produção de autorretratos e assim proporcionar ao grupo 

momentos de autorreflexão sobre suas identidades.  

A identidade neste estudo é tratada num contexto sociocultural, 

privilegiando as dimensões pessoal e social dos sujeitos. A dimensão pessoal 

está relacionada à dimensão social. Todo indivíduo além de fazer parte de um 

grupo social, convive diariamente com outros grupos, construindo assim sua 

identidade. Nesse intercâmbio relacional com a família, os amigos, a escola, o 

trabalho, o individuo desempenha papéis diferentes e assim toma consciência 

de sua unicidade. 

Hall (2000), ao analisar como as identidades são construídas, aponta 

que elas são formadas via comparação com outras identidades, ou 

relacionadas às diferenças. De acordo com o autor a análise dessas oposições 

é fundamental para a compreensão do processo de construção cultural das 

identidades. 

Segundo SILVA (1995),  

 

A identidade não é essência; não é um dado ou fato – seja da 
natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 
unificada, permanente. A identidade tão pouco é homogênea, 
definitiva, acabada, idêntica, transcendental. A identidade é uma 
construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um 
ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 
inconsistente, inacabada. O outro é o outro gênero, outra cor 
diferente, outra sexualidade, outra raça, outra nacionalidade, outro 
corpo diferente. (p. 97) 
 
 

Sabendo que a identidade não é algo fixo, estável, coerente, acabado, 

mas, sim, algo inacabado, por vezes até contraditório, um processo de 

construção constante. Aonde o outro é o outro e eu sou eu e nesse convívio 

diário afirmo minha identidade. 



Diante dessas reflexões, grande foi o interesse em descobrir o que 

nossos sujeitos de pesquisa deixariam transparecer de si em seus 

autorretratos. 

Iniciamos a oficina com a apresentação da pesquisadora e uma fala 

sobre identidade. Pensar a nossa identidade vai além de simplesmente 

respondermos a pergunta: Quem sou eu? Ou seja, vai além de nosso nome, 

idade, sexo, profissão, grau de escolaridade. A identidade de todos vai além 

das respostas dadas nos questionários sócio/culturais que preenchemos ao 

longo de nossa vida. Nossa identidade é mais profunda e mais multiforme. É o 

que nos permite definir o que é e o que não é importante para nós. Durante 

essa fala foi possível perceber que o grupo concordava com nossas 

colocações pois acenavam com a cabeça indicando que sim.  

 Falamos também que a arte pode ser usada como meio de 

autoconhecimento. Que podemos nos voltar a nós mesmos durante uma 

experiência com a arte e que nesse encontro eles estavam dedicando parte do 

seu tempo para refletir e acreditar neles mesmos, em quem eles realmente 

são. Diante de perguntas como, o quanto se conhecem, e quanto tempo 

passam se observando no espelho e pensando sobre suas vidas, o quanto de 

tempo dedicam a si próprio começamos o processo de autorreflexão. Vitória 

(64) disse “Passamos pouco tempo nos olhando no espelho. Passamos mais 

tempo olhando para os outros, para o rosto dos outros do que de nós mesmos”. 

Após a fala inicial perguntamos se todos ali se conheciam. E diante das 

respostas de que se conheciam apenas de vista, de passagem, iniciamos uma 

dinâmica de apresentação para que o grupo se conhecesse melhor e assim 

ficassem mais confortáveis no ambiente.  

Na dinâmica de apresentação eles deveriam refletir sobre a pergunta 

“Quem sou eu?” e depois desenhar algo que os representassem respondendo 

essa questão. Nossos interesses nesse momento eram de conhecermos um 

pouco da história de vida de cada participante, de percebermos sua 

familiaridade com a ação de desenhar, além de proporcionarmos um momento 

de interação entre eles. 

No decorrer dessa atividade percebemos que alguns pegaram o lápis e 

rapidamente começaram a desenhar; outros refletiram muito antes de começar 

o desenho, percebemos também alguma certa angústia por terem que 



desenhar. Mary (55) estava muito preocupada, dizia que não sabia desenhar, 

que não aprendeu isso na escola, que nunca havia desenhado na vida, olhava 

o tempo todo para os colegas, em certo momento puxou disfarçadamente uma 

folha de papel com uma ilustração que tinha embaixo da carteira (figura 37). 

Mostrava-se insegura, perguntava se estava bom seu desenho, se podia pintar 

os cabelos de azul, etc. Falou que nunca havia desenhado antes. Observando 

seu autorretrato percebemos traços simples, puros, semelhantes ao de uma 

criança (figuras 38 e 39). 

 

 

Figura 37 – Alunos fazendo atividade de produção artística 1 

 

    

Figura 38 – Aluna apresentando seu autorretrato Figura 39 – Autorretrato de Mary (55) 

 

Rose (39) também estava preocupada com o fato de achar que não 

sabia desenhar e também procurava olhar a ilustração da caixa de giz de cera 

para copiar (figura 40). A diferença entre elas é que Mary falava, se 

manifestava sobre o que sentia, sobre essa dificuldade e Rose não falou em 



nenhum momento que não sabia.  Percebendo isso, incentivei-os dizendo que 

todos ali sabiam desenhar, cada um a sua maneira, mas todos sabiam que eles 

não precisavam e nem deveriam fazer nada para agradar aos outros (figuras 

41 e 42). Nesse momento, Vitória disse: “Temos que tentar “né” professora, 

não podemos dizer que não sabemos sem tentar. Temos que agradar a nós 

mesmos. Ninguém é melhor que ninguém”. 

 

  

Figuras 40 e 41 – Aluna fazendo atividade de produção artística 1 

 

 

Figura 42 – Autorretrato de Rose (39) 

     



Após todos terminarem, perguntei quem gostaria de ser o primeiro a se 

apresentar.  

Vitória foi a primeira a falar sobre sua vida (figura 43). Disse-nos que 

sempre morou no distrito de Taquara Verde, é casada e tem filhos, que não 

estudou quando era jovem porque tinha que ajudar na casa e na roça. Nunca 

teve contato com as artes, a não ser o de pintar panos de prato. E que conhece 

todos os presentes na sala, pelo menos de vista conhece todos.  

 

    

         Figura 43 – Aluna apresentando-se           Figura 44 – Autorretrato de Vitória (64) 

 

O segundo a falar foi Jessi (16). Ao se apresentar falou sobre seu modo 

de ser e de se vestir, que a maioria das pessoas o julga por isso sem ao menos 

conhecer a pessoa que é (figura 45). Após o termino da oficina tivemos a 

oportunidade de nos sentar com ele e perguntar o que quis dizer em cada 

autorretrato. Sobre seu autorretrato de apresentação nos disse “Nesse eu quis 

me apresentar de uma forma diferente, com um visual diferente mostrando que 

tenho um modo de pensar e de agir diferente da maioria e que muitos me 

criticam e me julgam sem me conhecer, fazem isso apenas pelo meu estilo, e 

muitas vezes se enganam” 



   

 Figura 45 – Aluno apresentando-se  Figura 46 – Autorretrato de Jessi (16) 

 

Um fato nos chamou a atenção durante as apresentações. Em 

determinado momento, Nando (15) se emocionou e começou a chorar 

discretamente (figura 47 e 48).  

Nando é um adolescente com deficiência intelectual, sua idade mental é 

de apenas 6 anos de idade. Quando estava nas séries iniciais era um menino 

difícil de lidar, apresentava problemas de comportamento, saía da sala de aula 

sem permissão, atrapalhava as aulas dos outros professores, batia nos colegas 

na hora do recreio e por isso era hostilizado pelos colegas, muitos 

aproveitavam de sua ingenuidade e o mandavam fazer coisas erradas para 

depois ficarem rindo dele. Com o passar do tempo, Nando cresceu e 

amadureceu, hoje está mais tranqüilo, seu comportamento melhorou e o 

relacionamento com os colegas também. Aquele menino hiperativo 

transformou-se em um menino extremamente tímido que se esconde por trás 

de um capuz mesmo nos dias mais quentes. É necessário muito empenho, 

dedicação e paciência para conquistar sua confiança e, a partir daí uma 

aproximação mais efetiva.   

Conhecemos Nando há oito anos e sabemos de todo seu percurso, suas 

dificuldades e seus avanços, por isso soubemos lidar com ele no momento em 

que chorou na oficina. Não fomos diretamente a ele perguntar o que estava 

acontecendo, por que estava chorando, pois sabíamos que se fizéssemos isso 

o constrangeríamos e tornaríamos mais difícil a situação. Simplesmente 



falamos para a turma, de forma geral, que ninguém estava sendo obrigado a 

falar, a se apresentar, que se alguém não quisesse, nós respeitaríamos a sua 

vontade. Nando aos poucos foi se acalmando. Ficou claro certo alívio quando 

ele percebeu que não foi o único a não se apresentar, que os colegas também 

não quiseram falar (figura 49).  

Observando os autorretratos de Nando (15) percebemos que eles 

apresentam características próprias, demonstram seu nível intelectual e o 

desequilíbrio entre a idade cronológica e a idade mental, típico de desenhos de 

pessoas especiais. Em seu primeiro autorretrato, feito para a apresentação de 

acordo com a visão que ele faz de si mesmo, percebemos traços simples e a 

presença de formas geométricas (figura 50). 

   

   Figura 47 e 48 – Aluno emocionado diante da dinâmica de apresentação  

 

 

Figura 49 – Aluno fazendo atividade de produção artística 



 

Figura 50 – Autorretrato de Nando (15) 

 

Após a dinâmica de apresentação conversamos com cada participante e 

perguntamos o que eles poderiam nos dizer sobre os autorretratos que 

produziram. 

 Ge (19), sobre seu autorretrato de apresentação, disse “Bom, sou eu! 

Eu fico ouvindo música e pensando muito nas minhas escolhas, no meu futuro, 

o que vou fazer depois da cirurgia. Acho que fiquei muito pensativa depois que 

machuquei o joelho e tive que passar por cirurgias. O que eu queria, gostava e 

que me fazia bem... eu ainda não sei se vou poder fazer... que era a capoeira e 

jogar bola. Traduzindo, eu me sentia bem, pois se estava com raiva, treinava 

pra passar e se estava feliz, treinava para compartilhar minha felicidade” (figura 

51).  

 

Figura 51 – Autorretrato de Ge (19) 



Falando sobre seu autorretrato, Ju (26), disse “Usei apenas o lápis preto 

para ser despercebida, os traços embaralhados porque não me considero 

definida, o rosto feliz, sereno porque me sinto assim!” (figura 52). 

 

 

Figura 52 – Autorretrato de Ju (26) 

 

 Marc (15), não quis falar durante a atividade de apresentação e depois 

durante nossa conversa nos disse “Sou uma pessoa quieta, não gosto de falar 

muito” (figura 53).  

 

 

Figura 53 – Autorretrato de Marc (15) 

 

 Grazi (13), sobre seu autorretrato de apresentação, disse “Fiz o meu 

autorretrato dividido em duas partes. A primeira parte representa eu, sozinha 



na imensidão, mas dentro de mim em algum lugar estou feliz. Os círculos que 

desenhei são a imensidão. Na segunda parte estou triste, mas não demonstro 

isso. Tenho medo de falar o porquê estou triste. Às vezes vem uma coisa 

alegre, mas ela se transforma num preto, numa coisa inexplicável. As alegrias, 

as lembranças que vem se transformam em coisas ruins” (figura 54). 

 

 

Figura 54 – Autorretrato de Grazi (13) 

 

 De acordo com Grazi, a parte colorida na segunda parte de seu 

autorretrato (figuras 55) representa a alegria que vem em forma de lembranças. 

Na parte inferior da folha (figura 56), a espiral representa a sua mente confusa 

e o sorriso representa para ela que em algum lugar parece que tem gente 

olhando dando risada para ela. 

 

   

         Figura 55 – Detalhe        Figura 56 - Detalhe 

 

 Sandro (35) durante sua apresentação explicou seu autorretrato dizendo 

“Desenhei as montanhas para representar meus altos e baixos, já passei por 

muita coisa nessa vida; algumas pedras para representar as dificuldades; a 

água representa que sou tranqüilo na maior parte do tempo, mas assim como a 



queda d‟água em alguns momentos me agito; o sol representa a presença de 

Deus na minha vida!” (figura 57).  

 

Figura 57 – Autorretrato de Sandro (35) 

 

 Observando o autorretrato de Andy (09) percebemos que as figuras 

encontram-se organizadas e com uma ordem espacial clara. As formas são 

compostas de quadrados, triângulos, círculos, etc. as coisas da terra se 

localizam na parte inferior da folha e as coisas do céu na parte superior. Há 

uma proporção entre as figuras e uma integração dos temas: na figura 58, em 

sua apresentação, Andy se autorretrata com a família, de acordo com 

Lowenfeld a criança nesta fase apresenta desenhos expressivos que refletem 

sua realidade ou a realidade desejada, imaginada em seu mundo. 

 

 

Figura 58 – Autorretrato de Andy (09) 



 

 

 

  

Então partimos para o trabalho com o tema do encontro, questionados 

se sabiam a diferença entre retrato e autorretrato, alguns, dentre eles Ju (28), 

Mi (26) e Sandro (35) responderam que sim. Ju (28) se dispôs a explicar 

dizendo “Autorretrato é mais profundo que o retrato. Retrato qualquer um pode 

fazer. Autorretrato é algo mais pessoal que mexe com a gente”.  

A explicação de Ju está coerente com as afirmações da escritora Canton 

(2001) que diz: 

 

Os artistas começaram a pintar seus próprios rostos. Isso porque eles 
também queriam: deixar sua imagem gravada para o futuro; sentir 
que eram importantes como pessoas humanas e como profissionais; 
expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas 
emoções e seus pensamentos; usar suas próprias imagens como 
pretextos para elaborar obras de arte, cuidando das cores, das 
pinceladas, dos contornos, das texturas. (CANTON, 2001, P. 05) 

 

Ao registrar, gravar para o futuro algo referente a si, expressando 

sentimentos interiores e pensamentos, o individuo está usando uma forma de 

se fazer lembrar, ser notado, observado, indicar seus gostos, ações, padrões 

de comportamento, atitudes, status. 

Utilizando como suporte o data show, apresentamos slides mostrando os 

conceitos de retrato e autorretrato. Diante de uma obra é impossível 

afirmarmos se ela é ou não é um autorretrato, pois possui todas as 

características de um retrato. Para afirmarmos com certeza se é um 

autorretrato temos que conhecer, pesquisar, saber um pouco sobre a vida e a 

obra do artista. Para exemplificar utilizamos obras dos artistas Amedeo 

Modigliani e Jacopo Tintoretto. As figuras (figuras 59 e 60) representam 

retratos pintados pelos artistas, ou seja é a representação de um indivíduo 

elaborada a partir de modelo vivo ou com o auxílio da memória. 



 

Figura 59 - Retrato de Mme. G. Van Muyden - Amedeo Modigliani 

 

 

Figura 60 – Retrato de um Almirante – Jacopo Tintoretto 

 

 Nas figuras (figuras 61 e 62) temos a representação que os artistas 

fizeram de si mesmo, ou seja, são autorretratos.  



 

Figura 61 – Autorretrato - Amedeo Modigliani 

 

 

Figura 62 – Autorretrato - Jacopo Tintoretto 

 

O grupo observou a diferença dos traços e das pinceladas entre os dois 

artistas. Comentaram que as obras de Modigliani são mais parecidas com um 

desenho e que as obras de Tintoretto são próximas da realidade, que parecem 

uma fotografia. Concluímos então que existem diferenças no ato de desenhar 

que devem ser respeitadas, cada um tem a sua característica, a sua habilidade 

e que devemos valorizar a nossa prática, sem tentar agradar aos outros. 

Inteirados do conceito de autorretrato. Apresentamos o artista holandês 

Rembrandt. 



Rembrandt van Rijn (1606-1669) ao longo de sua vida produziu mais de 

cem autorretratos e neles parece buscar captar sinais da passagem do tempo 

em seu próprio rosto, evidenciar a passagem do tempo e consequentemente a 

necessidade de tomar decisões foi um dos anseios da cultura barroca que 

vivenciou, o resultado dessa produção artística foi um incrível registro de sua 

própria vida (figuras 63, 64 e 65). Como diz GOMBRICH (1999, p. 420), “ele 

nos legou um espantoso registro de sua própria vida em uma série de 

autorretratos que vão desde os tempos de juventude (...) até a velhice.”. 

 

 

Figura 63 - Autorretrato com gorro e olhos esbugalhados, 1630. Gravura.  

 

 

Figura 64 - Autorretrato, 1661. Óleo sobre tela.  

 



 

Figura 65 - Autorretrato no peitoril, 1639. Gravura  

 

 Todos ficaram fascinados com a precisão do traço e das pinceladas do 

artista. Em relação as figuras 63 e 65 ficaram impressionados quando 

souberam que são gravuras feitas no metal. Ju (28) cometou “Não acredito que 

ele desenhou todo esse desenho numa placa de metal!”. Ge (19) disse “Esse 

cara é inteligente. Já é difícil desenhar no papel imagina no metal”. Sobre a 

figura 64, óleo sobre tela, Mary (55) disse “Parece uma foto, de tão perfeito que 

é”. Mi (26) chamou a atenção para o uso da luz e da sombra tanto nas 

gravuras, quanto na pintura.  

 Rembrandt ficou famoso pela quantidade de autorretratos que realizou. 

Seus autorretratos são leituras psicológicas do autor, o artista sempre foi fiel ao 

rosto que encontrava no espelho, registrou diferentes fases da sua vida e 

diferentes emoções, expressões e sensibilidades em pinturas e desenhos. Em 

referência a suas obras certa vez disse: “Irão querer saber que espécie de 

pessoa eu fui”. 

Como atividade foi entregue a cada participante um espelho. Enquanto 

distribuíamos os espelhos percebemos certa aflição. Comentários como “Meee 

que feio que estou!”, “Meu Deus, quantas espinhas”, “Meu cabelo está feio!”, 

“Preciso dar um trato no visual” foram ouvidos. Essas falas revelam uma baixa 

autoestima porque são depreciativas. A autoestima nada mais é do que se 

sentir bem consigo mesmo e assim desenvolver confiança em si próprio. A 



autoestima decorre do que pensamos a nosso respeito. Portanto, pensamentos 

negativos, sentimentos de insegurança, críticas fazem com que o indivíduo 

negue suas qualidades desenvolvendo assim uma baixa autoestima. 

As falas além de revelar uma baixo autoestima também revelam certo 

perturbamento com o familiar, mais precisamente com a imagem refletida no 

espelho, pois a repetitividade, a familiaridade e as contradições da vida diária 

tornam suas imagens muitas vezes invisível, e agora estão diante de um 

espelho, dedicando parte de seu tempo para se observarem, contemplarem 

suas imagens. 

É necessário prestarmos atenção aos acontecimentos do dia-a-dia, 

transformando em estranho aquilo que nos é familiar, estranho o suficiente 

para ser percebido. E foi isso que aconteceu durante essa atividade, diante 

desse perturbamento no familiar adquiriram uma maior compreensão sobre si 

mesmo, sua cultura, seu modo de ser. 

Enquanto se observavam algumas questões de reflexão foram feitas tais 

como, “Quem sou eu?”, “Como me vejo?”, “Deixo transparecer minhas 

emoções, meus sentimentos?”. 

De posse dos espelhos começaram a se autorretratar. Num primeiro 

momento foi perceptível o desconforto diante do espelho, Ju (28) disse “É mais 

difícil se autorretratar assim, é meio assustador se deparar com a imagem real” 

figura 66. Ela olhava para o espelho e dizia “Eu não sou assim, não me vejo 

assim”. “Mi” (26), comentou “Interessante esse momento diante do espelho 

para nos reconhecermos, nos aceitarmos” figura 67. 

 



   

Figuras 66 e 67 – Alunas fazendo atividade de produção artística 2 

 

Com o passar do tempo o grupo foi ficando em silêncio, acreditamos que 

as questões de reflexão auxiliaram para um momento de mergulho em si 

mesmo, de busca de qualidades, de valorização (figuras 68 e 69).  

 

  

Figuras 68 e 69 – Alunos fazendo atividade de produção artística 2 

 

É comum, as pessoas, ao olhar para o espelho dizer ou pensar algo 

negativo, criticar a aparência ou se depreciar por algum motivo. À medida que 

trabalhamos esse modo de olhar para si estaremos nos respeitando e assim 

todas as mudanças serão mais fáceis de serem aceitas contribuindo para 

nosso crescimento.  

 



   

Figuras 70 e 71 – Alunos fazendo atividade de produção artística 2 

 

 

Figura 72 – Aluna fazendo atividade de produção artística 2 

 

Após a atividade, conversando com os participantes, perguntamos o que 

poderiam nos dizer sobre os autorretratos que produziram após a observação 

de suas imagens no espelho, feito a partir do estudo do artista holandês 

Rembrandt. 

Ge (19) disse “Então, sou eu pensando! Só pensando nos medos, nas 

minhas escolhas, nas minhas indecisões.” Perguntei a ela se foi incômodo de 

alguma forma ficar se observando no espelho e ela respondeu “Incômodo não! 



Nunca! Eu fiz comentários sobre a minha imagem, que estava feia, me 

assustando (risos), mas foi de brincadeira, para descontrair” (figura 73). 

 

Figura 73 – Autorretrato de Ge (19) 

 

Sobre seu autorretrato com o uso do espelho (figura 74), Ju comentou 

“Foi um dos autorretratos que mais gostei. Sei lá, me identifiquei mais com ele 

porque ele representa a minha pessoa, minha personalidade; não é só a 

questão física, mas também a psicológica. É um desenho forte, traz as minhas 

marcas!”. 

 

 

Figura 74 – Autorretrato de Ju (28) 

 

Marc sobre seu autorretrato disse “Não gosto muito de me aparecer, 

prefiro ficar mais na minha, quieto” (figura 75). Comentou que tem o hábito de 



se observar no espelho, mas que é mais para verificar a aparência e que se 

sentiu confortável diante da atividade. 

  

            Figura 75 – Autorretrato de Marc (15) 

 

Na atividade com o espelho perguntamos a Grazi o porquê destacou 

apenas a faixa no cabelo e ela respondeu “Penso que o vermelho é algo que 

busquei dentro de mim e representa que estou feliz. Desenhei também a minha 

medalhinha de Nossa Senhora Aparecida porque acredito muito nela, acredito 

que ela exista” (figuras 76). 

 

  

             Figura 76 – Autorretrato de Grazi (13) 

 



Sobre o autorretrato feito com o uso do espelho Jessi ressaltou “Foi 

muito legal tirar um bom tempo para me observar e ver muitas coisas que só 

numa simples olhadinha no espelho não consigo perceber” (figura 77).  

 

 

 

Figura 77 – Autorretrato de Jessi (16) 

 

Após a atividade com o espelho uma apresentação de slides com fatos e 

obras da artista mexicana Frida Kahlo foi vista pelo grupo. Famosa por pintar 

vários autorretratos ao longo de sua vida, a artista não começou a pintar por 

vocação, mas por necessidade. Sua vida sempre foi marcada por grandes 

tragédias: a poliomielite, o acidente de ônibus, por causa desse último acidente 

fez várias cirurgias e ficou muito tempo presa a uma cama. Começou a pintar 

durante a convalescença, quando sua mãe pendurou um espelho em cima de 

sua cama. 

Frida Kahlo encontrou na pintura de seus autorretratos, uma maneira de 

expressar aquilo que sentia. A artista buscava a compreensão de si mesma e 

através da observação que fazia de sua imagem refletida no espelho colocado 

por sua mãe em cima de sua cama, fez vários autorretratos, pois dizia que ela 

era o assunto que melhor conhecia e em suas pinturas fazia a leitura de seu 

próprio universo, retratava suas angústias, tristezas, medos, a identidade 

mexicana e seu amor pelo marido.  



Em certa ocasião, a artista disse: “Retrato a mim mesma porque passo 

muito tempo sozinha e sou o assunto que melhor conheço” 38. 

 Muitos dos autorretratos pintados no período de recuperação da artista, 

após o grave acidente de ônibus são construídos de acordo com a imagem que 

ela quis passar, são imagens imaginadas por ela.  O Autorretrato com vestido 

de veludo de 1926 (figura 78) é um dos autorretratos pintados após o acidente 

de ônibus, no período de recuperação em que passava muito tempo deitada. 

Interessante observar nessa obra a capacidade que a artista tinha de construir 

sua imagem de acordo com a imagem que queria passar, devido a fratura que 

sofreu deduzimos que ela não teria como se produzir para se autorretratar. 

 

 

Figura 78 - Autorretrato com vestido de veludo, 1926. Óleo sobre tela.  

 

 Em seu autorretrato intitulado “Autorretrato na fronteira entre México e 

Estados Unidos” de 1932 (figura 79) a artista mostra seu engajamento político. 

Frida Kahlo disse que pintou esse quadro para aliviar a solidão e a saudade 

que sentia de seu país. Olhando atentamente percebemos detalhes que vão 

                                                           
38
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além da solidão que ela queria expressar, a maneira como pintou o lado 

estadunidense, na opinião de alguns pesquisadores seria uma crítica ao 

capitalismo; o lado mexicano assim como sua própria imagem com traje 

tehuana traz a afirmação de sua identidade. 

 

 

 

Figura 79 - Autorretrato na fronteira entre México e Estados Unidos, 1932. Óleo sobre metal.  

 

 Apesar de sua vida conturbada, marcada por acidentes, saúde frágil, 

relacionamentos amorosos complicados, Frida Kahlo era uma mulher 

determinada, com personalidade forte. Sua pintura reflete sua vida certa vez 

disse “Pintar completou a minha vida. Perdi três filhos e uma série de outras 

coisas, que teriam preenchido a minha vida pavorosa. A pintura tomou o lugar 

de tudo isso. Creio que trabalhar é o melhor”.  

 Na obra “A moldura” de 1938 (figura 80) a artista autorretrata-se num 

traje tradicional de seu país, com fitas e flores no cabelo e é emoldurada por 

ornamentações inspiradas arte popular mexicana celebrando assim suas 

raízes. 

 

 



 

Figura 80 - A moldura, 1938. Óleo sobre alumínio e vidro.  

 

 Não teve quem não se impressionasse diante dos fatos trágicos da vida 

da artista e de suas obras. Observando seus autorretratos comentaram que a 

artista usava cores alegres e se autorretratava como uma pessoa “normal”, 

feliz, de bem com a vida mesmo passando por atribulações. Alguns 

relacionaram isso a suas vidas, Vitória (64) comentou que provavelmente todos 

ali presentes possuíam problemas, em casa, na escola, na família mas que ali 

naquele momento haviam os deixado “de lado”, por um instante haviam 

esquecido deles, ou pelo menos os guardado em seu íntimo.  

 Diante da almejada captação do “eu” pedimos que pensassem sobre 

suas vidas, seus momentos, suas dores, suas tristezas e angústias e que 

utilizassem a tinta guache para se autorretratarem de acordo com a imagem 

que querem passar (figuras 81 e 82). As questões de reflexão foram “Quem 

sou eu?”, “Será que os outros me vêem da mesma forma que me vejo?”, 

“Deixo transparecer minhas emoções, meus sentimentos?”, “Será que vejo 

somente aquilo que quero ver?”, “Será que a imagem refletida no espelho não 

traz, por trás dessa face um outro “eu”?”. 

  



   

Figura 81 e 82 – Alunas fazendo atividade de produção artística 3 

 

Sobre como os outros nos vêem, Jessi (16) disse que acredita que os 

outros não o vêem como ele se vê. Ju (28) disse que as pessoas procuram 

agradar aos outros por isso fazem coisas somente para passar uma imagem 

agradável, como se quisessem ser aceitos. Grazi (13) disse “Quando vou me 

olhar no espelho eu vou ver se estou bem, se estou bem vestida, magra ou 

gorda, se estou bem para sair, quando vou olhar quero ver algo que me 

agrade, nem sempre a minha imagem me agrada e acredito que atrás da 

imagem do espelho tem outra face porque pareço feliz, mas nem sempre 

estou”. Sobre ver somente aquilo que queremos ver Castanha (31) disse 

“Quando vou ao espelho, fico olhando pra minha sobrancelha e acho que ela 

está torta, fico tentando arrumar”. 

Sobre seu autorretrato com tinta guache feito a partir do estudo da 

artista Frida Kahlo, Jessi explicou “A cor preta, para mim, representa mágoa, 

raiva, algo do tipo. Os raios indicam a forma de despejar essa raiva, esse tédio, 

essa angústia que sinto” (figura 83). 

 



 

Figura 83 – Autorretrato de Jessi (16) 

 

Analisando seu autorretrato com tinta guache (figura 84) feito a partir do 

estudo de Frida Kahlo, percebemos que Ju deixou transparecer suas emoções. 

Nele, ela aparece sorridente em meio a uma paisagem. Vemos um coração 

desenhado no pescoço e as inicias J.T.O. isso está relacionado com a situação 

na qual Ju encontrava-se. É a representação da felicidade por estar próxima da 

data de seu casamento. Nas inicias a letra O indica o sobrenome do marido 

que passará a usar. 

 

 

Figura 84 – Autorretrato de Ju (28) 

 

Fez seu autorretrato com tinta guache bem colorido e explicou-me o 

porquê de cada cor de cada detalhe. “Me desenhei sorrindo, mas no fundo 

estava triste. Lembro de coisas tristes que já aconteceram que não deveria 

pensar... Usei o azul porque sou alegre; o amarelo porque penso em muitas 

coisas boas; o vermelho lembra coisas boas, mas que ao mesmo tempo se 

transformam em coisas ruins, vem a lembrança de algo ruim; em alguns 



lugares fiz uma mistura de cores que representa que eu não entendo muito a 

minha vida, fatos que vivi e já passaram... eu não entendo!”  (figura 85). 

 

 

Figura 85 – Autorretrato de Grazi (13) 

 

 Já dizia Barthes (1984, p. 22), 

 

Diante de uma máquina fotográfica, a partir do momento em que nos 
sentimos olhados, tudo muda: posamos, fabricamos 
instantaneamenteum outro corpo, passamos por uma metamorfose 
imediata de nossa imagem. No autorretrato isso também ocorre, ao 
nos autorretratar decidimos que imagem pretendemos passar, qual 
ou quais identidades queremos afirmar. Durante o processo do 
autorretrato há a construção da nossa própria história e nele 
buscamos afirmar nossa identidade, isso ocorre até mesmo em 
indivíduos que não possuem claramente a noção disso tudo. 

 

 Percebemos que os participantes reconhecem-se como sujeitos de sua 

própria história, possuem consciência de seus papéis na sociedade, das várias 

facetas de suas personalidades e da identidade que querem afirmar e 

expressaram isso em vários momentos da oficina. 

Sabemos que o autorretrato é uma manifestação artística que consiste 

em aprofundar a reflexão sobre si mesmo. O conceito de autorretrato reúne 

várias visões e de acordo com Canton (2004), o autorretrato consiste em uma 

imagem de si mesmo feita por si mesmo, é uma forma de registro onde o 

próprio artista é o modelo. No autorretrato a subjetividade do artista está 

representada através do seu próprio olhar: seu humor se reflete na escolha de 

postura, dos gestos, das cores e pode ser materializado pelo artista de diversas 

formas: desenho, pintura, aquarela, escultura, selfies, colagem, performance, 

materiais alternativos. Exemplos de autorretratos foram vistos pelo grupo no 



segundo dia da oficina. A reação foi de surpresa diante da diversidade de 

técnicas utilizadas e ao perceberem que em alguns casos não há a 

preocupação com o rosto (figuras 86, 87, 88 e 89) Diante das imagens falas 

como “Do que é feito isso?”, “E os jovens pensam que selfies é coisa do 

momento, olha só essas fotos!!!”, “Isso é um autorretrato? Uma mancha 

vermelha?”, “O profe por que não mostrou isso antes, daí não teria me 

preocupado tanto em desenhar”. 

 

 

Figura 86 – Autorretrato 1 - Young-Deok Seo, escultura 

 

 
Figura 87 - Self-portrait with Ata Kandó - Ed van der Elsken, Paris, 1953, fotografia 



 
Figura 88 - Self-Portrait in Mirrors - Ilse Bing, 1931, fotografia 

 

 
Figura 89 – Autorretrato - Carlos Zílio, 1973 

 

Diante dessa reação explicamos que na contemporaneidade são 

diversas as formas de se autorretratar, além do desenho e da pintura, a 

fotografia, o vídeo, a performance, o livro de artista, entre outros suportes não 

convencionais são utilizados como meios de auto-expressão, rompendo as 

estruturas artísticas tradicionais e conservadoras de auto-representação. Que 

ao observarmos os autorretratos contemporâneos percebemos, em grande 

parte da produção, que o artista não está preocupado com a aproximação de 

seu autorretrato com sua semelhança física. Ao contrário, percebemos que ele 

oculta sua aparência física, forja outras identidades, distanciando-se da 



vaidade, da ilusão das aparências e da superficialidade. Nesse sentido, muitas 

vezes, a imagem produzida não revela a identidade do sujeito retratado. 

Assim introduzimos o trabalho da artista americana Cindy Sherman, que 

em suas séries de autorretratos fotográficos, constrói, reconstrói e desconstrói 

a imagem do corpo feminino, presente em diversos contextos midiáticos como 

cinema, televisão, pintura, revistas de moda. E dessa forma acaba produzindo 

autorretratos, porque, afinal, é o corpo dela que aparece na fotografia. Ela 

trabalha no retrato fotográfico sua real existência inserindo sua imagem em 

cenas de quadros de pintores famosos ou fotografando-se como estereótipo de 

figuras femininas (figuras 90 e 91). 

 

   

     Figura 90 - Caravaggio, 1593  Figura 91 – Autorretrato - Cindy Sherman,1990                                               

 

Ao observarem as obras ficaram surpresos de saber que é a mesma 

pessoa tamanha sua capacidade de transformação. Expressões como “É um 

homem ou uma mulher?”, “Nossa! Como ela fez isso?” foram ouvidas.   

Entre outras coisas, a artista quer a representação da aparência, 

diferente dos retratistas do passado que buscavam muitas vezes o “eu” interior. 

Cindy Sherman muitas vezes busca a representação de si como um outro 

distante, muitas vezes fictício, irreal, imaginário. Em seus autorretratos 

fotográficos usa seu próprio corpo e através de recursos como roupas, 



perucas, maquiagens, manipula, constrói e desconstrói a sua auto-imagem e a 

imagem de seu corpo (figuras 92, 93 e 94). 

 

Figura 92 – Untitled Film Still, 1978 

 

 

Figura 93 - Untitled Film Still # 13, 1978 

 



 

Figura 94 - Autorretratos, Campanha M.A.C 

 

Partindo da idéia de buscar a representação de si como um outro 

distante, até mesmo fictício, irreal, imaginário, propomos uma atividade tendo 

como base suas fotografias39 (figuras 95 e 96). Cada participante recebeu 

metade de sua fotografia e deveria completá-la buscando representar a si 

mesmo como um outro distante (real, imaginário) ou buscando representar 

como estavam se sentindo profundamente. As questões para reflexão foram 

“Como os outros estão me vendo e como eu realmente me vejo?”, “Como estou 

e como me sinto?”.  

. 

  

                                                           
39

 As fotografias foram tiradas anteriormente, em dias distintos, no momento em que os sujeitos aceitaram 

participar da pesquisa de campo. 



Figura 95 e 96 – Alunas fazendo atividade de produção artística 4 

 

Nosso objetivo diante dessa atividade era proporcionar um momento de 

reflexão sobre si, sobre a maneira que se mostram aos olhos dos outros, 

trabalhando assim questões de autoestima e autoaceitação. Com esta proposta 

artística buscamos semear a idéia de que é possível, por meio da arte, explorar 

nossa capacidade de transformação (posso estar triste, com dor, ter problemas 

difíceis para solucionar, sentir vontade de sumir, mas diante dos outros mostro-

me forte, não demonstro meus sentimentos, aos olhos dos outros estou bem e 

feliz) permitindo assim a saída daquilo que nos faz mal para lançar uma luz 

sobre aquilo que desejamos. Uma alternativa diante da realidade. 

Observamos que durante a execução dessa atividade a sala silenciou, 

todo o grupo estava atento a sua produção o que nos indica que de fato 

estavam refletindo sobre si mesmo, sobre suas vidas.  

Conversamos com alguns participantes sobre seus autorretratos. Marc 

nos disse, “A foto real é como as pessoas me vêem e no desenho coloquei 

como me sinto. Tem haver com meu estilo musical. Curto rock! Coloquei o 

piercing porque eu gostaria de ter um, ainda não tenho porque minha mãe tem 

receio que dê algum problema. A jaqueta de couro que todo rockeiro usa. O 

chapéu também está relacionado com o rock, faz referência a um ídolo 

chamado „Slash‟ é a marca desse guitarrista” (figura 97).  

 

 

Figura 97 – Autorretrato de Marc (15) 

     



 Grazi (13), sobre seu autorretrato, nos explicou “A mistura de cores, que 

deixou o desenho assim bem colorido, representa várias tristezas e alegrias 

misturadas, não entendo minha vida, as coisas que aconteceram comigo. As 

lágrimas porque estava triste, às vezes sinto vontade de chorar, mas não 

choro. Os dentes de vampiro, porque penso que se eu fosse outra pessoa o 

que aconteceu não teria acontecido. A roupa é uma roupa de estudante, devo 

seguir os estudos para ser alguém na vida, as cores da gravata são as cores 

do meu time. A tatuagem „Deus é fiel‟ porque acredito muito em Deus” (figura 

98). 

 

Figura 98 – Autorretrato de Grazi (13) 

  

 Nando (15), nesse segundo dia, estava mais alegre, parecia se sentir 

mais confortável na sala, no grupo. Mais falante, não estava com o capuz, 

mostrava seus desenhos para os colegas e diante da câmera fotográfica já não 

se escondia deixando assim ser fotografado. Aliás, demonstrou muita felicidade 

a se ver na fotografia, dedicou um bom tempo a observá-la. Na figura 99 

percebemos os traços simples, característicos de sua idade mental.  

 



 

Figura 99 – Autorretrato de Nando (16) 

 

Perguntamos a Jessi (16) se ele ao completar sua imagem estava 

mostrando um outro “eu” ou alguém que admira nos respondeu dizendo “Sim. 

Desenhei a forma que eu gostaria de ser ou que ainda vou ser... sei lá... E 

também faz referência a uma pessoa de uma banda que tem um visual 

parecido com esse e que eu admiro” (figura 100).  

 

Figura 100 – Autorretrato de Jessi (16) 

 

 O último artista trabalhado foi Vick Muniz. O artista brasileiro, em suas 

obras, convoca nosso olhar para irmos ao encontro de uma surpresa. Diante 

delas nosso olhar percorre as ilusões que cria. É preciso estarmos atentos para 

percebermos que material ele usou em seu autorretrato. O artista integra em 

suas obras várias linguagens artísticas como o desenho, a pintura, a escultura 

e a gravura, mas é a fotografia que marca seu trabalho.  



Costuma dar às séries um nome referente ao material utilizado: arame, 

terra, chocolate, açúcar, etc. Vik Muniz utiliza diversos materiais, alguns 

perecíveis que são pacientemente organizados sobre uma superfície que será 

fotografada posteriormente. As fotografias são expostas como o produto final e 

os materiais descartados. Dessa forma cria e recria obras de arte que traduzem 

um pouco da história da humanidade e da sua própria história.  

Diante das obras de Vik Muniz, o grupo foi ao encontro de surpresas, 

atentamente percorreram com os olhos os autorretratos criados pelo artista 

(figuras 101, 102 e 103). Cada detalhe foi observado com muito atenção, pois 

buscavam descobrir de que material o artista se utilizou. Admiração e surpresa 

foi a reação diante da capacidade que o artista tem de “desenhar” sem utilizar o 

lápis.  

 

Figura 101 - Autorretrato com recortes de revistas, 2003. 

 

 

Figura 102 - Autorretrato com folhas, grãos e terra. 



 

 

Figura 103 - Autorretrato com chocolate (Talvez Amanhã) “Fora de Séries”, 2005 

 

    

Mary (55), Rose (39), Marga (62) e Ge (19) comentaram que já é difícil 

desenhar com o lápis imagina utilizando objetos. Quando comentamos que a 

atividade seguite seria baseada nesse artista, Marga (62) disse “Pode dizer, 

mas será que vamos conseguir!?”. Então explicamos que eles iriam receber a 

sua fotografia, agora inteira, e que deveriam colar materiais alternativos (papéis 

coloridos e fios) de forma que os representassem (figuras 104). 

 

 

Figura 104 – Aluno fazendo atividade de produção artística 5 

 



 Marc (15) sobre seu autorretrato comentou “Pensei em fazer uma 

colagem relacionada ao fato de eu ser uma pessoa calma, como na cultura 

hippie” (figura 105). 

 

 

Figura 105 – Autorretrato de Marc (15) 

 

 Sobre a atividade da foto colagem, feita a partir do estudo do artista Vik 

Muniz, Grazi comentou “Eu não ia cobrir meu rosto, mas resolvi cobri-lo para 

deixar minha imagem melhor, mais feliz. Achei o ursinho bonito, alegre, 

destacou a minha imagem” (figuras 106 e 107). 

 

   

Figuras 106 e 107 – Autorretratos de Grazi (13) 

 



 No autorretrato com colagem de Nando (16) (figura 108) observamos um 

sorriso e a escolha de cores o que nos indica que realmente ele estava se 

sentindo mais confortável diante da experiência. 

 

 

Figura 108 – Autorretrato de Nando (15) 

 

  

  

 

 Sobre o último autorretrato, Jessi (16) apenas comentou “Estava meio 

sem idéia daí fiz aquilo meio colorido, meio reggae” (figura 109). 

 

 

Figura 109 – Autorretrato de Jessi (16) 

 



Nesse segundo dia, em que foi utilizado a fotografia nos dois trabalhos, 

percebemos certo incômodo da maioria diante da sua foto. Alguns ao 

receberem a folha com a foto logo tratavam de virá-la ou colocar embaixo da 

carteira para que o outro não visse. Alguns colaram os materiais disponíveis 

em toda a sua imagem, como se tentassem se esconder. Foi possível ouvir 

comentários como “É estranho você se olhar, trabalhar com a sua foto”, 

“Nossa!! Que bicho de feio”.  

Alguns escreveram suas opiniões outros nos relataram sobre a 

experiência. Perguntei a opinião do grupo sobre a experiência. Todos deram 

respostas positivas. Ge (19) disse “Pensei em mim em todos os desenhos que 

fiz”, Ju (28) disse “Gostei da experiência de dedicar um momento a mim 

mesmo” e completou dizendo que essa prática deveria ser levada aos 

professores como um momento de voltar os olhos a sua pessoa, disse que 

para ela foi uma terapia. Mi (26), falou que é bom para você perceber coisas 

sobre si e se aceitar. Nando (15), no segundo dia foi sem o capuz, fez todas as 

atividades, me chamou para mostrar, quis mostrar aos outros, deixou que 

tirasse fotos dele e de seus autorretratos.  

Chegando ao final da pesquisa de campo algumas questões foram 

colocadas ao grupo: “A prática do autorretrato pode contribuir no processo de 

construção, de afirmação de nossa identidade? Essa prática ajuda no processo 

de auto-aceitação? Trabalha a auto-estima?” 

Em relação à experiência que o projeto lhe proporcionou, Ju (26) disse 

ter gostado e que essa prática “Faz com que nós vejamos de outra forma ou 

como realmente somos. Percebemos as tantas formas de nos desenharmos, 

saímos do modo tradicional para outras técnicas”. E elogiou a maneira como as 

atividades foram conduzidas “De uma forma simples repassou a história dos 

artistas e explicou as técnicas”. E concluiu dizendo “No autorretrato os 

sentimentos se misturam com os desenhos, as emoções que muitas vezes 

camuflamos, aparecem”.  

Marc (15) disse “Isso ajudou a me aceitar como eu sou, com meus 

defeitos e qualidades, e a conhecer e pensar um pouco mais em mim. Pensei 

mais como eu sou, refleti mais sobre minha aparência e meus estilos, isso 

ajudou a me descobrir e sair da aula de cabeça erguida e não dando bola para 

o que os outros irão falar. Me aceitando como eu sou”. 



Sobre a experiência Grazi (13) comentou “No começo achei que seria 

chato, mas daí percebi que não era questão de fazer obras lindas ou cópias 

perfeitas. No meu ponto de vista tudo isso serviu para que nós nos 

buscássemos, bem lá no fundo o que somos nós de verdade. Percebi que 

muitas vezes podemos estar feliz e demonstrar tristeza ou o contrário, eu 

percebi que só porque temos problemas diferentes dos outros não quer dizer 

que somos diferentes... percebi que temos que fazer o que queremos e não o 

que muitas vezes nos pedem. Gostei muito de ter participado desse projeto, 

sinceramente adorei, fez eu me sentir melhor e não ficar pensando que sou 

diferente, devo ser eu mesma”. 

Conversando com Nando (16) ele nos disse que gostou das atividades 

porque fez desenhos diferentes, que gostou de participar do grupo e 

principalmente que gostou de ver a foto dele. 

Sobre a experiência de participar da pesquisa Jessi (16) comentou 

“Acho que trabalhou bastante a minha auto-estima. Na hora da apresentação 

percebi que todos na sala pararam para me ouvir, coisa que não acontece no 

meu dia-a-dia. Na verdade as pessoas escutam, mas julgam o meu modo de 

ser. Mas os trabalhos, as atividades de certa forma me fizeram entender que 

basta eu estar me sentindo bem, que primeiramente as coisas têm que estar 

boas para mim, seu eu me sinto bem do jeito que sou... e também pude 

enxergar o ponto de vista dos outros sobre minha pessoa. Uma experiência 

nova e muito legal”. 

Algumas considerações sobre os autorretratos de Andy (09) e das cinco 

senhoras que participam da turma de alfabetização serão feitas nesse 

momento pois embora feitos por pessoas completamente diferentes, de idades 

e vivências ímpares nos trazem características e semelhanças no traço 

ingênuo e sinero. 

 Observando os autorretratos de Andy (09) (figuras 110, 111 e 112) 

percebemos que neles as figuras encontram-se organizadas e com uma ordem 

espacial clara. As formas são compostas de quadrados, triângulos, círculos, 

etc. as coisas da terra se localizam na parte inferior da folha e as coisas do céu 

na parte superior. Há uma proporção entre as figuras e uma integração dos 

temas: na figura 110, em sua apresentação, Andy se autorretrata com a família; 

na figura 111, diante da proposta de se autorretratar observando-se no 



espelho, buscando uma imagem mais próxima do real, Andy se autorretrata 

com vasos de flores, em uma paisagem ao ar livre, bem diferente da sala de 

aula onde estávamos. A intenção do que quer representar e de como quer é 

manifestada por ela de forma livre. As crianças são muito sensíveis a 

possibilidade de criar e também de entrar em contato com a arte produzida 

pelos artistas ao longo da história, isso amplia seus horizontes, possibilitando 

novas experiências, novas descobertas.  

Observando as produções de Andy percebemos claramente em que fase 

de desenvolvimento está. Diversos autores estudaram e descreveram as 

etapas evolutivas do desenho infantil e, de acordo com Lowenfeld em seu livro 

“A criança e sua arte”, na fase do esquematismo a criança apresenta desenhos 

expressivos, não contam somente histórias, bem como refletem suas 

realidades e dentre todas as características presentes nos autorretratos 

ressaltamos o uso da cor (figura 112) e a preocupação com a “perfeição”, 

nessa fase se a criança não gostar do que fez, apaga e começa de novo, em 

alguns casos pode até desistir de desenhar. 

   

             Figuras 110 e 111 – Autorretratos de Andy (09) 

  



 

Figura 112 – Autorretrato de Andy (09) 

 

Antes de comentar sobre os autorretratos dessas cinco mulheres, vamos 

lembrar que elas são pessoas que não tiveram a oportunidade e/ou a 

possibilidade de concluir sua escolaridade. Hoje freqüentam a escola e 

compartilham a felicidade de poder escrever seu próprio nome sozinhas. O que 

é sem dúvida um grande avanço.  

Durante as atividades da pesquisa de campo percebemos certa aflição 

diante do ato de desenhar e pintar. A todo o momento ouvíamos delas 

comentários tais como, “Não sei desenhar!”, “Não fomos à escola, por isso não 

aprendemos”, “Nunca desenhei nem pintei na minha vida”. “É a primeira vez 

que faço isso”. Sabemos que aprender é algo que ocorre internamente à 

pessoa, através de sua ação. E se a pessoa nunca teve acesso à escola, as 

manifestações artísticas é normal essa reação diante do novo.  

Observando a reação dessas cinco mulheres percebemos semelhanças 

e distinções diante da reação das crianças. A semelhança está no traço, 

ingênuo, simples, livre. A diferença está no receio diante da ação, a criança 

encara com naturalidade, sem medo de errar, essas senhoras, demonstraram 

medo de fazer errado, pensavam em tentar agradar o outro. 

Observando os autorretratos produzidos por Vitória (64), Marga (62), 

Rose (39), Castanha (31) e Mary (55), todas estudando na turma de 

alfabetização de jovens e adultos, percebemos traços ingênuos, livres de 

estereótipos semelhantes aos de uma criança. 

O desenho é um meio de expressão e nesses autorretratos elas 

estavam comunicando os seus gostos, desejos, vontades, dúvidas e também 

sua própria maneira de compreender e interpretar o mundo ao seu redor. Desta 



forma, ao se autorretratar estavam revelando parte de si, como pensam, 

sentem e como vêem as suas realidades e a elas próprias. 

Como descrevem os autores Lowenfeld e Brittain, em seu livro 

Desenvolvimento da capacidade criadora. (1977 p.19), a cada experiência 

gráfica, a criança nos conta quem ela é, o que está pensando e também 

expressa a sua subjetividade e a maneira pela qual se sente existir. Essas 

senhoras não passaram pelos bancos escolares durante a infância, e nessa 

experiência podemos compará-las com crianças conhecendo uma outra forma 

de se expressar. 

O desenvolvimento progressivo do desenho implica em mudanças 

significativas que, no início, dizem respeito à passagem dos rabiscos iniciais da 

garatuja para construções cada vez mais ordenadas, fazendo surgir os 

primeiros símbolos. Essa passagem é possível graças às interações do 

indivíduo ainda criança com o ato de desenhar e com desenhos de outras 

pessoas. No decorrer do tempo, as garatujas, que refletiam sobretudo o 

prolongamento de movimentos rítmicos de ir e vir, transformam-se em formas 

definidas que apresentam maior ordenação, e podem estar se referindo a 

objetos naturais, objetos imaginários ou mesmo a outros desenhos. 

Observando os autorretratos feitos por Vitória (64) percebemos certa 

noção da estrutura humana embora a cor fuja da representação do real (figuras 

113 e 114). Na atividade de colagem sobre sua foto (figura 115) percebemos 

atenção especial ao cabelo (recorte de tiras de papel enroladas para dar idéia 

de cachos). O uso das cores e a atenção aos detalhes dos desenhos indicam 

que ela tem boa auto-estima. 

 



  

Figura 113 e 114 – Autorretratos de Vitória (64) 

 

 

Figura 115 – Autorretrato de Vitória (64) 

 

Observando os autorretratos de Marga (62), percebemos seu gosto por 

flores (figuras 116 e 117) e sua preocupação com a imagem. Seus autorretrato 

são coloridos, ricos em detalhes, durante a oficina percebemos a dedicação 

dela em cada desenho, sem pressa para acabar, no seu ritmo fazia questão de 

deixá-los da forma como queria. O detalhe do contorno no nome também nos 

chamou a atenção; conquista que sem dúvida foi muito importante para ela 

(figuras 118, 119 e 120). 



   

Figura 116 e 117 – Autorretratos de Marga (62) 

 

   

 Figuras 118 e 119 – Autorretratos de Marga (62) 

 

Figura 120 – Autorretrato de Marga (62) 



 Mary (55) demonstrava certa insegurança diante das atividades. Na 

primeira atividade, de apresentação tentava copiar um desenho de uma folha 

de atividade que tinha embaixo da carteira. Mostrava-se insegura, perguntava 

se estava bom seu desenho, se podia pintar os cabelos de azul, etc. Falou que 

nunca havia desenhado antes. Observando seus autorretratos percebemos 

traços simples, puros, semelhantes ao de uma criança (figura 121 e 122). 

 

  

Figuras 121 e 122 – Autorretratos de Mary (55) 

        

 Sobre a experiência de participar da pesquisa, ambas falaram que 

gostaram, que conheceram os artistas, que tiveram a oportunidade de fazer 

desenhos, que refletiram sobre quem elas são e que devem se aceitar, não 

tentar agradar aos outros. 

Diante da questão que rege o meu objetivo “A prática do autorretrato 

pode contribuir no processo de construção/afirmação de nossa identidade?”. 

Acredito que sim, que consegui respostas que me garantem afirmar que sim, 

que esse é um método capaz de contribuir nesse processo de 

construção/afirmação de nossa identidade. Que consegui proporcionar ao 

grupo um momento de contato com a sua própria imagem, que foi um meio de 

autoconhecimento onde puderam demonstrar suas próprias características, 

seus anseios, vontades, percepções, onde puderam explicitar de forma 

concreta seu “eu”. 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Autorretratar-se é um ato referente à produção da imagem do artista 

realizada por ele mesmo. Em alguns autorretratos o foco de interesse, está na 

busca da semelhança física do autor, principalmente nos aspectos do rosto, em 

outros o foco está na expressividade e na singularidade do artista que se 

autorretrata não mais com a intenção de copiar sua aparência, mas sim como 

forma de questionar sua identidade. 

Ao retomar as perguntas lançadas na introdução da presente pesquisa, 

concluímos que as razões que levam os artistas a se autorretratarem são 

diversas. Os autorretratos do artista renascentista, Rembrandt, mostram sua 

imagem de modo realista, revelam sua aparência física por vezes idealizada. 

Suas obras eram sua propaganda como pintor de retratos, e também uma 

forma de estudo das expressões faciais. A artista Frida Kahlo fez seus 

autorretratos buscando expressar o que sentia e firmar sua identidade 

mexicana sem almejar glória, em algumas obras, ela se autorretrata de forma 

realista e em outros momentos de forma extremamente subjetiva. A americana 

Cindy Sherman, em seus autorretratos contemporâneos, não se preocupa com 

a revelação de sua identidade física, ao contrário ela se reconstrói através da 

ocultação de si e multiplicação de um “eu” distante, fictício, imaginário. O artista 

brasileiro Vik Muniz faz uso de suas potencialidades e nos surpreende pela 

representação de seus autorretratos. Ao se envolver com o fazer consegue 

tornar invisível a tridimensionalidade dos objetos e nos apresenta uma imagem 

próxima da real, porém sem a bagagem do peso e do volume do material 

utilizado. 

Concluímos também que no processo de execução do autorretrato, ao 

tornar tocável aquilo que é subjetivo, sendo ela uma identidade absoluta, 

idêntica de si mesmo, imutável ou mesmo uma identidade múltipla, mutante, 

por vezes contraditória, instável, fragmentada, não importa qual identidade irá 

retratar, nesse processo certamente o artista acaba conhecendo a si mesmo. 

Independente de haver coincidência absoluta ou não entre a imagem produzida 

e a aparência real do indivíduo ao produzir o autorretrato o sujeito em um 



momento crítico-reflexivo se concentra em si mesmo num processo de auto-

conhecimento. 

Acreditamos que pensar a nossa identidade vai além de simplesmente 

responder a pergunta “quem sou eu”. Que nossa identidade pessoal vai além 

do nome, idade, sexo, profissão, grau de escolaridade. Falamos da identidade 

concebida não como algo estático, mas sim como um processo em constante 

evolução, que necessita de uma constante busca de si mesmo.  

No decorrer dessa pesquisa concluímos que a prática de produção de 

autorretratos pode auxiliar na busca da construção da identidade e as análises 

das produções dos artistas estudados nos mostraram que as experiências 

artísticas podem contribuir nesse processo de autoconhecimento. Por meio da 

arte o individuo pode estabelecer uma conexão com o seu “eu” mais profundo e 

assim trazê-lo à tona por meio do processo criativo, da experimentação e do 

exercício da imaginação. A compreensão da auto-imagem, de suas limitações, 

valores e sensações são estimuladas no momento em que busca explicitar de 

forma concreta seu “eu”. 

A partir da realização da pesquisa de campo e da análise dos dados, 

concluímos que é possível levar ao outro a oportunidade de passar por um 

processo de auto-análise, de autorreflexão sobre si mesmo. Através da 

contextualização do retrato e do autorretrato, bem como do estudo dos artistas 

Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy Sherman e Vik Muniz fomentamos a 

investigação artística e a criatividade do grupo. Diante de uma série de 

atividades conheceram diferentes possibilidades autorrepresentativas e após 

momentos de reflexão percebemos que cada participante se encontrou e 

experimentou, por meio do autorretrato, a captura de seu “eu”, construindo ou 

afirmando assim sua identidade. 

A intenção da pesquisa foi de comprovar que o autorretrato pode ser 

utilizado dentro e fora da sala de aula como recurso para a construção da 

identidade.  

Os participantes da pesquisa de campo configuraram um público-alvo 

carente de qualquer estimulação relacionada à arte. A idéia foi fazer com que o 

grupo envolvido neste projeto pudesse dedicar momentos de reflexão sobre si 

mesmo e diante disso produzissem autorretratos. Percebemos que a maioria 

deles não dedica um tempo para refletirem sobre suas condições e nem sobre 



sua própria existência e que essa prática pode ser útil no processo de 

construção/afirmação da identidade. 

Segundo Azevedo (2003), a arte pode ser livre e inclusiva, partindo de 

uma prática restauradora, transgressora, intercultural e crítica, como um 

poderoso instrumento para reafirmar a singularidade na diversidade. 

A arte tem uma vocação emancipatória, que permite a liberdade, que 

procura tirar o indivíduo do lugar comum, que abala suas estruturas e permite 

momentos de reflexão.  

A partir da vontade de por meio da arte mergulhar num processo de 

autoconhecimento os participantes da pesquisa de campo puderam refletir 

sobre as mudanças por quais passaram ao longo da vida, os processos de 

amadurecimento biológico, psicológico, sexual, social; as mudanças físicas 

marcantes, as relações de grupo, as responsabilidades, a construção de 

valores pessoais e assim construíram um entendimento sobre si mesmo. Foi 

possível perceber, durante essa prática, que a auto-estima dos participantes 

também foi aguçada. Ao perceberem que estávamos ali, diante deles, 

apresentando uma proposta de produção artística voltada a eles, oferecendo a 

oportunidade de dedicarem um tempo para si mesmo todos se sentiram 

valorizados.  

Concluímos que podemos ajudar qualquer indivíduo a sentir-se 

valorizado, ajudando-o a descobrir-se e tornar-se a pessoa que ele deseja ser. 

As pessoas que realmente gostam daquilo que são e que se aceitam ganham 

autoconfiança, aumentam a auto-estima e assim passam a lidar com falhas, 

perdas, vergonhas, dificuldades e derrotas. Percebemos isso nos relatos, nas 

conversas e nos registros escritos pelos participantes os quais nos foram 

entregue e estão nos anexos desta pesquisa. 

Ao desenvolvermos esse trabalho com os autorretratos concluímos 

também que é possível questionar a imagem refletida no espelho e nas 

fotografias. Ao finalizarmos a pesquisa, percebemos que as representações 

dos rostos próximos do real desapareceram das composições o que nos indica 

que os indivíduos perceberam que todos são detentores de várias identidades, 

de múltiplos “eus”. 

O autorretrato serviu como uma janela, e através dela eles puderam se 

contemplar olhando-se de dentro para fora. Nesse sentido a presente proposta 



atingiu seu objetivo geral que era de desenvolver um estudo sobre o 

autorretrato como prática da construção da identidade desenvolvendo a 

observação e sensibilidade do olhar em relação a si mesmo no ensino de artes 

visuais. 

Por meio da produção artística deslocaram o olhar, romperam com o 

limite do racional,  organizaram o pensamento, revelaram suas impressões 

sobre si mesmo, se expressaram, criaram, tornaram visível seu “eu”.  

Assim concluímos que a experiência artística é um exercício de 

sensibilidade, onde suas vivências tomaram significados.  

Ao tomarmos a arte como um espaço social construtor de subjetividades 

cada participante se envolveu em um processo complexo que envolveu o 

pensar, o expressar, o interpretar, o criar e o transmitir. O grupo foi estimulado 

a desenvolver o intelecto e a soltar a criatividade para desafiar as forças 

socias, políticas e econômicas que pesam em suas vidas. O desenvolvimento 

do pensamento crítico sobre si mesmo permitiu que os indivíduos se 

apropriassem de suas histórias. 

A partir da produção dos autorretratos auxiliamos no processo de 

despertar para a consciencia de si mesmo e de construir ou afirmar sua 

identidade. Essa busca foi uma tentativa para que pudessem perceber-se como 

seres individuais, capazes de transformar a si mesmo e o mundo em que 

vivem, dotados de uma identidade que está em constante construção, e que a 

arte pode ser companheira nesse processo. 

O processo de construção da identidade é uma missão complexa, pois 

nunca estamos muito certos de quem somos realmente. A identidade não é 

algo a ser descoberto, não é alvo de conquista, mas sim algo a ser 

constantemente construído, afirmado. 

Acreditamos que ao serem motivados a fazerem a leitura dos 

autorretratos produzidos, proporcionamos a cada participante um processo de 

autorreflexão construindo/afirmando assim sua identidade. 
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1. Plano de ação – pesquisa de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO – PESQUISA DE CAMPO 

 

PESQUISADORA: ROSELENE MARIA RAUEN 

 

“IMAGENS DE SI: AUTORRETRATO COMO PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE” 

 

 

1. Introdução 

 

Essa pesquisa de campo surge do interesse de tentar responder uma 

questão referente à prática do autorretrato.  

Seria esse um método capaz de contribuir no processo de 

construção/afirmação de nossa identidade? 

A partir da pesquisa feita sobre o conceito e diferenciação entre o retrato 

e o autorretrato e a análise deste gênero na produção dos artistas: Rembrandt, 

Frida Kahlo, Cindy Sherman e Vik Muniz, refletimos e acreditamos que as 

experimentações artísticas podem contribuir nesse processo de 

construção/afirmação de nossa identidade. 

Pensar a nossa identidade vai além de simplesmente responder a 

pergunta: Quem sou eu? Ou seja, vai além de um nome, idade, sexo, 

profissão, grau de escolaridade, etc. Nossa identidade é mais profunda e mais 

multiforme que qualquer de nossas possíveis articulações dela. É aquilo que 

nos permite definir o que é e o que não é importante para nós.  

Como uma forma de proporcionar ao indivíduo um momento de contato 

com a sua própria imagem para que estabeleça uma relação com o seu “eu” a 

fim de descobrir-se em si mesmo, estaremos levando a eles a oportunidade de 

conhecerem alguns artistas que fizeram uso dessa prática bem como de 

conhecerem algumas de suas obras.  Faremos isso por acreditarmos que a 

arte também pode ser usada como meio de autoconhecimento. E a prática do 

autorretrato irá estimular nesses indivíduos o processo de exploração de si 

mesmo fazendo com que identifiquem e demonstrem suas próprias 

características, seus anseios, vontades, percepções, buscando explicitar de 

forma concreta seu “eu”.  



Nesta perspectiva a pesquisa irá proporcionar aos indivíduos um 

conhecimento e apreciação de autorretratos de artistas que são referência 

nessa prática e, a partir da experimentação, poderão aprimorar a capacidade 

de observação e sensibilidade do olhar em relação a si mesmo, percebendo, 

refletindo e criando formas visuais com a utilização de diferentes materiais, 

suportes e técnicas.  

No decorrer dessa pesquisa de campo estaremos observando o 

comportamento dos participantes, e ao final da mesma, diante das produções e 

significações trazidas pela experimentação, poderemos investigar se 

alcançamos ou não nosso objetivo. 

 

2. Objetivo geral (o que quero da oficina) 

 

Aplicar o estudo feito sobre o autorretrato para obter respostas referente 

a questão: “A prática do autorretrato pode contribuir no processo de 

construção/afirmação de nossa identidade?” 

 

3. Objetivos específicos (ações pra oficina) 

 

- Apresentar o autorretrato enquanto gênero artístico, diferenciando-o do 

retrato;  

- Contextualizar a produção dos artistas Rembrandt, Frida Kahlo, Cindy 

Sherman e Vik Muniz apresentando os diferentes modos de produção da 

imagem de si mesmo; 

- Proporcionar uma produção artística (produção de autorretratos que 

permitam levar o indivíduo a um processo de autorreflexão 

construindo/afirmando sua identidade.  

 

4. Descrição da oficina (como vai acontecer os dois encontros de 

4hrs)  

 

1º encontro – 4hrs  

 

- Dinâmica de apresentação – A pesquisadora irá mostrar ao grupo um 

autorretrato seu feito com lápis em folha A4. Enquanto mostra aos alunos seu 



desenho falará sobre si (nome, profissão, curso que estuda, o que pensa sobre 

a arte, etc.). Em seguida explicará que o grupo fará o mesmo. De posse de 

lápis e papel os membros do grupo se autorretratarão livremente e 

posteriormente se apresentarão  

- Diferenciação de retrato e autorretrato – O grupo irá ver imagens que 

diferenciam os dois gêneros, enquanto a pesquisadora fala sobre as diferenças 

e semelhanças.  

 

- O artista Rembrandt – O grupo irá assistir a uma breve apresentação de 

slides que fala sobre a vida e a obra do artista Rembrandt. Durante a 

apresentação dos slides a pesquisadora irá explanar sobre o assunto focando 

sempre os autorretratos produzidos pelo artista (sobre o interesse do artista de 

se autorretratar). 

 

- Atividade – Cada participante receberá uma folha A4, lápis, borracha, lápis de 

cor, tinta guache, pincel e um espelho. A pesquisadora pedirá que se observem 

no espelho e enquanto fazem isso levantará questionamentos com o intuito de 

fazer com que, individualmente, reflitam sobre si próprio, sobre a forma com 

que se vê. Em seguida pedirá que produzam autorretratos a partir da imagem 

por eles vista no espelho. 

 

- A artista Frida Kahlo – O grupo irá assistir a uma breve apresentação de 

slides que fala sobre a vida e a obra da artista Frida Kahlo. Durante a 

apresentação dos slides a pesquisadora irá explanar sobre o assunto focando 

sempre os autorretratos produzidos pela artista (sobre como a artista mesmo 

deitada se autorretratava; mostrar aos participantes as semelhanças e as 

diferenças na obra desses dois artista, Rembrandt e Frida Kahlo; de que forma 

o uso do espelho entra na vida deles). 

 

- Atividade – Cada participante receberá uma folha A4, lápis, borracha, lápis de 

cor, tinta guache, pincel e um espelho. A pesquisadora pedirá que se observem 

no espelho e enquanto fazem isso levantará questões com o intuito de fazer 

com que, individualmente, reflitam sobre si próprio. Despertará 

questionamentos tais como: “Será que sua imagem refletida no espelho é vista 



por você da mesma forma que os outros o vêem?”, Será que você vê somente 

aquilo que quer ver?”, “Será que a imagem refletida no espelho não traz, por 

tráz dessa face um outro “eu”?”. Após esse processo de autorreflexão a 

pesquisadora pedirá que os participantes produzam autorretratos buscando 

expressar aquilo que sentem (angústias, tristezas, medos, identidade, amor, 

etc) sem a preocupação formal, realista. Nesse momento, os participantes 

poderão se autorrepresentar de forma subjetiva, procurando represnetar a sua 

condição humana com elementos que constituem sua identidade. 

 

 

2º encontro – 4hrs 

 

 - Apresentação de diversas técnicas de autorretrato – A pesquisadora 

iniciará o encontro com os seguintes questionamentos: “O autorretrato pode ser 

feito com diversas técnicas?”, “Que tipos de autorretratos há na história da arte 

e na arte contemporaneidade?”. Após ouvir atentamente a opinião do grupo a 

pesquisadora irá mostrar a eles uma apresentação de slides que fará com que 

os mesmos conheçam diversas técnicas de se autorretratar, tais como: pintura, 

desenho, escultura, fotocópias, recorte e colagem, “selfies”, etc.  

 

 - A artista Cindy Sherman – O grupo irá assistir a uma breve 

apresentação de slides que fala sobre a vida e a obra da artista Cindy 

Sherman. Durante a apresentação dos slides a pesquisadora irá explanar 

sobre o assunto focando sempre os autorretratos produzidos pela artista (em 

que contexto social e artístico ela está inserida; sobre o interesse dela de se 

autorretratar; o autorretrato que busca a representação de si como um outro 

distante, muitas vezes fictícios, irreais, imaginários; o uso da fotografia; o uso 

do próprio corpo construído e desconstruído a sua auto-imagem pelo uso de 

acessórios e maquiagens). 

 

 - Atividade - Cada participante receberá uma fotocópia com a metade de 

sua fotografia em tamanho A4, lápis, borracha, lápis de cor. A pesquisadora 

pedirá que completem sua fotografia buscando a representação de si como um 

outro distante (real, imaginário, fictício, etc). A fim de que os observadores 

possam perceber como estão sendo vistos de forma concreta e ao mesmo 



tempo vistos de acordo com sua subjetividade. A pesquisadora despertará 

questionamentos tais como: “Como os outros estão me vendo e como eu me 

vejo realmente”, “Será que você vê somente aquilo que quer ver?”, “Será que a 

imagem refletida pela fotografia não traz, por tráz dessa face um outro “eu”?”. 

Após esse processo de autorreflexão a pesquisadora pedirá que os 

participantes produzam autorretratos buscando expressar aquilo que sentem 

sem a preocupação formal, realista. Nesse momento, os participantes poderão 

se autorrepresentar de forma subjetiva, procurando representar como se 

sentem naquele momento. 

 

 - O artista Vik Muniz - O grupo irá assistir a uma breve apresentação de 

slides que fala sobre a vida e a obra do artista Vik Muniz. Durante a 

apresentação dos slides a pesquisadora irá explanar sobre o assunto focando 

sempre os autorretratos produzidos pelo artista (em que contexto social e 

artístico ele está inserido; sobre o interesse dele de se autorretratar; a 

linguagem artística que utiliza em seu trabalho; o uso de materiais alternativos, 

etc.). 

 

 - Atividade - Cada participante receberá uma fotocópia de sua fotografia 

em tamanho A4, cola, vários tipos de alimentos ou materiais alternativos, que 

demonstem seu gosto pessoal. A pesquisadora pedirá que ornamentem sua 

fotografia utilizando os alimentos afim de se autorretratar. A pesquisadora 

despertará questionamentos tais como: “Minha comida preferida é...”, “Eu gosto 

de...”, “Essa cor me representa”, etc. Após esse processo de autorreflexão a 

pesquisadora pedirá que os participantes produzam autorretratos buscando 

expressar aquilo que sentem e que querem mostras sem a preocupação 

formal, realista. Nesse momento, os participantes poderão se autorrepresentar 

de variais formas, utilizando materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Convite e questionário sócio-cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENHA PARTICIPAR DE UMA EXPERIÊNCIA DIFERENTE  
 

“O autorretrato é o espelho do artista. Nele se espelha e se reflete sua imagem 
e a imagem de seu mundo, de sua época, de seus valores”. (CANTON, 2001). 

 

Este questionário que você acaba de receber está sendo usado para selecionar 
pessoas para participar de uma pesquisa de campo intitulada “IMAGENS DE SI: 
AUTORRETRATO COMO PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE” realizada 
pela acadêmica Roselene Maria Rauen da 8ª fase do Curso de Artes Visuais da 
UNIARP. O estudo em questão terá duração aproximada de dez horas. Serão 
realizados dois encontros e neles serão feitas atividades referentes ao autorretrato.  

Se você aceita o convite e tem disponibilidade para participar, preencha os 
dados a seguir para que a pesquisadora possa entrar em contato com você. 

 

Nome completo: _________________________________________________ 

Telefone para contato:_____________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

 

Questionário Sócio-Cultural 

 

 A seguir você preencherá um formulário sócio-cultural afim de que possamos 
lhe conhecer melhor.  

 Apenas pedimos que você preencha o questionário com sinceridade.  

 



1. Sexo:  
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 

              

. 

 
2. Idade:  
         _________ Anos completos 
 
3. Estado Civil: 

(  ) Solteiro(a) 
(  ) Casado(a) 
(  ) Separado(a) / Divorciado(a) 
(  ) Viúvo(a) 
(  ) Vivo com companheira 
(  ) Vivo com companheiro 

 

              

 

 
4. Naturalidade: 

  (  ) Brasileiro(a) 
  (  ) Estrangeiro(a) naturalizado(a)  
 

        Qual país?__________________ 
 
5. Estado de origem: _________ e Município de origem: 
_______________________________________________________ 
 
6. Município em que mora hoje: 
__________________________________________________ 
 
7. Você mora na região:  

(  ) Urbana (cidade) 
(  ) Rural (fazenda, sítio, chácara, aldeia, vila agrícola, etc.) 

 
8. Com quem você mora? (múltipla escolha) 

(  ) Pais 
(  ) Cônjuge 
(  ) Companheiro (a) 
(  ) Filhos 
(  ) Sogros 
(  ) Parentes 
(  ) Amigos 
(  ) Empregados domésticos 
(  ) Outros 
(  )  (ou) Sozinho (a) 

 
9. Atualmente você: 

(  ) Apenas estuda 
(  ) Trabalha e estuda 
(  ) Apenas trabalha 
(  ) Está desempregado (a) 
(  ) Está de licença ou incapacitado de estudar / trabalhar 
(  ) Está aposentado (a)   
(  ) Não trabalha nem estuda 

 
10. Qual é o seu trabalho ou ocupação principal? _______________________________________ 
 



11. Qual o seu grau máximo de escolaridade? 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
(  ) Especialização 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
(  ) Pós-Doutorado 

 
12. Você já teve contato com alguma atividade artística ou cultural (artes cênicas, 
dança, atividades circenses, música, literatura, artesanato, artes visuais)?  

(  ) Sim. Qual? ______________________________________________ 
(  ) Não. 

 
13. Você conhece algum artista (pintor, escultor, fotógrafo, etc)? Qual(is) 
_______________________________________________________________ 
 
14. Com que freqüência você tem acesso a estes meios de informação? Assinale com 
um X: 
 

 Diariamente Quase 
diariamente 

Às vezes Raramente Nunca 

Jornais      

Revistas      

Televisão      

Internet        

Livros      

Rádio 
AM/FM           

     

 

 

Agradeço a sua colaboração! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Termo de consentimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIARP – UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

CURSO DE ARTES VISUAIS 

LINHA DE PESQUISA: Arte/educação 

PROJETO “Imagens de si: o autorretrato como prática de construção da identidade” 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 
  Este Projeto de Pesquisa vincula-se ao de Artes Visuais da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP  e é coordenado pelo Prof. Me. Daniel Bruno Momoli. 

As pessoas que autorizarem a observação da oficina ministrada pela acadêmica Roselene 

Maria Rauen e fornecerem as produções artísticas (autorretratos) produzidas terão suas 

identidades preservadas, poderão sair da pesquisa caso desejarem e poderão ter acesso 

aos materiais produzidos a partir das observações em sala de aula. 

 

 Eu, ........................................................................................................................................ 

autorizo a utilização de minhas imagens, falas, escritas e produções artísticas 

(autorretratos) para o Projeto “Imagens de si: o autorretrato como prática de construção da 

identidade”, para fins de pesquisa e publicações relacionadas à educação e às Artes e 

como requisito parcial a obtenção do título de licenciada em Artes Visuais, sob a 

responsabilidade do Prof. Me. Daniel Bruno Momoli.  

 

Caçador, 14 de setembro de 2014. 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador da Pesquisa 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura da Acadêmica que ministrará a oficina 

 

 



 

UNIARP – UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

CURSO DE ARTES VISUAIS 

LINHA DE PESQUISA: Arte/educação 

PROJETO “Imagens de si: o autorretrato como prática de construção da identidade” 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 
  Este Projeto de Pesquisa vincula-se ao de Artes Visuais da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP  e é coordenado pelo Prof. Me. Daniel Bruno Momoli. 

As pessoas que autorizarem a observação da oficina ministrada pela acadêmica Roselene 

Maria Rauen e fornecerem as produções artísticas (autorretratos) produzidas terão suas 

identidades preservadas, poderão sair da pesquisa caso desejarem e poderão ter acesso 

aos materiais produzidos a partir das observações em sala de aula. 

 

 Eu, .............................................................................................. RG ..................................... 

responsável por ....................................................................................................................... 

autorizo a utilização de suas imagens, falas, escritas e produções artísticas (autorretratos) 

para o Projeto “Imagens de si: o autorretrato como prática de construção da identidade”, 

para fins de pesquisa e publicações relacionadas à educação e às Artes e como requisito 

parcial a obtenção do título de licenciada em Artes Visuais, sob a responsabilidade do Prof. 

Me. Daniel Bruno Momoli.  

 

Caçador, 14 de setembro de 2014. 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador da Pesquisa 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura da Acadêmica que ministrará a oficina 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Registro dos participantes sobre  

a experiência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 123 – Registro de uma participante sobre a experiência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 124 – Registro de um participante sobre a experiência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 125 – Registro de uma participante sobre a experiência  

 

 

 
Figura 126 – Registro de uma participante sobre a experiência  

 



 

 
Figura 127 – Registro de um participante sobre a experiência  

 

 

 
Figura 128 – Registro de um participante sobre a experiência  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


