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Resumo 

Esta dissertação, de natureza teórico-prática, tem como tema central o auto-

retrato videográfico. Particularmente, prende-se com a interrogação de se poder criar 

um auto-retrato quando não se tem a capacidade de auto-reconhecimento, como 

acontece com os doentes de Alzheimer. 

Para verificar como pode falhar um auto-retrato, é necessário perceber o que o 

define e quais as suas problemáticas, assim como compreender como o uso do vídeo 

pode favorecer este tema. Aborda-se primeiro o tema da duplicidade da imagem e a 

questão de existir uma obsessão pelo duplo, verificável na vontade de exploração da 

identidade só possível através do auto-retrato. Na procura dessa identidade a 

performance define-se como sendo o meio ideal de exploração. Passa-se depois ao 

estudo do medium audiovisual e das suas características únicas de tempo, espaço e som, 

que permitem uma interligação mais aprofundada com o narcisismo inerente ao ser 

humano. É pelo entendimento de várias obras de vídeoarte de artistas como Bruce 

Nauman e Marina Abramovic que se define o relacionamento entre o auto-retrato e o 

vídeo. 

Usando essas características do vídeo que potenciam o narcisismo, e a prática 

da performance onde se consegue vislumbrar algo de único do sujeito, pretende-se 

analisar o auto-retrato criado por alguém que não se reconhece.  
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Abstract 

This theoretical-practical dissertation has as its central theme the videographic 

self-portrait. Particularly, concerns the question of the possibility to creating a self-

portrait without the ability of self-recognition, as it happens with Alzheimer’s patients.  

To verify how a self-portrait can fail, it is necessary to realize what defines it 

and what its problems are, as well as understand how the use of video can promote this 

theme. It deals first with the theme of the duplicity of the image and the question of 

existing an obsession with the double, verifiable in the desire for exploration of the 

identity only possible through the self-portrait. In the search for that identity the 

performance is defined as an ideal mean of exploration. Then it comes the study of the 

audiovisual medium and its unique features of time, space and sound, allowing a further 

interconnection with the narcissism inherent in human beings. It is through the 

understanding of various-works by artists such as Bruce Nauman and Marina 

Abramovic that the relationship between the self-portrait and the video is defined. 

The intend of the practical work is to use these characteristics of the video that increase 

narcissism, and the performance practice where one can get a glimpse of the uniqueness 

of the subject, to analyze the self-portrait created by someone that does not recognize 

himself.  

 

 

Keywords: portrait, self-portrait, video, Alzheimer 's, narcissism 
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Introdução 

O tema desta monografia surgiu do interesse pessoal na exploração da 

identidade dando continuidade ao trabalho iniciado durante a licenciatura de Arte e 

Multimédia. A obra que influenciou esta tese foi feita na licenciatura e envolvia o tema 

da sombra e da sua relação intrínseca com a alma.  

A escolha da relação do auto-retrato e a relevância do uso do vídeo para a sua 

concretização começou a delinear a metodologia de trabalho e o objecto da 

investigação. A primeira certeza foi a necessidade de entender o âmago do tema e de 

encontrar uma especificidade do auto-retrato. Essa especificidade adveio do 

desenvolvimento do projecto artístico: a construção de um auto-retrato por um 

hipotético doente de Alzheimer.  

De natureza teórico-prática, a investigação divide-se entre a pesquisa e a 

fixação dos conceitos estruturais e a exploração de um projecto artístico que culmina 

num objecto audiovisual. Após diversas leituras e considerações, o trabalho é 

estruturado e dividido em três partes: a relação entre o retrato e o auto-retrato; o auto-

retrato, o uso do vídeo como medium e a sua ligação com a vídeoarte; e, finalmente, a 

descrição e análise da vertente prática da dissertação.  

Considera-se então pertinente começar pela relação entre o retrato e o auto-

retrato. O primeiro capítulo centra-se deste modo na análise da auto-contemplação e da 

possibilidade da auto-exploração proporcionada pelo auto-retrato. São abordadas 

questões como a mimesis ou a ilusão do reflexo, mas a problemática mais relevante para 

o tema encontra-se na duplicidade intrínseca à imagem, que levanta a questão do ‘outro’ 

reflectido. Para isso, faz-se alusão aos mitos de Narciso e de Eco, onde é saliente a 

obsessão pelo ‘outro’ semelhante. Recorre-se a autores como Platão e Gombrich para 

entender se esse ‘outro’ é ou não equivalente ao modelo original.  

Ainda no primeiro capítulo, procura-se perceber a abordagem contemporânea 

ao auto-retrato, para além da contemplação física de Narciso. Apresenta-se a história de 

Dorian Gray para referir a presença, no retrato, de uma dimensão física e psicológica. 

No entanto, a psicologia a considerar no retrato levanta a questão sobre como algo 

subjectivo e não visível pode ser registado. Através da análise de artistas como Thomas 
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Ruff e Rineke Dijkstra são ponderadas abordagens que permitem percepcionar e registar 

melhor essa dimensão.   

Apreendidos os pontos fundamentais para o trabalho sobre o tema do auto-

retrato, o segundo capítulo abrange a relação entre o tema e o uso do vídeo como meio 

de registo. O audiovisual reúne novas características como o tempo, o espaço e o som, 

que diferem dos outros media. Entre eles, o tempo surge como elemento definidor pois 

ao permitir movimento torna possível uma transformação dos elementos visuais e 

sonoros da imagem projectada. É na compreensão destas características e do seu 

impacto na criação artística que se pode entender o papel da vídeoarte no tema do auto-

retrato.  

Quando o audiovisual passou a ser acessível a todos através do vídeo, vários 

artistas passaram a usá-lo como um novo medium na criação artística. Dessa escolha 

veio a surgir a vídeoarte, que para além de acessível e intimista, definiu-se ao 

sobrevalorizar as ideias e a experimentação. Estas particularidades proporcionaram o 

contexto ideal para a exploração do tema do auto-retrato. Deste modo, é no estudo de 

obras de vídeoarte que abordam o tema do auto-retrato, que se pode definir a relação 

entre o vídeo e a exploração identitária. Nomes como Bruce Naumam ou Marina 

Abramovic são analisados para o efeito.  

Por último, no terceiro capítulo, descreve-se a obra realizada no âmbito deste 

trabalho, que aborda o tema do auto-retrato usando o vídeo como suporte. É colocada a 

questão de como a perda de memória pode modificar a representação do auto-retrato e a 

ligação do auto-reconhecimento com a identidade, recorrendo ao caso específico de 

alguém que sofra da doença de Alzheimer. A concepção desta obra é marcada pela 

influência das obras Walking in a Exagerated Manner (1967-68) de Bruce Nauman, I’m 

Not The Guirl Who Misses Much (1986) de Pipilotti Rist, e Double Identity (1976) de 

Taka Iimura. 

Na elaboração desta dissertação usaram-se os seguintes critérios 

metodológicos: o sistema de citação que é usado é o sistema de Harvard ou sistema 

autor-data: (nome, data: página); as citações estão traduzidas no corpo do texto, estando 

o texto original em nota de rodapé; em notas de rodapé está também colocada 

informação adicional ao texto; escolheu-se manter várias palavras e expressões na 

língua materna como é o caso de feedback; determinadas expressões surgem também 
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em itálico para que o leitor compreenda que se relacionam com o texto de uma forma 

não literal. 
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1. A imagem e o retrato 

 

1.1. A imagem como projecção 

 

1.1.1. Sombras 

Toma-se como certo que a arte terá surgido a partir do contorno da sombra de 

um homem. Plínio, o Velho, escreve no seu livro História Natural, de XXXV, que o 

desenho surgiu em nome do amor. Uma jovem enamorada, ao saber que o amante iria 

de viagem, contornou o perfil da sua sombra, projectada na parede pela luz de uma vela. 

O pai, Butades, preencheu então esse contorno com argila, criando, pela primeira vez, 

uma imagem em relevo. Assim, nasceu o desenho e a escultura. 

Esta história ganha importância no âmbito do retrato a vários níveis. Em 

primeiro lugar, reconhece na sombra a fundamental característica da imagem: a 

bidimensionalidade. A projecção vertical da sombra num plano serviu de base para as 

sombras chinesas, que mais tarde deram origem à lanterna mágica e, finalmente, ao 

cinema. Mas o grande interesse desta fábula centra-se no próprio conceito de 

representação. A jovem protagonista da história tentou captar a essência do seu amado, 

não através dele mesmo, mas da sua sombra, isto é, ela tentou criar uma cópia, de algo 

que, por si só, já era uma duplicação. A primeira imagem artística criada era, assim, 

cópia de uma cópia. (Stoichita, 1997: 15) 

A sombra como cópia é uma ideia que pode ser questionada, na medida em que 

concordar com este enunciado é aceitar que algo bidimensional e instável possa ser 

considerado como uma representação. Stoichita, em Uma Pequena História da Sombra, 

justifica este fenómeno não só pela facilidade que temos na percepção de semelhanças 

entre objectos, como, também, pela inerente capacidade humana de compreensão e 

associação de formas, independentemente do seu grau de abstracção e do seu carácter bi 

ou tri dimensional. (Stoichita, 1997: 150-184) Deste modo, pode aceitar-se a 

possibilidade de a sombra, escura e plana, ser a representação de um indivíduo. A 

sombra de perfil facilita esta identificação, na medida em que é desta forma que a 
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semelhança entre a projecção e o rosto é mais pronunciada. Era nesta posição que se 

faziam as “leituras de sombras” na Europa no séc.XVIII. 1
 

É, então, devido a esta capacidade de identificação que, quando vemos várias 

representações de um rosto, de vários artistas e com diferentes estilos, somos capazes de 

reconhecer em todas elas o sujeito representado. Contudo, podemos questionar-nos 

acerca da nossa capacidade de identificar retratos, uma vez que se poderia esperar 

apenas a capacidade de percepcionar um rosto humano, em lugar de reconhecer 

especificamente a pessoa retratada. Gombrich refere, em Arte e Ilusão, que o 

reconhecimento do rosto humano não é totalmente adquirido pela experiência, mas sim 

uma espécie de disposição inata. Defende, assim, que sempre que algo semelhante a um 

rosto entra no nosso campo de visão, o nosso corpo reage rapidamente a esse estímulo, 

desencadeando uma resposta específica para esse alerta. (Gombrich, 1959: 90) O autor 

explica, ainda, que é através da expressão facial em geral, e não das suas características 

específicas que normalmente diferenciamos uma cara de outra. Tomando como exemplo 

a recordação de uma pessoa em concreto, é possível lembrarmo-nos da cor dos seus 

olhos ou de um traço particularmente singular, como um nariz comprido. Por outro 

lado, já se torna mais difícil recordar características como a distância entre os olhos ou o 

tamanho da testa. No entanto, se estivermos a olhar para um conjunto de rostos, onde se 

inclua a mesma pessoa, não teremos qualquer dificuldade em distingui-la e reconhecê-

la. 

Pode dizer-se, então, que a capacidade de reconhecer a semelhança entre as 

formas é uma componente essencial na representação, embora no que respeita à 

representação humana, a situação se possa complicar. A sombra é estranha pela sua falta 

de consistência, por ser fugaz, por deformar-se, pela impossibilidade de ser tocada e, 

especialmente, por se assemelhar a nós. Ela é como uma duplicação nossa e nisso há 

algo bastante curioso mas, também, assustador. A jovem da fábula de Plínio, ao tentar 

captar a sombra do seu amado, contorna a sua silhueta na parede, criando um seu 

substituto. Assim, torna o ausente presente porque acredita que a sombra possui as 

características do verdadeiro modelo e, como consequência, crê que o seu desenho 

                                                           
1
 No séc. XVIII, na Europa Ocidental, faziam-se “leituras” de sombras de perfil baseadas nas teorias de 

Lavater, que definiu variadíssimas regras matemáticas para ler o contorno da sombra e, desse modo, 
descobrir os segredos da alma de alguém. No seu livro Teorias sobre Fisiognomonia, o autor diz que “o 
que a pessoa esconde, a sombra revela.” Aqui se apresenta um forte exemplo da duplicidade da sombra, 
em que a semelhança leva a acreditar que esta pode ser a exteriorização da alma. 
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adquire esses mesmos atributos. Deste modo, da sombra e, também do retrato, surge a 

problemática da duplicidade através dos conceitos de representação e substituição.  

A ideia de que a sombra e a imagem possam equivaler a algo real não é, 

contudo, unanimemente defendida. Platão, como um dos autores que contesta esta 

teoria, considera que as sombras pertencem ao nível do ilusório. Na Alegoria da 

Caverna, capítulo VII de A República, homens prisioneiros, impossibilitados de se 

mover, apenas conseguem ver as sombras dos objectos que passam atrás de si, fora da 

caverna. Platão afirma que, por não conhecerem outra realidade, esses homens são 

levados a acreditar que as sombras são tão verdadeiras quanto eles próprios. Como 

consequência, quando lhes são mostrados os objectos que deram origem a essas mesmas 

sombras, eles pensam que essas novas visões são irreais, ao contrário das sombras que 

viram e que, durante tanto tempo, foram a sua única realidade. Assim, Platão usa esta 

alegoria como metáfora para justificar o processo do conhecimento, na medida em que 

apenas quando os homens saem da caverna, conhecem a verdadeira realidade. Neste 

contexto, o filósofo defende a ideia de que a sombra, tal como a imagem pictórica, 

constitui apenas uma aparência. São ambas representações e ao sê-lo são ilusórias, não 

podendo, na sua opinião, possuir qualquer conteúdo para além do que aparentam. 

(Platão, A República: 514-515) As sombras da caverna que os prisioneiros viam eram 

apenas algo semelhante, e não equivalente, às essências a que correspondiam. 

Assim como Platão, Gombrich defende que as representações não são 

substitutos dos objectos que as originaram; no entanto tem uma opinião diferente sobre 

a questão delas serem identificadas como meras aparências. Ao defender que a criação 

precede a referência, ele retira qualquer importância à semelhança, pois, para ele, as 

imagens não são fantasmas dos seus modelos. Na sua opinião, quando um artista pinta 

um rosto usa os seus conhecimentos e conjuga-os com a ideia geral da face em questão, 

construindo um rosto novo e único:  

 

A representação não é, portanto, uma réplica. Não precisa ser idêntica ao motivo 
(…) Mas, em certos casos, um pode representar o outro. Pertencem à mesma classe porque 
desencadeiam a mesma reacção. (…) O teste da imagem não é a sua semelhança com o 
natural, mas a sua eficácia dentro de um contexto de acção. Ela pode ser semelhante ao 
natural se isso for considerado como algo que contribui para a sua força, mas em outros 
contextos o mais sumário dos esquemas bastará, desde que retenha a natureza eficaz do 
protótipo. Deve funcionar tão bem ou melhor que a coisa real. (Gombrich, 1959:p.97)  

 

Deste modo, para Gombrich, a sensação de semelhança não surge devido a um 

elevado grau de realismo mas sim graças ao paralelismo existente entre as principais 
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características do objecto original e a sua representação. Assim, é na reprodução dos 

traços distintos do rosto, quer de maneira abstracta, quer realista, que se despoleta o 

reconhecimento do indivíduo retratado e é esta capacidade que nos permite aceitar como 

reproduções tanto uma fotografia, como uma caricatura. Na última, por exemplo, 

podemos considerar uma linha como representativa de uma boca, e uma mancha como 

de um olho, continuando a reconhecer o modelo se a imagem contiver, pelo menos, os 

seus traços identificativos. Considera-se, então, uma imagem desse tipo como uma boa 

representação do original, que lhe faz referência sem o substituir; é um duplo único, 

distinto, mas semelhante. 

Recapitulando, o que é necessário para reconhecer algo através da sua 

representação é a capacidade humana de comparar formas e consequentemente 

identificar as semelhanças e diferenças que existem entre elas, conforme havia 

destacado Stoichita. Tanto Gombrich como Platão consideram que a representação não 

é idêntica ao modelo que a origina. Porém, enquanto o filósofo defende que as 

representações por serem cópias não são verdadeiras, o historiador declara que, apesar 

de se tratarem de cópias, podem ser consideradas verdadeiras e únicas, visto que ao 

existirem tornam-se diferentes do original, nunca podendo substituí-lo apesar das 

semelhanças. Assim o duplo presente no retrato é, na verdade, um outro semelhante mas 

não igual. 

Segundo a fábula de Plínio, a verdadeira intenção da filha de Butades, quando 

delineou o contorno da sombra do seu amado, era fazer perdurar a sua presença. Esta 

vontade está intrinsecamente associada ao tema do duplo: o duplo semelhante que é 

intemporal e permanece imutável, enquanto o homem retratado envelhece e caminha 

para a morte. A temática do retrato desenvolveu-se e ganhou especial notoriedade pelo 

homem querer manter e eternizar a sua imagem, para além do seu tempo de vida. O 

duplo está, também, geralmente, associado à ideia de alma, de modo que a sombra, pelo 

seu carácter de duplo, também lhe foi associada na cultura ocidental. Encontram-se 

referências desde o antigo Egipto, tal como na Grécia antiga, segundo as quais a sombra 

era considerada a exteriorização do ser, simbolicamente associada à alma. (Stoichita, 

1997: p.18-19). Muitas foram as histórias contadas sobre sombras que se tornaram 

independentes dos seus donos, se viravam contra estes, ou que eram até roubadas, 
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segundo o pressuposto de que não há nada mais valioso do que a nossa sombra, uma vez 

que é ela que confirma a nossa existência2.  

A sensação Unheimliche3, que se desenvolve em torno da sombra e de muitas 

representações pictóricas, especialmente em auto-retratos, deve-se então, à presença do 

duplo. Este faz-nos questionar a nossa identidade e confronta-nos com o pior de nós. E 

aí apercebemo-nos que apesar de familiar, existe uma estranheza subjacente (Sardo, 

2005: 17). Por seu lado, Umberto Eco, em A História do Feio, diz que tudo o que 

consideramos estranho é sempre um “outro”, algo à parte e diferente de nós. Por essa 

razão poderemos não nos identificar com esse ‘outro’, que nos é semelhante mas não 

equivalente, levando ao desenvolvimento de um conflito interno. No entanto, mesmo 

sendo estranho e uma fonte de conflito, o nosso ‘outro’ será sempre para nós um ponto 

de interesse, de obsessão, razão pela qual o retrato e o auto-retrato são tão procurados 

como tema artístico.  

 

 

1.1.2 Reflexos 

O especial interesse que temos na nossa própria imagem advém também da sua 

singularidade. Não é uma imagem qualquer, é a nossa. E numa sociedade ocidental e 

moderna que celebra o individualismo a nossa imagem torna-se importante. Para além 

disso, o facto de apenas com algum auxiliar externo, como um espelho, termos acesso à 

nossa própria imagem provoca-nos uma certa curiosidade. Naturalmente, vemos tudo 

excepto nós próprios e podemos, assim, dizer que, parte do que nos leva ao auto-retrato, 

é uma obsessão por nós mesmos e por aquilo que é genuinamente nosso, como a nossa 

aparência.  

                                                           
2 São várias as histórias que se baseiam na forte e profunda ligação entre a sombra e o homem. Por 
exemplo, em A Maravilhosa História de Peter Schlemihl (1814) de A. Chamisso, o protagonista é levado 
a vender a sua sombra ao Diabo. No entanto, rapidamente se arrepende do seu negócio, pois embora tenha 
ficado rico, vive em solidão por ser temido por não ter sombra. Tudo o que é sólido, e não translúcido, faz 
sombra, de maneira que sem ela não se faz parte deste mundo. Mas mais famosas podem ser as histórias 
de, por exemplo, Lucky Luke, de Morris & Goscinny, que no final de todas as suas aventuras atira sobre a 
sua sombra, provando ser mais rápido do que ela a sacar das pistolas; ou a história de Peter Pan (J. M. 
Barrie), que entra na casa de Wendy à procura da sua sombra e a cose aos seus pés para não fugir, 
sugerindo desde aí que Peter Pan vivia num mundo de fantasia, pois, tal como vimos anteriormente, a 
sombra é necessária para definir a existência. 
3
 Conceito freudiano que se refere a algo familiar e simultaneamente estranho, criando um sentimento 

dedesconfo. 
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O mito de Narciso é o exemplo clássico de fixação por nós mesmos. São várias 

as versões conhecidas deste mito, mas todas partilham o mais importante: Narciso, belo 

e formoso, desenvolveu uma obsessão pelo seu próprio reflexo na água e por ele se 

apaixonou. Nada mais lhe interessava do que aquela figura, que lhe devolvia um intenso 

olhar. Ao perceber que o seu amado desaparecia sempre que lhe tocava, Narciso 

conformou-se com a ideia de apenas poder observá-lo. Mas a sua obsessão foi tão 

duradoura que, esquecendo as mais básicas necessidades, ele acabou por cair na água, 

afogando-se. 

Para crer nesta história, é necessário entender que Narciso, quando contemplou 

o seu reflexo, julgou que a imagem correspondia a uma outra pessoa, uma vez que o 

reflexo, tal como a sombra, cria a sensação da presença de um ‘outro’ semelhante a nós. 

A fatalidade de Narciso deveu-se ao facto de não se ter reconhecido nesse ‘outro’, não 

se apercebendo que se tratava do seu próprio reflexo. Caso ele se tivesse debruçado num 

espelho, em vez de na água, a história poderia ter sido diferente, na medida em que o 

reflexo devolvido pelo espelho é definido e estável, alcançando uma semelhança com o 

modelo original muito superior à incerteza do reflexo da água. Lacan defende que, 

graças à grande semelhança e detalhe do reflexo no espelho, é possível dar-se a 

percepção da identidade. Assim, a passagem progressiva de um estado onde a imagem 

que vemos reflectida no espelho, representa um ‘outro’, para a consciencialização de 

que esse ‘outro’ é, na verdade, uma reprodução de nós próprios, Lacan designou como 

estádio do espelho. Através deste processo, apercebemo-nos da dependência e 

interligação que temos com esse ‘outro’ tão semelhante. É, então, esse o momento em 

que se dá a primeira relação entre a identidade e a nossa aparência e o começo da 

obsessão por ela (Lacan, 1966: 620). 

No livro de Ovídio, As Metamorfoses, outra personagem liga-se à figura de 

Narciso. Eco, muito loquaz, fazia parte de um grupo de ninfas com o qual Zeus gostava 

de conviver. A deusa Hera, apercebendo-se da infidelidade, tentou apanhá-los em 

flagrante. Então, Eco mandou as ninfas fugir e ficou para trás para empatar a deusa, mas 

Hera apercebeu-se do seu logro e castigou-a, tirando-lhe o poder da fala. A única 

capacidade vocal que lhe restou foi a de poder repetir a última palavra que alguém lhe 

dirigisse. Quando Eco se deparou com Narciso apaixonou-se imediatamente mas, 

incapacitada, não foi capaz de captar a atenção do esbelto rapaz que achava não existir 

ninguém merecedor do amor de alguém tão especial quanto ele. Então, Eco, destroçada, 
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refugiou-se na floresta e aí ficou para sempre, transformando-se em pedra. Apenas a sua 

voz ficou, destinada a reflectir, eternamente, através das pedras as últimas palavras dos 

outros.4 Eco acabou assim como um reflexo sonoro. Mas a tragédia culmina no facto de, 

apesar de Narciso e Eco não ficarem juntos, Narciso ter acabado por se apaixonar ainda 

assim por um outro tipo de reflexo, o seu reflexo visual.  

Narciso poderia ter evitado o seu destino se se tivesse distanciado da água, pois 

o nosso reflexo é efémero e só existe na nossa presença. Longe da área reflectora, ele 

não poderia ter mantido o contacto visual e, desse modo, o efeito hipnótico da sua 

imagem teria sido quebrado. Contudo, este mito pode levar a questionarmo-nos sobre o 

que teria sucedido se Narciso se tivesse deparado com o seu reflexo num espelho. Ele 

não seria obrigado a permanecer num mesmo local para observar a sua imagem, uma 

vez que o espelho é portátil, permitindo levar o reflexo consigo. No entanto, a 

dependência que iria ter com o espelho seria igual à que tinha com a água, pois assim 

que se afastasse, perderia de vista o ‘outro’ reflectido. Por outro lado, supondo que 

Narciso se tivesse apaixonado por uma fotografia sua, ele podia deixar de ter esse 

receio, uma vez que a imagem representada se manteria imóvel, à sua espera, ainda que 

ele se afastasse. No entanto, a hipótese de a fotografia poder ser o objecto de obsessão 

de Narciso é inviável, na medida em que o personagem dificilmente poderia ter 

acreditado que existia vida nessa imagem estática. A fotografia gera um duplo muito 

semelhante ao modelo original, como acontece com o reflexo do espelho5 e, segundo 

Lacan, essa similaridade bastaria para que Narciso se apercebesse que aquilo que 

observava correspondia à sua própria imagem. Para além disso, a imagem fotográfica 

não é criada de forma imediata, como no caso do espelho, já que para existir tem que ser 

intermediada por um dispositivo, e só é observável após a sua reprodução num papel ou 

monitor. A fotografia é criada pela luz que atravessa a lente, passa para o interior de 

uma caixa escura, onde se encontra um papel/filme/sensor sensível à luz, que reage 

conforme a sua intensidade e a intensidade da sombra, criando uma imagem do objecto. 

Ao contrário do que acontece com o espelho, essa imagem resultante, ainda que muito 

                                                           
4
 “Mirra-se mais e mais de dia em dia; Todo o corpóreo humor se lhe evapora; Restam-lhe ossos, e voz: a 

voz, conserve-a; Os ossos, diz-se, em pedras se mudarão. Por isso está nos bosques invisível; em nenhum 
monte a vêm, ouvem-na em todos; de viva, afora o som, não tem mais nada.” (Ovídio, 1841:142) 
5
 Umberto Eco, em Sobre os espelhos e outros ensaios, defende que a semelhança da fotografia difere da 

do espelho, pois ela traduz a imagem. Quando a luz bate directamente na superfície reflectora do espelho 
a imagem parece contrária ao real, onde o lado direito é o esquerdo e vice-versa. Por essa razão, na 
fotografia, a imagem é virada, de maneira a dar a ilusão da realidade, enquanto «o espelho regista o que o 
atinge tal como o atinge.» (Umberto Eco, 1985: 18) 
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semelhante ao modelo, pode ser controlada e distanciada da realidade. A fotografia 

aproxima-se então da pintura, no sentido em que o artista manipula e define a imagem 

final. No entanto, a fotografia terá sempre a seu favor uma característica que partilha 

também com o vídeo: a credibilidade. É mais fácil acreditar na semelhança de uma 

fotografia do que na de uma pintura, uma vez que a primeira é gerada de forma 

mecânica e automática. A credibilidade da fotografia deve-se, sobretudo, ao facto desta 

partir, necessariamente, daquilo que existe, isto é, ela é sempre a captação (manipulada 

ou não) daquilo que esteve em frente da lente. «A pintura, essa pode simular a realidade 

sem a ter visto. (…) Ao contrário dessas imitações, na Fotografia nunca posso negar que 

a coisa esteve lá» (Barthes, 1980: 87).  

Assim, Narciso acabaria sempre com o seu trágico fim. Todos nós acabamos 

por não conseguir fugir de um Narciso que se deixa ficcionar pela própria imagem, um 

Narciso interior que se encontra sempre no limiar do afogamento. Contudo, nessa auto-

contemplação, podem surgir questões sobre aquilo que nos devolve o olhar. A ideia 

mental que construímos de nós mesmos pode estar em conflito com a imagem que nos é 

reflectida pelo espelho, fazendo-nos pôr em causa a nossa própria identidade. (Olivares, 

2003: 14)  

 

 

1.2. O retrato encenado 

 “Não se deve julgar um livro pela capa”. Este é um ditado que tem tanto de 

verdadeiro como de utópico. Somos, desde cedo, ensinados a não fazer juízos de valor 

apenas com base na aparência. No entanto, a propensão para estabelecer relações entre 

características físicas e psicológicas, ainda antes de qualquer interacção com os outros, 

está intrinsecamente associada ao ser humano. No séc. XIX, a crença nesta relação 

estava de tal modo enraizada que se chegou a considerar a aparência como prova de 

criminalidade. Cesare Lombroso6 defendia que a causa do crime estaria na própria 

                                                           
6 Cesare Lombroso (1835-1909) ficou famoso pelos seus estudos sobre a sua teoria de que se nascia já 
criminoso. Nasceu em Verona e tirou um curso de medicina na Universidade de Pavia. Mas foi quando, 
em 1871, Lombroso ocupou o cargo de director de um asilo que começou a arquitectar as suas teorias 
sobre os criminosos e os mentalmente perturbados. Em Novembro de 1872, Lombroso realizou uma 
autopsia a um preso criminal que já haveria conhecido em vida e deparou-se com uma anomalia no 
crânio. Lombroso convenceu-se de que essa anomalia seria o que separa as pessoas normais dos 
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natureza do homem e que era possível detectá-la através do estudo das características do 

rosto. A criminalidade seria, então, uma condição inata de alguns indivíduos, sendo que 

o criminoso era alguém com disposição natural para a violência. Defendia-se, assim, a 

existência de uma subespécie humana que, sem hipótese de escolha, estaria destinada à 

marginalidade, sendo que essa característica era facilmente identificada pelas 

expressões faciais. Apesar de hoje em dia, esta teoria estar inteiramente posta de parte, o 

preconceito e a crença em estereótipos baseados na aparência ainda permanecem. 

Assim, se formamos ideias pré-concebidas, exclusivamente, com base nos 

aspectos físicos de alguém, elas surgirão também no retrato. Thomas Ruff, em 2001, 

desenvolveu um projecto que era composto por vários retratos semelhantes. O fotógrafo 

esforçou-se por não incutir qualquer marca pessoal na criação fotográfica, produzindo 

imagens semelhantes a fotografias de passe, tentando não interpretar ou deturpar o 

registo dos modelos. Mas a neutralidade pura parece simplesmente inatingível, pois o 

olhar do artista e do espectador influenciam e impossibilitam essa neutralidade. Assim, 

em vez de descartar por completo o lado psicológico numa procura exclusivamente pela 

aparência, será preferível seguir uma abordagem oposta e mostrar mais do que o 

exterior do retratado. Desse modo, o artista poderá conduzir e modificar as ideias pré-

concebidas e as interpretações que as pessoas naturalmente desenvolvem, possibilitando 

uma percepção mais completa e verdadeira daquilo que o indivíduo é em toda a sua 

complexidade. Deste modo, o artista, na procura de um retrato mais autêntico, deverá 

transmitir tanto o exterior como o interior da pessoa.  

No conto Dorian Gray, Oscar Wilde explora o tema do retrato, fazendo 

sobressair estas mesmas inseguranças do homem, relativamente ao registo da sua 

imagem e da sua identidade. O jovem Gray, receando o desaparecimento da sua beleza, 

deseja que o seu retrato envelheça em vez dele próprio. O desejo é concretizado mas 

Gray depara-se com algo com que não é capaz de lidar: o retrato espelha não só o 

envelhecimento do seu corpo mas também um lado mais negro da sua alma que ele era 

incapaz de admitir. O retrato de Dorian Gray expõe, deste modo, duas situações 

principais: o medo do envelhecimento e da morte e a não identificação com a 

representação da identidade. Gray desejou ficar jovem e atraente para sempre como 

qualquer retrato pictórico, que fixa e que mantém a aparência intacta, enquanto o 

                                                                                                                                                                          

criminosos e que estes nasceriam já com essa anomalia tornando-os perversos. Em 1876 Lombroso 
publicou as suas teorias no livro Criminal Man. (MUCRI, 2011) 
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retratado inevitavelmente se aproximaria da velhice e da morte. O medo de desaparecer 

é uma insegurança que sempre habitou no imaginário do ser humano. Este é um dos 

motivos pelos quais o tema do retrato tem sido um dos mais insistentes ao longo da 

história de arte. Mas o retrato mágico de Gray para além de registar a sua aparência, 

também revelava a sua maldade e confrontar-se com essa imagem foi um abalo para o 

qual ele não estava preparado. Gray era obrigado a aceitar essa imagem como uma 

genuína representação sua, pois o retrato transmitia a realidade do seu íntimo de forma 

directa, ao contrário dos restantes retratos que são submetidos à interpretação e 

expressão pessoais dos artistas que os criam. Dorian Gray, não conseguindo mais 

enfrentar a sua verdadeira imagem, destrói-a, causando a sua morte.  

É a incongruência entre o que ele pensava ser e o que ele era na verdade que o 

leva a não se identificar com o seu ‘outro’ semelhante. Este confronto entre a opinião 

que cada indivíduo tem de si próprio e a sua verdadeira identidade pode ser encontrado, 

especialmente, na exploração do auto-retrato pois o artista tem acesso privilegiado à 

identidade. Quando um artista retrata outra pessoa que não a si mesmo tenta captar os 

sentimentos e a personalidade do seu modelo através de uma abordagem baseada apenas 

numa observação exterior. Uma representação que tenha origem numa introspecção 

produz uma imagem de dimensão muito mais profunda e complexa.  

Existe, no entanto, uma razão mais forte pela qual se torna difícil produzir uma 

imagem fidedigna e genuína de nós mesmos. Os próprios media, que nos permitem 

registar a imagem, impedem que o nosso íntimo transpareça, pois, os modelos ao terem 

consciência de que vão ser registados, modificam inevitavelmente a sua postura que se 

torna teatral. Esta fragilidade sobressai, especialmente no tema do retrato, pois neste, a 

única acção do modelo é posicionar-se para ser observado. Assim, ainda que de forma 

inconsciente, o homem terá sempre a tendência de posar e representar à frente de uma 

câmara. (Fried, 1988: 109-110). Por esta razão, a captura do modelo num estado mais 

natural passou a ser um ideal para a fotografia de retrato, valorizando a ideia que o 

indivíduo não tinha consciência de estar a ser observado. Só deste modo o modelo seria 

capaz de mostrar a “verdade” sobre si mesmo pois, caso tomasse conhecimento da 

existência da câmara, tenderia a deturpar o seu modo de apresentação (Fried, 2008:192). 

Para evitar esta circunstância, muitos fotógrafos tentavam distrair os seus modelos, 

procurando criar com eles uma relação de confiança e naturalidade para retirar 

importância à presença da câmara. Contudo, no caso do auto-retrato, é impossível o 
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modelo distanciar-se da noção da câmara, na medida em que ele próprio está encarregue 

de se registar. Cindy Sherman, no projecto intitulado Still Films (Fig.1), tenta evitar a 

teatralidade nas suas fotografias, procurando a naturalidade nas poses e expressões. No 

entanto, o facto de o fazer propositadamente, ponderando sobre as poses mais 

adequadas, fá-la falhar nesse objectivo (Fried, 2008:7). Desta forma, a identidade não 

pode ser verdadeiramente apreendida no auto-retrato, uma vez que a encenação é 

inevitável. Porém, a artista Rineke Dijkstra (Fig.2), conhecida pelos seus retratos a 

transeuntes que, a seu pedido, posaram em frente a uma câmara por ela instalada, 

defende que, apesar da consciência que o homem tem de estar a ser observado, existe 

sempre uma parte do comportamento que escapa ao seu controlo. A fotógrafa defende 

que “As pessoas pensam que elas se apresentam de certa maneira, mas não conseguem 

não mostrar outra coisa qualquer. É impossível ter tudo sob controlo” 7 (Fried, 

2008:195).  

Considerando, então, que existe sempre uma pose para o registo da nossa 

própria imagem, onde, inconscientemente, representamos um papel, é necessário aceitar 

essa faceta de performer. Na criação de uma outra personagem expõe-se a identidade de 

forma subjacente. Esse detalhe da performance garante a unicidade e a individualidade 

pretendidas para este tipo de imagem. Contudo, como o “auto-retrato genuíno” é 

inexequível, na medida em que é impossível reproduzir a identidade na sua totalidade, 

alguns artistas passaram a registar a sua frustração por não aceitarem essa incapacidade. 

Vários procuram usar e explorar o seu corpo e os seus reflexos mais primários, por 

serem as únicas partes de si que estão, realmente, expostas, podendo ser registadas e 

percepcionadas, enquanto o seu íntimo nunca poderá estar totalmente acessível. Outros 

até expõem o corpo a situações limite, como meio para fazer sobressair estados 

emocionais nunca antes explorados. Qualquer que seja o papel representado, se o artista 

se entregar à performance, tornando-se num “outro” para aqueles que observam, ele irá 

reconhecer-se pela sua “maneira de ser pelos outros” (Vergine, 2000: 22). É, assim, na 

singularidade dessa representação que se consegue vislumbrar um pouco da identidade 

do modelo.  

Recapitulando, em qualquer retrato existem factores que exercem influência no 

resultado final podendo induzir a ideia de que não é possível alcançar-se um registo 

                                                           
7 “People think that they present themselves one way, but they cannot help but show something else as 
well. It’s impossible to have everything under control” 
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genuíno de alguém: Porque o artista interpreta e porque o modelo sempre que se 

apercebe que está sob observação, tende a posar e a não agir naturalmente. No caso do 

auto-retrato, é impossível não se ter noção de que se está a ser observado pois é o 

próprio que se regista. No entanto, aceitando estas interferências, é possível entrever 

algo de único tanto do artista como do modelo, através das singularidades do meio de 

criação e das poses, ou performances, respectivamente. Sendo assim, pode-se concluir 

que toda e qualquer imagem é então um retrato, na medida em que sobressai sempre 

algo de pessoal seja do artista seja do modelo.  
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2. O retrato como imagem em movimento 

 

2.1. As singularidades do audiovisual 

No audiovisual a pose não se fixa. O tempo passa, permitindo a transformação 

de formas, intenções e sentidos. Havendo possibilidade de várias poses, a procura da 

ideal não é o mais importante. Tal poderia levar a uma procura de várias poses, como no 

retrato de Dorian Gray, que na sua essência já se aproximava de um retrato audiovisual. 

Mas o movimento permite mais do que esse salto de pose em pose. Permite 

continuidade e registo de acções na sua totalidade, passando-se a tentar encontrar o ideal 

na acção e não na pose. Deste modo, o movimento da imagem deixa um campo em 

aberto para uma nova abordagem e interpretação do tema do retrato e do auto-retrato. 

As novas circunstâncias trazidas pelo audiovisual mudam tanto o modo de 

transmitir como o de registar informação. Não se pode encarar uma cena da mesma 

maneira que na fotografia. Ambos partilham o uso de uma câmara e a observação 

através de uma lente, mas no audiovisual não se expõe apenas um momento, há vários 

momentos em sucessão que no seu conjunto transmitem informação. A percepção, na 

visualização de um vídeo, não é a de um conjunto de fotografias estáticas às quais se 

imprime movimento posteriormente, mas a de uma imagem que directa e imediatamente 

se move: É a imagem em movimento. 

Sendo assim, na criação de um retrato pode-se captar o modelo através do 

movimento, sendo a intenção transmitida através do pressuposto que domina a 

linguagem audiovisual: qualquer acção tem um efeito. A abordagem no registo físico e 

intelectual do modelo é feita pelo seu carácter activo, de um ser que se move, vive e 

vibra ao som dos seus próprios e singulares sentidos. 

A existência de intervalo de tempo é, então, o verdadeiro denominador do tema 

do auto-retrato no audiovisual. O tempo existente na fotografia é estanque, podendo 

apenas prolongar-se na contemplação e da pessoa representada. Mas o audiovisual 

permite a manipulação da linha temporal de acontecimentos. O passado, o presente e o 

futuro podem não ser apresentados cronologicamente mas mesmo assim serem 

reconhecidos. O real pode conviver com o imaginário ou o tempo ser reconhecido como 

verdadeiro ou falso. No caso do retrato isto é essencial pois, tal como Narciso, que 

enquanto se observava no reflexo da água apenas se centrava no presente, a fotografia 
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ou a pintura têm de se cingir a um único tempo. Mas no audiovisual, é possível mostrar 

mais do que um momento no tempo, podendo misturar o passado e o presente da pessoa 

a ser registada. Esta possibilidade pode permitir uma maior liberdade quando o 

objectivo é registar uma pessoa e toda a sua complexidade. Pode-se observar a 

transformação e evolução de alguém e usar isso na criação de um retrato. 

Deste modo, o tempo audiovisual apresenta-se como pouco natural mas mesmo 

assim é entendido e aceite. Na verdade, as combinações e definições dos diferentes tipos 

de tempo, não são só entendidas, como apreciadas. Se o tempo fosse transmitido com a 

exacta duração que tem na realidade, muitas narrativas seriam impraticáveis. Contar 

uma aventura de anos não pode demorar esses anos a ser contada. Até mesmo a 

apresentação de uma única acção pode ser saturante se levar o seu verdadeiro tempo. O 

ser humano tem um diminuto nível de atenção, precisando de constante estímulo visual 

e intelectual. Sem eles, um vídeo falharia como objecto audiovisual, pois não captaria o 

interesse do espectador e não seria assim capaz de transmitir as suas intenções 

correctamente. “O verdadeiro tempo da projecção das filmagens (…) é de alguns 

minutos mas a nossa consciência aceita a sugestão que meses, até anos se passaram 

nesse tempo” 8 (Balázs, 1970: 147). O audiovisual aproxima-se deste modo da narrativa 

literária, onde o tempo morto9 é ocultado apesar de se manter na linha temporal, criando 

elipses.  

A possibilidade da narrativa traz um problema para o tema do auto-retrato 

audiovisual, pois torna-se ambígua a definição entre um vídeo de auto-retrato e um 

vídeo auto-biográfico. A diferença encontra-se não na existência de narrativa, mas no 

uso a dar-lhe. Na biografia, a intenção é contar uma história, com um princípio, meio e 

fim. O auto-retrato, por seu lado, tenta transmitir ideias ou conceitos e não 

necessariamente uma história.  

O tempo então sobressai como o elemento mais importante, não passando 

despercebido aos artistas da metade final do século XX que se centravam neste 

elemento como ponto fulcral de exploração nas suas obras. Fotografia, performances, 

eventos, happenings ou instalações já exploravam a noção de movimento e suspensão 

do tempo. O vídeo veio depois reivindicar a sua importância neste interesse pela noção 

                                                           
8 “The real time of projection of the shots (…) is about some minutes but our consciousness accepts the 
suggestion that months, even years have passed in that time” 
9 O uso da expressão tempo morto é usado referindo-se aos momentos não cruciais para o entendimento 
do seguimento de uma narrativa. Ocultar este tempo é uma técnica chamada de elipse, onde através de 
determinadas indicações, o público usa as suas próprias memórias e senso comum para preencher esse 
vazio temporal.  
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de tempo que se movimenta, já que ele próprio é imagem em movimento (Rush, 1999: 

12-14). 

O espaço é outro elemento importante do medium audiovisual, que sofre a 

influência do tempo. Na fotografia é retirada uma porção visível do espaço real que 

naquele objecto se define como um espaço novo e único. Não só a lente delimita uma 

porção de espaço como o próprio dispositivo10 corta de novo esse espaço para uma 

medida única, e essas novas características tornam-no num espaço singular. No 

audiovisual esta noção de criação de espaço é especialmente evidenciada, pois a 

percepção que temos dele pode ser construída por várias fracções, em vez de uma, e de 

maneiras diferentes de registo. O tempo permite a abertura para um espaço infinito 

delimitado pelo ecrã que é construído pela sucessão de partes criadas por diferentes 

planos de câmara.  

É o movimento que determina a sucessão de posições no espaço. No entanto, o 

que muda não são só as posições mas a relação e interacção entre os elementos e o 

espaço que ocupam. É no momento do registo que primeiro se classificam e definem 

essas ligações que estarão em constante transformação. Isso é realizado através da 

escolha dos planos e dos enquadramentos. É na reposição dos elementos na composição 

espacial, usando a câmara, que é possível definir o espaço audiovisual e o que nele se 

encontra. Por exemplo, em Body Press (1972) (Fig.3) de Dan Graham, duas 

performances são projectadas em simultâneo e capturadas pelos próprios performeres, 

que vão trocando as câmaras entre si. De todas as vezes que o fazem, a projecção da 

imagem do seu corpo é substituída pela projecção da imagem do outro corpo, sendo 

assim questionadas as suas identidades. Esta troca de espaço onde os seus corpos são 

projectados é apenas entendida devido ao registo da acção da troca das câmaras. Este 

movimento permitido pelo registo audiovisual é o que define a performance. Por outro 

lado também existe uma exploração espacial sobre o corpo já que a câmara ao 

encontrar-se num plano aproximado fragmenta os seus corpos e permite um novo olhar 

sobre eles. É na junção desses fragmentos que se constrói o corpo na sua totalidade, mas 

que é visto de maneira diferente, pois o detalhe recebido pelo plano aproximado confere 

novas características a esse corpo.  

Todas estas novas noções de espaço e tempo exploradas pelo movimento, por 

planos e enquadramentos de câmara são juntas e interligadas de maneira a fazerem 

                                                           
10 Na fotografia a porção de espaço registada é emoldurada no papel enquanto no audiovisual é-o no ecrã. 
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sentido graças à técnica da montagem. São as suas regras que definem a gramática do 

vídeo. O espaço e o tempo audiovisuais são manipulados essencialmente por ela. A 

montagem começa na própria imagem, através de planos, enquadramentos e do próprio 

movimento de câmara.  

Pode-se dizer que o plano é a imagem em movimento registada pela câmara e 

que a montagem faz a composição dessas imagens, organizando um pensamento visual. 

Em última instância é a montagem que define o que passa para o espectador. Pois, 

usando as mesmas imagens, a mudança da montagem pode mudar completamente o 

sentido do objecto. “Um bom realizador não permite que o espectador olhe para uma 

cena aleatoriamente. Ele comanda o nosso olhar inexoravelmente de detalhe em detalhe 

ao longo da sua linha de montagem” (Balázs, 1970:31-32)11 Assim, a interpretação que 

se procura por parte dos espectadores é definida no ritmo e ordem da montagem. Este 

poder de predeterminação de associações de ideias leva a que a montagem seja o grande 

manipulador e redefinidor de realidade no audiovisual. A estética da montagem da 

vídeoarte, o meio onde se insere o auto-retrato audiovisual, que surgiu nos anos 60-70 e 

que se prolonga até hoje, afasta-se da montagem rápida e incitante ligada ao 

consumismo, próprio da publicidade e do vídeo-clip exemplos da emissão televisiva. 

Tendo como premissa a noção de que o que interessa não é a obra em si mas o conceito 

e o contexto, a estética do objecto foi relegada para segundo plano. O retrato 

audiovisual, no enquadramento da vídeoarte, beneficia desta estética pois havendo 

pouca interferência na aparência da imagem, o registo do modelo será mais genuíno.  

Novas noções de tempo e espaço são então alguns dos constituintes que o 

audiovisual traz de novo para a arte, inclusive para o tema do retrato e do auto-retrato. 

No entanto, outro elemento igualmente importante é o som, que molda a imagem, e com 

bastante eficácia. É um indicador do que se passa dentro e fora de cena. Existem sons 

distintos e reconhecíveis e ao ouvi-los entendemos de onde provêm, mesmo que 

visualmente a acção não esteja presente na imagem. O som também confere uma 

profundidade de significados a cenas que de outro modo não a teriam. Os espectadores 

relacionam automaticamente o som com a imagem e este tem a capacidade de 

intensificar e prolongar as impressões visuais que nos são transmitidas. A música é 

percepcionada, não como uma sucessão de notas, mas como uma relação e interligação 

                                                           
11

 “A good film director does not permit the spectator to look at a scene at random. He leas our eye 

inexorably from detail to detail along the line of his montage” 
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de notas que se transformam em melodias. Estas melodias quando ligadas ao vídeo 

trazem algo de novo à imagem pois elas próprias já estão carregadas de significado.  

Eco, a apaixonada por Narciso, eternizou-se como um reflexo sonoro, 

mantendo-se neste mundo como eco dos outros para sempre. O som em si tem uma 

relação intrínseca com o tempo. Quando ligado ao vídeo, permite enfatizar as acções, 

não só pela relação que mantém com a acção que o originou mas também pela duração 

que o constitui. O som de um relógio, por exemplo, tem em si um conceito de passagem 

de tempo. Um som pausado transmite na imagem a sensação de lentidão e extensão de 

tempo, enfatizando a sua duração.  

Do mesmo modo, a ausência de som produz um efeito dramático. O silêncio é 

um efeito acústico que contém em si grande significado, que pode transformar a 

atmosfera de uma cena. Na imagem em movimento também existe um silêncio, onde 

tudo se encontra parado, excepto um elemento visual, que se move de maneira muito 

subtil. Esse movimento envolto em “silêncio visual” ganha uma primazia que de outro 

modo não teria.  

No entanto, o som quando ligado às imagens tende a submeter-se e a surgir 

como plano de fundo. Existe, apenas, para complementar e intensificar a experiência da 

visualização das imagens, sendo normalmente desprezado pelos espectadores. “… a 

maior parte das pessoas não repara na música que se faz ouvir durante todo o filme. 

Isso, como é óbvio, é exactamente o que se pretende, pois a música de fundo de maior 

êxito é aquela que não se ouve conscientemente.” (Rawlings, s.d.: 16). Na vídeoarte, o 

som perde relevância comparativamente ao que tem no cinema e na televisão. A 

novidade do audiovisual no campo das artes deixou um espaço em aberto para a 

experimentação onde se deu mais atenção à imagem em movimento, negligenciando a 

parte áudio. Quando se decide usar som na vídeoarte, o que não é habitual, ele tende a 

ganhar tanta importância e significado quanto a imagem. Bill Viola e Gary Hill são 

alguns exemplos de artistas que usam o som como parte da sua intenção conceptual. 

Este último, no seu trabalho Site Recite de 1989 (Fig.4), criou uma analogia entre a 

imagem e a palavra, trabalhando com a profundidade de campo e o ritmo da voz. Gary 

Hill começou desde cedo, por volta dos finais dos anos 70, a explorar a relação entre o 

som e a imagem, vendo a imagem como uma linguagem que ele pode re-escrever 

continuamente através da vídeoarte. (Rush, 1999: 103) Mas também desconstruiu a 

ideia de que o som obedecia à imagem, defendendo que “enquanto houvesse som, 
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haveria imagem”12 (Sarrazin, 1993: 86) Nas suas obras, como em Site Recite, o seu 

processo de criação iniciava-se no som passando depois à definição de imagens. Deste 

modo, o som na vídeoarte tem a possibilidade de competir com a imagem, o que nunca 

poderia acontecer no cinema ou na televisão. 

Recording Studio From Air Time (1973) (Fig.5) de Vito Acconci, é um 

exemplo de uma obra de vídeoarte que explora o tema do auto-retrato e que usa o som 

como parte essencial da intenção artística. O vídeo na obra, funciona como medium e 

como espelho. Acconci fecha-se numa espécie de confessionário durante duas semanas 

passando esse tempo a observar o seu ‘outro’ reflectido. Durante esse tempo também 

monologa sobre uma sua ex-relação amorosa. Essencialmente, nessa performance onde 

expõe os seus sentimentos mais íntimos, acaba por revelar algo da sua identidade e criar 

uma ligação com o exterior/espectador que o observa. 

 

 

 

2.2. O audiovisual e a vídeoarte 

 

2.2.1. O vídeo ao alcance de todos 

O medium audiovisual quando surgiu foi visto como uma descoberta científica 

longe do mundo do entretenimento, que se baseava essencialmente numa ilusão que 

explora a fragilidade do cérebro humano, incapaz de separar imagens a partir de uma 

certa velocidade, aproximadamente dos vinte e quatro frames por segundo. Em 

Dezembro de 1895, no salão Indien, os irmãos Lumière, projectaram para uma 

audiência o famoso filme Chegada do Comboio à Estação13
, do comboio a chegar ao 

cais que apanhou os espectadores de surpresa e assustou-os, sem saberem se o que viam 

era real ou não. Esta ilusão era uma novidade para as pessoas, mas apesar da primeira 

reacção, o interesse por esta magia continuou a crescer. O ambiente da sala escura com 

a projecção luminosa intensifica o efeito ilusório, ajudando na imersão consciente do 

que era mostrado, que acontece quando se contemplam imagens em movimento. A 

imagem em movimento é uma projecção luminosa, não é palpável, não entra no campo 

físico dos objectos. Na verdade, entra mais no campo das sombras, aproximando-se dos 

jogos e teatros chineses nos quais se projectavam num pano branco as sombras das 

                                                           
12 “There would be an image as long as there was sound”  
13 “L'Arrivée du Train em Gare” 
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marionetas. Barthes diz «Seja o que for que ela [a fotografia] dê a ver e qualquer que 

seja a sua maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela que nós vemos» (Barthes, 

1980: 14). Quando vemos uma pintura não é o suporte que estamos a ver, mas o que 

está lá pintado, e o mesmo se passa com a fotografia. Apesar disso, o tamanho, a 

materialidade e a sua imobilidade, não permitem uma dissociação do suporte, enquanto 

a imagem em movimento é uma projecção luminosa que se lança nos nossos olhos e 

essa característica permite um envolvimento que nos faz esquecer momentaneamente 

tudo o resto. Claro que temos sempre noção que nos encontramos numa sala, mas a 

tela/ecrã que nos separa da imagem desvanece-se na nossa mente e ficamos 

concentrados nos movimentos luminosos como se realmente estivessem a acontecer à 

nossa frente. Tudo passa para segundo plano e o que é projectado passa a ser a realidade 

daquele momento. “O mundo do ecrã e o nosso mundo não se podem justapor. O ecrã 

substitui por necessidade, pois no próprio conceito de universo ele é espacialmente 

exclusivo. Por um tempo, o filme é o Universo, o mundo, ou se quiserem, a Natureza”14 

(Bazin, 2004: 131)  

A ideia de “suspensão voluntária da descrença”15, em que imergimos na 

imagem conscientemente e aceitamos incondicionalmente o que ela nos apresenta, 

acontece com qualquer imagem em movimento, até num ecrã televisivo, mesmo 

havendo a diferença de dimensões e da falta do ambiente escuro da sala de cinema. 

Apesar de no cinema se usar o método de projecção e a televisão ser um ecrã 

electrónico, a diferença mais importante não se encontra na mecânica de emissão de luz, 

mas sim no seu uso. O uso da televisão é um uso doméstico. É visto como um receptor 

visual, sem limitações de formato de imagem em movimento que pode emitir, ao 

contrário do uso do cinema que se cinge à emissão de filmes. A possibilidade de 

variação de formato foi uma das razões pela qual a televisão foi o caminho mais óbvio 

para os artistas que cada vez mais se interessavam por este meio de expressão que é o 

audiovisual. Outra das razões foi o lançamento, em 1965, da primeira câmara Portapak 

                                                           
14 “The world of the screen and our world cannot be juxtaposed. The screen of necessity substitutes for it 
since in the very concept of universe is spatially exclusive. For a time, a film is the Universe, the world, 
or if you like, Nature.” (Bazin, 2004:131) 
15 A expressão suspensão voluntária da descrença, foi registada pelo poeta Samuel Taylor Coleridge 
poeta inglês conhecido por ser um dos fundadores do romantismo em Inglaterra. Em 1817 publicou 
Biografia Literaria, e aí escreveu “(…) pelo momento aquela suspensão voluntária da descrença, o que 
constitui fé poética”, ou “ (…) that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes 
poetic faith” no idioma original. Coleridge referia-se à vontade de um leitor aceitar como verdadeiras as 
premissas de um trabalho de ficção literária, mas a expressão hoje em dia é mais conhecida pela sua 
ligação ao cinema e com o que acontece ao espectador durante a visualização de um filme. (Ferri, 2007: 
6) 
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que mais do que gravar tinha novos componentes que revolucionaram a arte 

audiovisual: a portabilidade, o fácil manuseamento, a possibilidade de filmar ao ar livre, 

e o dispensar de equipas de operadores e técnicos audiovisuais. Isso deu aos artistas 

acesso a uma arte que antes era restrita e muito cara.  

Nesta época os postulados Dadaistas e Duchampianos eram massivamente 

adoptados, e os artistas encontraram no vídeo um novo meio para os explorar. 

Defendendo a sobrevalorização do processo criativo em relação ao objecto artístico, o 

vídeo veio permitir e incitar o experimentalismo. Deste modo a vídeoarte apareceu 

como a introdução do vídeo no campo da arte conceptual. Considera-se que a vídeoarte 

surgiu em 1965, quando Nam June Paik em Nova Iorque filmou a comitiva papal a 

descer a quinta avenida, com uma câmara Sony Portapak. Paik, reconhecido pela 

criação de música experimental e performance, apresentou esse documento como um 

produto de expressão pessoal, incluindo-a no seu portefolio. (Rush, 1999: 82) Esta 

recontextualização que demonstra uma intenção artística, foi o que passou a definir se 

os vídeos podiam, ou não, pertencer ao domínio artístico. A vídeoarte encontrou assim o 

seu lugar na imagem audiovisual contemporânea. 

No seu início o vídeo foi essencialmente usado na arte para registar 

performances. Ao explorar este medium os artistas foram gradualmente aderindo à sua 

utilização como meio de expressão devido que envolvia aspectos nunca antes 

explorados na arte como a relação entre o tempo e o espaço, e também por ser uma 

tecnologia recente, permitindo mais liberdade de experimentação pela falta de cânones 

instituídos. O cinema era um trabalho colectivo e demorado, enquanto a câmara portátil 

podia ser usada exclusivamente por uma única pessoa e isso facilitava também a 

experimentação, factor que domina e caracteriza a vídeoarte. Foi entre os finais dos 

anos sessenta e durante os anos setenta, que surgiram os grandes nomes da vídeoarte 

como Vito Acconci ou Gary Hill, referidos anteriormente. No entanto, foram os anos 

oitenta e noventa que trouxeram uma nova perspectiva e interesse pelas narrativas 

pessoais. Bill Viola, por exemplo, mostrou que o vídeo podia ser um medium 

intensamente pessoal aberto a diversificadas possibilidades expressivas (Rush, 

1999:109). I Do Not Know What It Is I Am Like (1986) (Fig.6) Viola procura auto-

conhecimento através do seu reflexo no olho de uma coruja. 

O vídeo aparece assim como um modo não só para documentar performance 

mas como um objecto artístico em que, tanto a câmara como o monitor, são tidos em 

conta na criação performativa. Um dispositivo que leva ao questionamento da 
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identidade através da imagem que se movimenta e que no retrato permite a exploração 

do ‘outro’. Num outro exemplo, Akiko Iimura em Double Portrait (1973 - 1987) (Fig.7) 

cria retratos, trabalhando com características únicas do audiovisual como a repetição 

sonora, a sincronização e o feedback, para colocar em questão a realidade das imagens 

electrónicas e ao mesmo tempo a legitimidade da nossa própria imagem. 

 

 

 

2.2.2. A cada um a sua imagem: o vídeo como auto-retrato 

Na essência o auto-retrato contém as mesmas características do retrato, 

partilhando com ele os mesmos problemas. A única diferença é aquela que torna o auto-

retrato num meio de profunda exploração de novos conceitos sobre o Ser: o retratista e o 

retratado são a mesma pessoa. Aquele que é observado e o que observa são a mesma 

pessoa, e a interpretação torna-se mais difícil. Isto porque é necessária uma certa 

distância e imparcialidade para se poder percepcionar o modelo sem interferências e 

obter assim um registo mais genuíno. O que é difícil quando se trata de nós mesmos. 

Por outro lado, na procura de um registo da identidade, somos nós próprios quem 

melhor a pode conhecer e entender. No entanto, ao explorar a nossa identidade, 

podemos não nos reconhecer nela, tal como aconteceu com Dorian Gray. Este teve de 

passar pelo confronto com a sua identidade mais secreta, desconhecida de si próprio, e 

não sabendo lidar com ela, morreu.  

Na exploração da identidade e na tentativa do seu registo, definiram-se no 

auto-retrato vários subtemas logo no início da vídeoarte, quando foi percebida a 

potencialidade do audiovisual para a exploração da própria imagem. Um deles é a noção 

de ‘outro’, o ‘outro’ da imagem que se assemelha a nós mas que não é igual e não nos 

pode substituir, agora a observar-nos através de um ecrã de televisão. TV Buddha (1974) 

(Fig.8), por Nam June Paik, é um dos primeiros exemplos de obras de vídeoarte que 

tocam na ideia da obsessão pela própria imagem. Usando o feedback como reflexo, o 

artista relaciona ironicamente o olhar fixo perante uma emissão televisiva com o olhar 

contemplativo do Buda (Lovejoy, 1992: 192). Mas para além da crítica social 

pretendida, também aqui se encontra o evidenciar de um entreolhar eterno entre um 

‘outro’ electrónico e o original. Um entreolhar que se mantém apático pelo modo como 

nos relacionamos com a tecnologia, mas que não se quebra, pois essa mesma tecnologia 

luta pela atenção do espectador mantendo-o preso pela sua característica de imersão 
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voluntária na imagem. Deste modo, o uso do vídeo acentua a experimentação do auto-

retrato pois fomenta o magnetismo que o ser humano já sente pela própria imagem.  

Em HIDEO (1983) (Fig.9), It’s Me, Mama, de Mako Idemitsu, a questão do 

‘outro’ também é explorada, especificamente ao nível do problema da substituição e 

igualdade entre o original e o duplo. Nesta obra, o artista é vigiado pela mãe que se 

apresenta constantemente através de qualquer monitor televisivo, onde quer que esteja. 

Na sua obra, Idemitsu procura criticar directamente a presença da televisão e das 

novelas na dinâmica da típica família japonesa. Mas também é possível questionar sobre 

a substituição da pessoa por uma imagem electrónica. O olhar maternal que o 

acompanha é delegado numa televisão. O ‘outro’ encontra-se assim enquanto original. 

Isto é, a mãe encontra-se presente através do seu ‘outro’ da televisão, e o artista aceita 

essa imagem como um substituto. Mas como havia dito Gombrich, o ‘outro’ não pode 

substituir o original, pois é um diferente apesar da sua semelhança.  

A aproximação ao reflexo do espelho através dos planos fixos e do feedback 

destaca a problemática do duplo e a sua característica Unheimliche, com que o artista 

tem de lidar. Mas no vídeo o monitor não reflecte apenas, pois, para além de poder 

gravar esse reflexo, a existência da câmara e do monitor permite um feedback entre o 

artista e a sua imagem, partilhando o mesmo espaço visual. “Então tanto para nós, como 

para Acconci, o vídeo é o processo que permite estes dois termos fundirem-se”16 

(Krauss; 1976: 11). O trabalho de Vito Acconci, Centers (1971) (Fig.10), evidencia esta 

situação de partilha com o duplo. O artista filma-se a apontar para uma televisão 

continuamente durante vinte e cinco minutos. Durante esse tempo, Acconci permanece 

fitando o seu ‘outro’ projectado no monitor. Uma troca de olhar ininterrupta, sustentada 

pelo voyerismo narcísico, cuja performance é gravada e apresentada posteriormente. 

Mas aqui devemo-nos perguntar como seria a reacção do artista durante a observação 

dessa performance onde ele mesmo se encontra duas vezes. Pois Acconci que realiza a 

performance e que olha o seu duplo, por sua vez, também se transforma num duplo 

quando observado pelo artista, na visualização da gravação. Continuando este sistema 

podia-se formar uma perpétua realização de duplos no prosseguimento do entreolhar 

narcísico. ‘Outros’ não iguais entre si que se mantêm fascinados pela sua semelhança e 

presença. 

                                                           
16

 “So for us, as for Acconci, video is a process which allows these two terms to fuse”. 
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O uso do feedback foi usado por muitos artistas para além de Paik e Acconci. 

Não só por primeiramente não haver equipamento de edição para manipular a imagem 

mas também porque a capacidade instantânea de transmissão era uma característica 

muito apelativa. O vídeo permite receber e projectar a imagem no monitor 

simultaneamente, aproximando-se do imediato do espelho. Permite assim uma sensação 

de intimidade normalmente não realizável em filme. Com artistas como Vito Acconci e 

Bruce Nauman, que literalmente viraram a câmara sobre si mesmos em situações 

fabricadas ou nos seus estúdios, o vídeo tornou-se uma extensão do gesto artístico. 

“Com o vídeo, o gesto do artista podia ser gravado e o seu corpo podia ser observado no 

acto de criação”. (RUSH, 1999: 83-84) É um tipo de performance narcísica, como 

Rosalind Krauss a designa em “Vídeo: The Aesthetics of Narcissism”. O corpo ou 

mente do artista são expostos tal como acontece no confronto com o reflexo do espelho. 

Este narcisismo incide numa exploração psicológica, que se manifesta pela 

corporalidade, que permite a examinação das condições e tradições entre as relações do 

processo de criar um auto-retrato e o modo de percepção dos espectadores (Krauss, 

1976: 6-11). 

Bill Viola descreve a sua obra como poemas em que se debate com problemas 

como a identidade e a espiritualidade no mundo moderno, usando o corpo como matéria 

principal (Rush, 1999: 141). O corpo é usado na exploração e entendimento da 

mortalidade e da sua própria consciência como parte da natureza. Reasons for Knocking 

at an Empty House, de 1983, é a gravação da experiência de Viola quando se fechou 

num quarto e se tentou manter acordado durante três dias. No resultado é palpável o 

esforço físico e mental durante a passagem do tempo. Viola diz “O meu trabalho, está 

centrado no processo de descoberta e realização pessoal. O vídeo faz parte do meu 

corpo; é intuitivo e inconsciente” (Rush, 1999: 145). 

Bruce Nauman por seu lado usava o seu estúdio como um local de reflexão 

pessoal, onde o seu corpo era o principal objecto de interesse. Ele considerava que 

sendo um artista, tudo o que fizesse no estúdio deveria ser arte e que, então, todas as 

suas acções e rotinas seriam obras artísticas. A arte passa a ser, para ele, mais uma 

actividade do que um produto. O que na verdade Nauman fazia enquanto se mostrava 

àquela câmara fixa directamente virada para si, era perpetuar a sua evolução como 

pessoa e artista, inaugurando uma espécie de “auto-retrato em movimento”. (Brunel, 

2003: 126) O uso da câmara fixa nos seus trabalhos, onde não é necessária a presença 

de alguém para a operar, cria a sensação de espelho que é capaz de registar todos os 
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movimentos do artista. Encarada como um espelho, a câmara permite ao espectador 

percepcionar o seu reflexo na televisão desejando que o corpo apresentado na imagem 

seja o seu. Isto torna-se angustiante, especialmente pela situação de substituição do seu 

‘outro’ que o torna ainda mais estranho para si. (Brunel, 2003: 126).  

Os trabalhos de Bruce Nauman lidam frequentemente com a alienada relação 

consigo mesmo e com tudo o resto. Na sua obra Self-portrait as a Fountain de 1966 

(Fig.11), ele coloca-se no lugar de um objecto, um chafariz, usando a boca como 

bebedouro. Faz alusão ao trabalho de Duchamp, Fountain de 1917, quando este retirou 

um urinol e o colocou ao contrário num museu, pondo em questão a familiaridade e 

contexto dos objectos e o que os define como obra de arte.  

Marina Abromovic também se identifica com o projecto Duchampiano 

encarando a arte como um meio de quebrar hábitos mentais e emocionais. Abramovic 

usou o seu corpo como um ready made, usando-o como objecto no qual o público se 

reconhecia e projectava. (Goldberg, 1993:21) Na peça Rhythm 10 (Fig.12), Abramovic, 

com uma mão estendida e a outra segurando uma faca, criou uma rotina em que 

espetava a faca na mesa entre os dedos. Quando se enganava e acertava em si mesma 

mudava de faca, aumentando o ritmo, até as facas acabarem. O público, obrigado a 

presenciar tal auto-mutilação, estava enganado ao pensar que podiam respirar de alívio, 

pois Abramovic tinha gravado toda a acção, e ao repeti-la, tentava imitar exactamente o 

que tinha acontecido, na mesma altura em que se tinha enganado e cortado e com a 

mesma faca com que o tinha feito. Usando a memória apenas existente numa gravação 

áudio ou audiovisual, ela tornou o aleatório universal (Thomas, 1993:45). O que antes 

tinha sido por acaso, foi usado para criar regras e definir um novo estado para a situação 

do próprio corpo. Este passou a estar sujeito à mutilação intencional devido ao acaso 

anterior. Isto demonstra um desprezo pela sua própria integridade física em nome de 

uma obsessiva necessidade de manter o controlo. Marina Abramovic colocou-se em 

múltiplas situações extremas de risco, levando a experiência e consciência do corpo, e 

de si mesma como um todo, a outros níveis. Em grande parte destas obras, o seu 

objectivo era permitir ao espectador o acesso e a interacção com as suas experiências. 

Seja com performances onde usa o seu próprio corpo, ou com instalações onde é o 

elemento principal, Abramovic provoca a interacção física e conceptual do público. O 

uso do próprio corpo que se torna um espelho onde o público se reflecte, enquadra-se no 

tema do auto-retrato por tudo o que a performance diz da artista e o que permite ao 

espectador descobrir de si mesmo. Por outro lado, o uso da instalação como meio de 
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apresentação permite uma interacção narcísica por parte do espectador. Este pode 

interagir e finalizar a obra exposta à sua maneira pelo modo diferente de percepção 

possível, devido à exploração espacial. A instalação permite desse modo uma partilha 

de experiências entre a artista e o espectador, sublinhando valores empáticos.  

Marina Abramovic pesquisou e interessou-se por filosofias e rituais orientais 

devido à sua potencialidade de elevação a estados de auto-consciência. Os rituais 

correspondiam a desejos inconscientes latentes nas suas antigas performances, passando 

a criar outras que chegassem a uma situação de harmoniosa proporcionalidade entre o 

corpo e a mente, através da gradual transformação pelo esvaziamento da mente: “Por 

trinta anos Marina Abramovic usou técnicas de esvaziamento e transformação para criar 

condições no qual a transição de ambos o artista e o público para um diferente estado 

pudesse acontecer” (Goldberg, 1993:21). 

Abramovic usava o vídeo inicialmente para documentar apenas as suas 

performances, mas mais tarde, apercebendo-se da potencialidade do medium, usou-o em 

experiências mais complexas e conceptuais. Em Video Gallery Portrait de 1977-2002 

ela inclui vários vídeos de antigas performances ou obras audiovisuais, mas refeitas ou 

reeditadas, como que adaptando as memórias electrónicas às que tem na sua mente e na 

opinião que tem sobre elas. Ao deparar-se com o passado apercebeu-se de como as suas 

obras reflectiam a sua pessoa, física e mentalmente. Abramovic diz: “quando comecei a 

editar essas obras, descobri que mostravam uma versão da minha vida: não apenas do 

desenvolvimento de minhas performances mas também do envelhecimento da artista na 

trajectória de trinta anos.” (Cook, 2008). Num dos vídeos que reeditou, encontra-se a 

obra Cleaning the mirror (1995) (Fig.13). Esta obra era composta por cinco monitores 

empilhados que transmitiam uma performance de três horas protagonizada por 

Abramovic, onde ela lavava e escovava, no colo, um esqueleto humano que fora feito à 

sua medida. Mais uma vez ela recorre a um ritual para uma auto-exploração mental e 

física. A obra expõe-se como um auto-retrato na medida em que a artista se encontra a 

purificar a sua morte, tentando aceitar e reconhecer a sua própria mortalidade.  

O auto-retrato na vídeoarte abrange assim, os mesmos temas e preocupações 

que se encontram na fotografia ou na pintura: aqueles que põem em causa mais que o 

exterior, concentrando-se no auto-conhecimento físico e mental e no seu registo. A 

grande diferença reside no modo de abordar estes temas.  

O espaço e o tempo audiovisual permitem movimento e a linguagem 

audiovisual permite diversidade no registo desse movimento. Então é no contexto da 
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vídeoarte que o medium audiovisual permite explorar conceitos e ideias que, tal como 

mostrou Marina Abramovic ou Bruce Nauman, permitem atingir um estado diferente de 

auto-conhecimento.  
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3. Auto-retrato apagado 

 

Tal como Marina Abramovic e outros artistas que abordaram o tema da morte, 

também esta obra parte deste tema para a criação de um auto-retrato. Nos casos de 

Alzheimer, uma doença degenerativa, a mente chega a um estado tal que afecta o modo 

de vida e a própria maneira de ser. Antes da morte física, as pessoas atingidas por esta 

doença passam por um estado de degeneração mental, morrendo gradualmente, mesmo 

que o seu corpo ainda permaneça vivo. Encontram-se como Narciso, impossibilitadas de 

se reconhecerem, aproximando-se de um trágico final: 

 

 [A] Doença de Alzheimer é um tipo de demência que provoca uma deterioração 
global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas (memória, atenção, 
concentração, linguagem, pensamento, entre outras). Esta deterioração tem como 
consequências alterações no comportamento, na personalidade e na capacidade funcional da 
pessoa, dificultando a realização das suas actividades de vida diária. (…) ficam confusas, 
passando a apresentar alterações da personalidade, com distúrbios de conduta e acabam por 
não reconhecer os próprios familiares e até a si mesmas quando colocadas frente a um 
espelho. (Alzheimer Portugal, 2011).  

 

A confusão de identidade que esta doença cria decorre do modo com ela afecta 

a memória. É através da interpretação das memórias que as nossas decisões se definem. 

É na memória, quer pessoal quer cultural, que retiramos os conhecimentos que 

direccionam as nossas acções, definem os nossos desejos e condicionam as nossas 

aspirações de futuro. Deste modo, quando as memórias são apagadas, a nossa própria 

identidade é afectada. Sendo a arte um meio tão pessoal de expressão, especialmente na 

criação de um auto-retrato, o facto de a perda de memória afectar a identidade altera do 

mesmo modo a criação artística. “A necessidade de dar sentido ao passado, seja recente 

ou distante, é fundamental na natureza reflectiva da arte”17 (Elwes, 2000:1). Podemos 

encontrar também essa relação entre a memória e a criação, na mitologia da Grécia 

antiga, na qual as musas eram filhas da deusa da memória, Mnemosine. Elas permitiam 

a comunicação entre o divino e os humanos através de inspirações que chegavam aos 

poetas e outros artistas. Esse saber que as Musas transmitiam vinha graças à sua mãe, a 

Memória, fonte profunda e perene do saber (Gual, 2005: 176). 

                                                           
17 “The need to make sence of the past both recent and distant is fundamental to the reflective nature of 
art.” 
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Deste modo, a doença ao danificar a memória acaba por afectar a maneira de 

ser e estar. Devido à confusão e ao não reconhecimento do ambiente onde se encontra, o 

receio é um sentimento constante no doente de Alzheimer.  

O apagamento de memórias cria problemas na criação de um auto-retrato que 

lida com o problema da relação entre o auto-registo e o reconhecimento nesse registo. E 

esse reconhecimento quebra-se quando já não se tem memória de si mesmo.  

Narciso quando se olhou no reflexo da água não se reconheceu, o que lhe 

permitiu verdadeiramente apreciar a sua beleza por ela mesma e não por ser sua. Um 

olhar objectivo que ironicamente afastou a questão do amor-próprio que influencia a 

ideia que temos de nós mesmos. Em Boomerang (1974) (Fig.14) de Nancy Holt e de 

Richard Serra, o narcisismo é explorado quando Holt, durante onze minutos, ouve a sua 

própria voz em feedback com algum atraso. Quanto mais se ouve mais difícil se torna 

falar ou até pensar pois a voz que lhe é devolvida impede-a de ler o texto que ouve com 

delay. Ela dá por si num mundo cheio da sua própria voz que lhe dispersa a atenção. No 

entanto, por a sua voz ser devolvida em delay através de um mecanismo artificial, e pelo  

elevado nível de concentração na fala, a voz passa a ser percepcionada como um som 

estranho. Tal como o doente de Alzheimer que na presença da sua imagem deixa de se 

reconhecer. 

O projecto artístico sobre o qual esta dissertação se baseia, aborda o problema 

do não reconhecimento provocado pela doença de Alzheimer representando duas 

situações, cada uma delas correspondendo a um vídeo: as memórias que são afectadas 

pela doença se desvanecem e a pessoa afectada por esse desaparecimento não se 

apercebendo da mudança que ocorre em si mesma. O primeiro vídeo representa as 

memórias, que serão simbolizadas por imagens do sujeito gravadas do passado. As 

gravações de família que são guardadas como prova de que certos momentos existiram, 

para mais tarde serem relembrados. Grande parte das pessoas na verdade usa o vídeo e a 

fotografia como modo de fixar memórias. Mas também pode acontecer o contrário: as 

imagens registadas acabarem por substituir as memórias originais, onde já não se sabe 

se a memória é uma lembrança real ou apenas resultado da visualização das imagens. 

Tal pode acontecer com muitas das imagens de infância, em que o sujeito se consegue 

lembrar de certos momentos, mas a imagem que recorda é exactamente idêntica àquela 

dos registos, onde o sujeito se vê de longe como se visse pelos olhos de uma segunda 

pessoa, ou neste caso, de uma câmara. Não é através dos acontecimentos em si que 
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retiramos interpretações e conclusões, mas sim através das memórias que retemos 

desses acontecimentos.  

O primeiro vídeo será então constituído pelas memórias representadas pelas 

imagens de registo familiar e informal. O vídeo é projectado e enquadrado por uma 

moldura de espelho, sugerindo que as memórias equivalem ao reflexo, isto é, que a 

identidade do sujeito é definida pelo reflexo das suas memórias que contém inúmeros 

‘outros’ do sujeito, que se assemelharam ou ainda se assemelham a ele, mas sem o 

poderem substituir. O aparecimento destas imagens no vídeo será aleatório, como as 

nossas memórias que não obedecem a uma linha estrutural rigorosa podendo nós aceder 

a qualquer uma, a qualquer momento. No entanto, haverá uma subtil narrativa no vídeo. 

As memórias irão ser envolvidas lentamente por uma mancha branca. No final do vídeo 

ficará apenas uma imagem branca na sua totalidade, desaparecendo primeiro as 

memórias mais recentes, tal como acontece na doença do Alzheimer. O branco, por seu 

lado, simboliza o vazio, o nada, que preenche a mente de alguém com esta doença.  

O segundo vídeo representa o sujeito que se observa ao espelho e que verá no 

primeiro vídeo, como reflexo, as memórias que o definem. Para isso será apresentado no 

vídeo uma pequena performance: o acto de se aproximar e olhar ao espelho. A acção de 

olhar ao espelho é muito pessoal, pois é o acto de observação da própria imagem. Para 

salientar a acção, o movimento vai ser lento. Tal como em Walking in a Exagerated 

Manner (1967-68) (Fig.15) de Bruce Nauman, o movimento ao ser pronunciado e 

exagerado evidencia a corporalidade e a acção em si.  

O seguimento deste vídeo é partilhado com o do primeiro. Enquanto o vídeo 

das memórias vai de encontro ao branco do apagamento, o segundo vídeo, durante a 

performance, vai ser afectado pelo facto do sujeito estar a perder as memórias. Assim, 

quanto mais o sujeito se aproxima da câmara/espelho menos capacidade terá de se 

reconhecer. A interferência na imagem será feita tendo como referência a obra I’m Not 

The Girl Who Misses Much (1986) (Fig.16) por Pipilotti Rist, que usa efeitos visuais, 

como o desfoque, para desgastar a imagem e tornar o reconhecimento impossível.  

Espacialmente, o segundo vídeo será exposto em frente do primeiro e à mesma 

altura. A instalação irá permitir duas coisas: uma maior interacção com o público, onde 

ele poderá decidir que vídeo ver primeiro e em que altura trocar, individualizando a 

apreciação dos vídeos; a outra é permitir compreender a interligação entre os dois 

vídeos como sendo o sujeito que se vê ao espelho. Esta ideia de observação do sujeito 
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ao espelho entre as duas peças audiovisuais é conseguida devido aos vídeos se 

encontrarem frente-a-frente e a existência da moldura de espelho, o que permitirá a 

insinuação de que o primeiro vídeo é o reflexo do segundo vídeo. Assim o sujeito do 

segundo vídeo, estará em frente do espelho tendo as memórias como reflexo. Em 

Double Identity (1979) (Fig.17), Taka Iimura também usa na sua instalação o frente-a-

frente de imagens, colocando a mesma pessoa a observar-se a si mesma e em negação, 

estando os dois ‘outros’ a não se identificarem um com o outro. Os dois vídeos também 

estarão ligados através da sua duração. Finalizarão ao mesmo tempo. Quando o sujeito 

estiver o mais próximo possível da câmara, totalmente irreconhecível pela interferência, 

as memórias do primeiro vídeo terão desaparecido num branco total, representando o 

seu desaparecimento na íntegra.  

Outro elemento neste segundo vídeo é o som. A erosão não só será vista como 

ouvida. Essa inclusão deve-se à relação entre o som e o tempo. O espectador pode tomar 

mais consciência da erosão e da sua duração devido à presença do som. Além disso 

também torna mais evidente a relação entre os dois vídeos pois enquanto se visiona o 

primeiro vídeo, o que se ouve é a sua influência corrosiva sobre o segundo.  

Finalizando, o auto-retrato aqui apresentado expõe como a falta de memória, 

leva ao não reconhecimento e ao questionamento da própria identidade. Os dois vídeos 

apresentados tendem para a sua dissolução, sendo o Alzheimer a razão do 

desaparecimento das memórias, e estas o motivo pelo qual a imagem do sujeito se 

corrói. A erosão de ambos desenvolve-se ao ponto do não reconhecimento total, 

deixando de existir memórias ou sujeito, e mostrando assim a interligação entre a falta 

das memórias e o não-reconhecimento. 
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Conclusão 

Em virtude do que foi mencionado na presente dissertação e a partir do 

desenvolvimento do projecto artístico, foi deste modo demonstrado que um auto-retrato 

pode ser impossível de se concretizar. A parte prática deste trabalho é constituída por 

dois vídeos que tentam transmitir essa impossibilidade de reconhecimento no próprio 

reflexo quando não se tem memórias, usando como pretexto o caso de um doente de 

Alzheimer.  

Para chegar a tal conclusão, foi necessário ter de definir os conceitos base do 

tema do auto-retrato. Desse modo, o primeiro capítulo foi o resultado de considerações 

retiradas da leitura e entendimento de estudos de autores como Platão, Gombrich e 

Stoichita, bem como na ponderação dos mitos de Narciso e Eco. A partir destas 

considerações concluiu-se que o ‘outro’, o nosso duplo semelhante, mas não igual, dos 

retratos, é a razão pelo qual o auto-retrato é de um grande interesse para os artistas 

contemporâneos. Narciso morre devido à sua obsessão e Eco, por sua vez, é presa num 

estado em que não possui identidade pessoal pois apenas repete os outros, nunca 

podendo ter qualquer auto-retrato devido ao não reconhecimento de uma imagem sua, 

tal como o doente de Alzheimer. 

Outro aspecto que foi salientado foi a de que o registo contemporâneo 

incentiva uma exploração psicológica para além de física, como acontece com o retrato 

de Dorian Gray, que trocou de lugar com a sua imagem mas que, não sabendo lidar com 

o registo de uma parte da sua identidade que não conhecia atingiu-se mortalmente, 

quando destruiu o seu retrato. Na procura de um meio ideal de percepcionar e registar a 

identidade é-se deparado com o facto de que não há possibilidade de se poder 

percepcioná-la na sua totalidade. Em parte isto deve-se ao facto de num auto-registo o 

artista retira sempre interpretações da sua imagem e faz pose inconscientemente ao 

auto-observar-se. “Não existe uma crença de que se é mais fiel a si mesmo quando se 

renuncia a tentativa de representar a sua própria vida?” (Duttman, 2007: 21)18. Como 

resposta, artistas como Thomas Ruff ou Cindy Sherman ponderaram a neutralidade no 

registo para tentar evitar essas interferências. Porém, considerando as obras de Dijkstra, 

concluiu-se que, mesmo não podendo percepcionar a identidade na totalidade, é 

                                                           
18

 “Is there not a belief that one is the most true to oneself when one renounces the attempt to 

represent one’s own life?”  
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possível e preferível percepcioná-la parcialmente. Mesmo que o uso de câmaras limitem 

o artista e ele não consiga alterar-se da consciência da pose, o auto-retrato continua a 

representá-lo. 

Portanto, se é através da pose ou da acção que a conduz que é possível observar 

o sujeito, será no uso da performance que o artista/modelo melhor realizará o auto-

retrato. Para o registo dessa performance depreendeu-se que o audiovisual é o medium 

ideal devido às suas características únicas de tempo, espaço e som. Foi no estudo de 

obras de vídeoarte, campo artístico onde se insere o tema do auto-retrato audiovisual e 

que incentiva à experimentação, que se definiu a relação entre o uso do vídeo e a 

exploração da identidade. A própria premissa da vídeoarte beneficia a criação do auto-

retrato, pois ao sustentar que o que interessa não é a obra finalizada mas o seu conceito 

e contexto, a questão da estética é subvalorizada. Dessa forma, ao haver pouca 

interferência com a aparência da imagem, o registo do modelo é mais autêntico. 

O vídeo em si contém especificidades que ajudam na auto-exploração: como a 

“suspensão voluntária da descrença” que ao convidar a uma imersão na imagem 

projectada aumenta a atracção já sentida pelo nosso duplo retratado da imagem; como 

também pelo uso do feedback que se assemelha à relação íntima entre o espelho e o 

reflexo. Assim, explorando as características do audiovisual, os artistas podem levar 

mais adiante a dimensão narcísica do auto-retrato, pois o vídeo é um medium que 

estimula a atracção que o ser humano tem pela sua própria imagem. Através de obras 

como a de Marina Abramovic confirmou-se que a utilização do vídeo se enquadra no 

tema do auto-retrato: o registo das suas performances permitem mostrar a exploração 

física e mental levando o seu próprio corpo ao extremo e colocando-se num estado de 

auto-consciencialização.  

Definidos a prática da performance e o medium do audiovisual como os meios 

que melhor se adequam para a criação de um auto-retrato, este trabalho de investigação 

prosseguiu para explorar a auto-representação numa particularidade: na possível 

situação de não se possuir memórias. As memórias estão intrinsecamente ligadas à 

definição da nossa identidade, e ao desaparecerem o auto-reconhecimento deixa de se 

poder concretizar.  

O facto de não haver memórias e auto-reconhecimento permite afastar 

interferências no auto-registo, como por exemplo o facto de o artista fazer 

interpretações, tal como já havia sido referido. Ao não haver auto-reconhecimento, é 

possível evitar parte do que tolda a visão do ser humano sobre si próprio e aproximar-se 
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de um registo imparcial e assim mais genuíno. No entanto, um auto-registo criado sem 

noção da própria identidade não pode ser considerado um auto-retrato pois o artista iria 

lidar com a imagem do seu registo como sendo de um desconhecido e não de si mesmo, 

o que contraria a intencionalidade do auto-retrato que é a de proporcionar uma 

exploração da própria identidade. Assim, com esta dissertação, concluiu-se que é 

impossível criar-se um auto-retrato não havendo auto-reconhecimento. 

A parte prática deste trabalho veio tornar evidente a impossibilidade do auto-

retrato, nestas circunstâncias. Dois vídeos fazem a relação entre o sujeito e as suas 

memórias que se desvanecem. Ambos no decorrer o tempo passam por uma 

deterioração gradual, até à total erosão da imagem. O sujeito que se observa ao espelho 

perde as memórias, reflectidas num dos vídeos, fazendo com que o seu duplo, da 

imagem do outro vídeo, também desapareça pois o sujeito ao não se conseguir 

identificar já não é capaz de reconhecer essa imagem como sua.  
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ANEXOS 
 
 

 

    Fig. 1: Cindy Sherman, Untitled Fim Still #56, 1980. Da série Still Films (Danto, 1990: 92) 

 

 

    Fig. 2 Rineke Dijkstra, Kolobrzeg, Poland, 1992. (Metropolitan Museum of Art, 2011) 

 

 

    Fig. 3 Dan Graham Body Press, 1970-1972 (Brower, 2001: 132) 
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    Fig. 4 Gary Hill, Site Recite, 1989 (Jenden Gallery, 2011) 

 

 

    Fig. 5 Vito Acconci, Recording Studio From Air Time, 1973 (Moure, 2001: 162) 

 

 

    Fig. 6 Bill Viola, I Do Not Know What It Is I Am Like, 1986 (Rush, 1999: 110) 
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Fig. 7 Akiko Iimura, Double Portrait, 1973-1987. (Iimura, 2011) 

 

 

Fig. 8 Nam June Paik, TV Buddha, 1974. (Lovejoy, 1992: 192) 

 

 

Fig. 9 Mako Idemitsu, HIDEO It’s Me Mama, 1983. (Rush, 1999: 89) 

 



 

Fig. 10 Vito Acconci, Centers, 1971. (electronic arts intermix, 2011)

 

Fig. 11 Bruce Nauman,

 

Fig. 12 Marina Abramovic, Rhythm 10, 1973

 

 

Vito Acconci, Centers, 1971. (electronic arts intermix, 2011) 

 

Bruce Nauman, Self-portrait as a Foutain, 1966. (BAM/PFA: 2011) 

 

movic, Rhythm 10, 1973. (InitiArt Magazine, 2011) 
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Fig. 13 Marina Abramovic, Cleaning the Mirror, 1995 (Iles, 1995: 1) 

 

 

Fig. 14 Nancy Holt e Richard Serra, Boomerang, 1974. (Nancy Holt, 2011) 

 

 

Fig. 15 Bruce Nauman, Walking in a Exagerated Manner, 1967-1968. (Art Forum, 2011) 
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Fig. 16 Pipilotti Rist, I’m Not The Girl Who Misses Much, 1986. (Rush, 1999: 3) 

 

 

Fig. 17 Taka Iimura, Double Identity, 1979 (Iimura, 2010) 
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