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1. RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema os autorretratos contemporâneos, nomeados 

com o neologismo selfie. A pesquisa busca contextualizar a criação desta prática 

social e refletir sobre as transformações dos propósitos dos autorretratos. Com a 

popularidade e a facilidade, em termos globais, da prática de se autorretratar, a 

palavra selfie passou a ser utilizada no ano de 2002, num fórum on-line australiano, 

sendo popularizada posteriormente com as redes sociais. A principal reflexão está no 

autorretrato como prática artística, onde o artista põe a sua aparência à discussão, 

transformando esses retratos numa representação social e intelectual e o autorretrato 

como uma prática de imagem, onde o selfie é um sintoma da supremacia do valor de 

exposição sobre o aspecto documental, característica da fotografia em seus anos 

iniciais. 

2. INTRODUÇÃO 

O artista se colocando como tema de seu próprio fazer é uma prática habitual 

em diversas formas de expressão, incluindo as artes plásticas, as artes visuais, a 

literatura e a música. 

Na pintura, muito antes da fotografia, inúmeros artistas se autorretrataram. 

Desde as pinturas rupestres o homem usa imagens de si, assimilando “a coisa e sua 

imagem como manifestações diferentes da mesma energia de espírito. Daí advém a 

suposta eficácia das imagens para propiciar e ganhar controle sobre presenças 

poderosas” (SONTAG, 2004, p171). Dessa forma percebemos a função mágica e o 

valor de culto, que parte da premissa que não deve expor o que é sagrado. 

(BENJAMIN, 2017) que era atribuído nesse momento da história. 

Na fotografia, o valor de exposição começa a suplantar totalmente o valor de 

culto. (BENJAMIN, 2017, p 22) Devido a tal versatilidade pragmática, a fotografia pode 

ser muito mais compreendida como um instrumento, como uma ferramenta e os 

autorretratos perdem o intuito da representação artística. Os selfies estabeleceram-se 

como uma prática cultural generalizada, tornando-se uma narrativa autobiográfica, a 

narrativa do “eu”. O objeto central da imagem é a autoimagem1, perdendo a 

concepção do artista se autorretratando com um intuito artístico ou reflexivo. Os selfies 

                                                             
1 “A autoimagem é a parte descritiva do conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, chamado por William 
James si mesmo (inglês.self). Ou seja é a descrição que a pessoa faz de si mesma.” AUTOIMAGEM In: Wikipédia: 
a enciclopédia livre. Disponível em:. < https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoimagem>. Acesso em: 22/08/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoimagem


seriam a expressão de uma sociedade onde o valor de exposição sobrepõe-se à 

condição singular e privilegiada da obra de arte?  

Esta pesquisa se propõe a oferecer um quadro conceitual e busca refletir a 

prática do autorretrato na contemporaneidade. 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa propõe-se a oferecer um quadro conceitual e busca refletir a 

prática do autorretrato na contemporaneidade como ferramenta autoidentitária em 

detrimento da consciência estética. Analisar teorias em fotografia acerca de 

autorretratos, a fim de contextualizar as diferenças entre selfies e autorretratos. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza básica, com o ponto de vista exploratório. Terá um 

delineamento bibliográfico, já que pretende relacionar e contrapor a bibliografia do 

assunto. A pesquisa será qualitativa, utilizando predominantemente uma coleta de 

dados bibliográficos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com as atuais tecnologias, vemos a fotografia ressurgir como uma prática 

social, onde o indivíduo está apto a fotografar a qualquer momento e onde existe uma 

circulação imediata de imagens. Os autorretratos atuais, denominados selfies2, 

geralmente produzidos com aparelhos celulares, tornaram-se prática usual e com uma 

possível nova estética do corriqueiro. 

Em época recente, a fotografia tornou-se um passatempo quase tão difundido 
quanto o sexo e a dança – o que significa que, como toda forma de arte de 
massa, a fotografia não é praticada pela maioria das pessoas como uma arte. 
É sobretudo um rito social, uma proteção contra a ansiedade e um 
instrumento de poder. (SONTAG, 2004, p.18)3 

            BENJAMIN (2017) ao analisar as mudanças na literatura e na cultura de sua 

época, antevê a instantaneidade que a câmera escura representa, através do 

desenvolvimento técnico. Desenvolvimento esse que fomenta a reprodutibilidade 

mecânica da obra de arte em detrimento à condição singular da mesma. A condição 

singular de uma obra, entende-se aura, conforme definida por Benjamin. 

O caráter único da obra de arte é idêntico à sua integração no contexto da 
tradição. A própria tradição é certamente algo de bem vivo, algo de 
extraordinariamente mutável. Por exemplo, uma estátua de Vênus antiga 
inseria-se para os gregos, que dela faziam objeto de culto, num contexto de 
tradição diferente do do meio clerical da Idade Média, que a olhava como um 

                                                             
2 “A palavra vem da adição ao substantivo self (em inglês "eu", "a própria pessoa") do sufixo -ie ("-inho(a)"), 
resultando "euzinho(a)". SELFIE. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em:. 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie>. Acesso em: 22/01/2017. 
3  SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 



ídolo maléfico. Mas o que a ambos se apresentava da mesma maneira era a 
sua unicidade, por outras palavras, a sua aura. (BENJAMIN, 2017, p. 18). 

                Os selfies não estariam relacionados à representação de si, e sim à 

validação da autopresença digital. Eles atuariam como um sinal concreto de que a 

mesma possui um impacto e, portanto, um valor, já que causa algum tipo de reação 

entre os receptores. 

      Estas imagens são realmente autorretratos ou simplesmente imagens 
que as pessoas tiram de elas mesmas. Os autorretratos nestes sites (My 
Space e Facebook) adotam uma nova linguagem estilística com baixos níveis 
de produção. O fotógrafo na extensão do braço segura uma pequena câmera 
digital virada para ele, ou se auxilia de um espelho para capturar o reflexo 
(BRIGHT, 2010, P.9) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir de primeiras análises é possível reconhecer que as evoluções 

tecnológicas das câmeras fotográficas, provocaram modificações importantes para 

valorização das imagens. O autorretrato, sempre relacionado à arte, até o século XX, 

não foi relacionado a prática doméstica, no entanto, devido às possibilidades 

tecnológicas, atualmente a prática de se autorretratar é exercida diariamente. Ainda 

assim, as selfies não são consideradas arte ou objeto artístico por teóricos, contudo, 

são legitimadas como arte por algumas instituições. Com isso, ainda apuro que uma 

das principais questões que a popularização da prática traz é a de como definir e 

desmembrar o significado de selfie e o de autorretrato. 
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