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AUTORRETRATO DIGITAL:A AUTORREPRESENTA-
ÇÃO DA IMAGEM DO ADOLESCENTE NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO

 Mariana da Costa Paixão1

RESUMO: A realização desta pesquisa foi motivada pela análise do cotidiano 
de vários adolescentes. Essa proximidade possibilitou uma observação de um 
comportamento que a meu ver é emblemático de uma sociedade altamente 
tecnológica, a saber: a reinvenção de si mesmo por meio da imagem. O es-
tudo, de cunho bibliográfico foi realizado a partir de observações a partir da 
rede social facebook e do comportamento que os adolescentes apresentam 
nesta rede. Os autores HALL (2006), SEIXAS (2009) e WOLFGANG (2005) têm 
centralidade, além de outros citados ao longo do trabalho. As considerações 
finais apontam que as redes sociais estão repletas de adolescentes de todas 
as idades e que o poder de comunicação de uma imagem é indiscutível, o 
que faz com que ela seja utilizada muitas vezes com o objetivo de influenciar 
o comportamento e o consumo das pessoas.
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Nosso mundo está em constante mudança e em ritmo acelerado. O 
universo contemporâneo, povoado pelas novas tecnologias, disponibiliza 
recursos de comunicação que nos permitem estar em contato com a infor-
mação imediata, globalizada e conviver com mundos virtuais.

É sabida a importância da imagem na contemporaneidade, que dirá 
quando a consideramos no contexto urbano, permeado e invadido por ima-
gens a cada esquina ou a cada instante que nos influenciam a ponto de ditar 
comportamentos, formas de ver e agir no mundo, transformando a maneira 
como nos vemos, como vemos o outro e como somos vistos por ele. 

A realização dessa pesquisa foi motivada pela observação do cotidiano 
de vários adolescentes. Essa proximidade me possibilitou observar um com-
portamento que a nosso ver é emblemático de uma sociedade altamente 
tecnológica, a saber: a autorrepresentação da imagem do adolescente.

Tanto a arte quanto a educação contemporânea têm que lidar em 
suas investigações com as problemáticas da humanidade, seus conflitos, 
seus estigmas, suas estruturas falidas, suas relações de alteridade. Por-
tanto, questões plurais e complexas perpassam as relações humanas na 
atualidade, revelando-se também no cotidiano escolar e na criação visual. 

O tema investigado se deu a partir de alguns dados relevantes que 
estão a se processar na cultura contemporânea, dados estes que dialogam 
intensamente com uma série de fatores da história da cultura e da arte. O 
autorretrato, a influência midiática na cultura, as múltiplas identidades e o 
consumo e suas relações, as quais são problematizadas e investigadas sob 
o título “Autorretrato digital: A autorrepresentação da imagem do adoles-
cente no mundo contemporâneo”. 

Torna-se relevante para o campo da arte e da educação, que nós 
educadores tenhamos compreensão de como se estruturam fenômenos 
sociais que envolvam processos criativos. Esses processos resultam de 
experimentações imagéticas aliadas à utilização da tecnologia. O meu 
intento é levantar e debater questões em torno desse processo criativo 
inundado de significações, para que também possa ser desdobrado e 
aprofundado por demais pesquisas no campo da arte, da educação e das 
novas tecnologias.
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Na tentativa de pensar nas possibilidades da construção de uma au-
toimagem do adolescente na atualidade, optei por começar investigando 
a fotografia e o autorretrato: desde sua origem, a imagem fotográfica pas-
sou a ser utilizada na construção de referências simbólicas dos indivíduos. 
A rapidez da produção da imagem fotográfica, que passa a ser criada au-
tomaticamente no aparelho, assim como a flexibilização do seu suporte, 
que possibilita a sua reprodutibilidade ilimitada, dentre outros fatores, al-
teram o modo como o homem constrói o conhecimento de si e dos outros.

No início do século XIX, as descobertas científicas na área da ótica e 
química convergiam para a produção de uma nova forma de arte: a foto-
grafia. A fotografia foi um dos inventos da modernidade que revolucionou 
as relações humanas assim como as formas da representação do indivíduo. 
(STRICKLAND, 2004).

Durante o percurso dessa pesquisa constatei que a descoberta da 
imagem técnica, ou sua fixação, foi uma obsessão de cientistas em vários 
países que, simultaneamente, realizaram pesquisas com materiais distin-
tos. Na França, Inglaterra e até mesmo aqui no Brasil, esses “homens das 
ciências” estavam sempre muito atentos aos passos e a qualquer manifes-
tação da imprensa e, os boletins das associações científicas, eram marcos 
significativos até que em 1839 foi anunciada a invenção da daguerreotipia.

Num mundo cada vez mais automatizado, torna-se quase inimaginá-
vel que para se criar uma imagem eram necessárias 8 horas de exposição, 
ou mesmo quinze minutos (como era o caso do daguerreótipo em que o 
modelo tinha que ficar parado, numa posição estática, sem se mover, para 
que sua imagem fosse captada). Os equipamentos eram pesados e cheios 
de componentes, seu manuseio só era possível por meio de pessoa quali-
ficada, conhecedora inclusive de processos químicos e físicos e só os mais 
favorecidos economicamente podiam se dar ao luxo de ter uma foto sua 
e de sua família. 

Percebi que a simplificação dos processos de captação, armazena-
gem, impressão e reprodução de imagens proporcionados pelo ambiente 
digital, aliados à facilidade de integração com os recursos da informática, 
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como organização em álbuns, incorporação de imagens em documentos e 
distribuição via internet, têm ampliado e democratizado o uso da imagem 
fotográfica. Atualmente, a facilidade em adquirir um aparelho móvel, que 
nos possibilita acessar a internet através do próprio celular, fazer download 
de aplicativos de edição de imagem e de redes sociais, aumentam as pos-
sibilidades de estar conectado com o mundo virtual. A incorporação da 
câmera fotográfica aos aparelhos de telefonia móvel tem definitivamente 
levado a fotografia ao cotidiano particular do ser humano: “Hoje, todos 
fotografam tudo”. (COSTA, 2009, p.54).

Deste modo, a prática do retrato e, mais especificamente, do autor-
retrato, disseminam-se pela sociedade, que por sua vez apoia e enaltece o 
culto e a construção da imagem do indivíduo. 

Assim, a própria história da fotografia e seu desenvolvimento técnico, 
possibilita a contextualização do meu objeto de estudo: a estética do au-
torretrato fotográfico produzido por adolescentes na contemporaneidade. 

O retrato que se afirmou como gênero autônomo no século XIV com 
o ápice do naturalismo e o humanismo, da mesma forma que o autorretra-
to, passou a ocupar lugar destacado na arte europeia atravessando dife-
rentes escolas e estilos artísticos. Sobre o retrato, Fabris afirma:

Todo retrato é simultaneamente um ato social e um ato de sociabilidade: 

nos diversos momentos de sua historia obedece a determinadas normas de 

representação que regem as modalidades de figuração do modelo, a osten-

tação que ele faz de si mesmo e as múltiplas percepções simbólicas susci-

tadas no intercâmbio social. O modelo oferece à objetiva não apenas seu 

corpo, mas igualmente sua maneira de conceber o espaço material e social, 

inserindo-se em uma rede de relações complexas, das quais o retrato é um 

dos emblemas mais significativos. (FABRIS, 2004, p.38-39).
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A ação fotográfica tem como objetivo centralizar o enquadramento 
daquele que é fotografado. A pessoa que é olhada pelo fotógrafo, através 
da câmara, percebe-se como um sujeito existente, de importância. O rosto 
retratado expressa o caráter do indivíduo, que fotografado nos devolve 
um olhar.

Desde o Modernismo, retrato e autorretrato passaram por importan-
tes metamorfoses:

No Cubismo a figura se transforma em objeto e se funde com os demais 

elementos da composição; no Futurismo, na Bauhaus e no Construtivismo 

o retrato torna-se seqüencial. Para Mogholy-Nagy e Rodchenko, o retrato 

jamais poderia ser uma imagem única, para mostrar a multiplicidade do ser, 

deveria ser seqüencial. Já no Surrealismo, o retrato se elabora mediante re-

cursos retóricos e simbólicos. Nas Vanguardas a subjetividade na execução é 

uma das características marcantes do retrato, os personagens representados 

existem segundo sua relação com a experiência do criador como criatura. 

[...] A fragmentação do eu, já motivo de preocupação do artista moderno, é 

ainda percebida na expansão da subjetividade na Arte Contemporânea. O 

auto-retrato é uma manifestação artística que consiste em aprofundar a refle-

xão sobre si mesmo. [...] Carla Gottlieb destaca as características mais impor-

tantes do auto-retrato do século XX: “’a cabeça fragmentada’, ‘auto-retrato 

em série’, ‘o objeto como álter ego’,‘o disfarce’, ‘o narciso’, ‘a auto-biografia 

visual’ e ‘o par, a família e o grupo’ ”. (ARAÚJO, 2005, p.217).

Hoje uma infinidade de pessoas de diferentes classes sociais, etnias 
e faixas etárias registram livremente uma quantidade exorbitante de fotos 
que podem ser apagadas, refeitas e tratadas pelas possibilidades abertas 
graças ao mundo digital. 

Das experiências plásticas popularizadas na produção artística des-
de a Renascença (séc. XIV–XVI), destaquei para a análise o autorretrato 
fotográfico em suporte digital produzido por adolescentes do Brasil até 
dezessete anos de idade e que ganhou espaços virtuais onde podem ser 
exploradas de maneiras diversas na busca da criação de uma identida-
de visual virtual, a saber: redes sociais. Entretanto, percebi que muitas 
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imagens produzidas por esses adolescentes guardam certas similaridades, 
uma aparente busca da construção de uma autoimagem distante do real e 
próximo à ideia de padrões propagados pela mídia (programas de TV, jor-
nais, revistas, músicas, propagandas, filmes, moda, internet, etc). A partir 
da identificação deste dado, questiono: como os autorretratos manifestam 
as identidades culturais juvenis da contemporaneidade? E o quanto as 
imagens midiáticas reverberam nessa produção? 

Em um mundo tecnológico, integrar novas tecnologias à sala de aula 
e estar atento as suas novidades pode proporcionar uma aproximação en-
tre alunos e professores e ser útil em muito conteúdos de maneira mais 
interativa. Embora muitas escolas não possuam recursos, como datasho-
ws, notebooks e internet em todas as salas, os nossos estudantes estão 
rodeados de aparelhos celulares, que possuem funções que podem ser 
desenvolvidas em sala de aula, sem a necessidade da internet. O estudan-
te deixa de ser um mero espectador, que só observa e muitas vezes não 
compreende, para um sujeito mais participativo e ativo. 

O mundo revela cada vez mais o seu pluralismo, causando a sensação 
de que a identidade, cultura, política, deixam de ter a aparente estabilida-
de de outrora. Nos dias atuais - as fronteiras, sejam elas de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade- estão cada vez menos definidas.

Stuart Hall (2006) apresenta três concepções de identidade, a partir 
do conceito de sujeito: a do sujeito iluminista (individualista); a do sujeito 
sociológico (interacionista); a do sujeito pós-moderno que efetiva a “ce-
lebração móvel”, nas palavras do autor. Permanência, certeza e continui-
dade, são condições que se desmancham no ar na contemporaneidade.

A amplitude e a variedade de obras que trabalham a questão da crise 
da identidade dentro do universo fotográfico contemporâneo resultam em 
inúmeras tendências em diversos autores. 
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Em seu livro, Fabris (2004) analisa diferentes estratégias de repre-
sentação do indivíduo e apresenta algumas modalidades de construção 
de uma identidade ficcional através do autorretrato fotográfico, como por 
exemplo: a encenação crítica da imagem da mulher calcada em estereó-
tipos derivados da indústria cultural (Stills cinematográficos sem título e 
Projeções num Telão) e a desconstrução das convenções históricas do gê-
nero (Retratos históricos), ambos problematizados por Cindy Sherman. 

Cindy Sherman, fotógrafa e diretora de cinema estadunidense, pro-
cura discutir sobre o papel e a representação das mulheres na socieda-
de. Ser o outro, centenas de imagens, conhecidas, desconhecidas, ima-
ginárias. Atriz noir, menina, manequim, prostituta, bronzeada, grotesca, 
viajante, imperfeita... Uma galeria infinita de personagens e personas nas 
diferentes fases de sua carreira. 

Figura 01: Cindy Sherman, Untitled Fil-
mStill#58, 1980, fotografia, 16 x 24 cm.

Figura 02: Cindy Sherman, Untitled Fil-
mStill#03, 1977, fotografia, 18 x 24 cm

Figura 03: Cindy Sherman, Untitled#96, 
1981, fotografia, 61 x 121.9 cm

Figura 04: Cindy Sherman, Untitled#93, 
1981, fotografia, 61 x 121.9 cm
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Por volta de 1980 iniciou outra série a que chamou Retratos Históri-
cos onde citou pinturas famosas de vários artistas. 

Outro artista que também trabalha uma série de autorretratos recons-
truindo obras-primas da história da arte é o japonês Yasumasa Morimura. 
O seu trabalho cria uma ambiguidade entre a pintura e a fotografia, perfo-
mance e arte, passado e presente, original e cópia, masculino e feminino. 
Surpreende e confunde o observador, pondo em questão a noção de fic-
ção e realidade. Ele é seu próprio modelo, maquiador, fotógrafo, design 
gráfico, figurinista e ator.

Figura 05: Cindy Sherman, Untitled#224, 1990 Figura 06: Caravaggio, Young Sick Bacchus, 1593-95
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As modificações realizadas na própria identidade, que podem ser ob-
servadas nas obras de Cindy Sherman e Yasumasa se aproximam das múl-
tiplas transformações executadas pelos adolescentes em seus aparelhos 
móveis. Enquanto estes artistas desfrutam das possibilidades de serem 
várias pessoas, os adolescentes se apoderam dos aplicativos de celulares, 
com o intuito de modificar a cor de seus olhos, o estilo do seu cabelo e 
do seu corpo e até inserem imagens (coração, letras, orelhas e focinho de 
animais, laços no cabelo) que dialogam com o retrato escolhido. No final 
das modificações corporais realizadas através da fotografia, torna-se difícil 
reconhecer a verdadeira identidade do adolescente.

Também se faz necessário destacar a noção de Canevacci (2005) so-
bre culturas intermináveis, ancoradas no consumo midiático e no prolon-
gamento constante da juventude enquanto possibilidade de experimen-
tação identitária, seja através das tecnologias digitais ou de fenômenos 
como as modificações corporais, cirurgias estéticas e moda.

A artista francesa Orlan, conhecida principalmente por seu trabalho 
de intervenções no próprio corpo feito em meados de 1990, que envolveu 
uma série de cirurgias plásticas no decurso das quais a artista começou a 
transformar-se em algumas das obras de arte mais conhecidas do mundo. 
Ao que parece, o objetivo dessas cirurgias é adquirir o ideal de beleza, 
como sugerido por homens que representaram as mulheres ao longo da 
história da cultura ocidental. Com isso, Orlan pretende fazer sua crítica 
contra uma sociedade que baseia sua identidade na beleza física, questio-
nando sobre o estado do corpo nesta sociedade. Ao concluir as operações 
que realizou no ano de 1990, Orlan adquiriu o queixo da Vênus de Botti-
celli, o nariz de Psiquê Jean-Léon Gérôme, os lábios da Europa de François 
Boucher, os olhos de Diana (como descrito no século XVI na pintura da 
Escola de Fontainebleu), e a testa da Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
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Cada um dos artistas citados, mesmo tendo questões e problemáti-
cas variadas, convergem suas poéticas em um detalhe primordial de sua 
produção: a transformação/manipulação de sua autoimagem, modificada, 
recriada, construída, conduzida, fruto de suas inquietações. A arte inter-
roga e atribui novos significados ao se apropriar de imagens, não só as 
que seguem cânones da história da arte europeia, mas também as que 
habitam o cotidiano. Experimenta novos materiais, mistura as linguagens, 
questiona o visível, critica a si mesmo, no exercício de conceber uma va-
riedade de performances numa infinidade de contextos através dos mais 
inusitados suportes.

Na concepção de Canevacci (2005), as novas identidades são dissi-
dentes de si mesmas, não mais sedentárias, mas diaspóricas, múltiplas e 
que, não necessariamente podem ser categorizadas ou logicamente enun-
ciadas, encontram-se inscritas nos corpos, em suas marcas, nas modas, 
nos desejos de provocar desejos, na sedução da instabilidade. Os corpos 
podem ser percebidos como panorama cultural. Os eus comunicacionais 
não se submetem a tipologias, uma vez que os fluxos narrativos são des-
centralizados, acelerados. A possibilidade de conexões tecnológicas per-
mite que o eu-conectivo navegue na Internet, faça amigos no facebook, 
publique fotos no instagram, esteja sempre disponível no whatsapp, baixe 
uma música, veja um filme, mande e-mails: realiza um percurso em que 
pode assumir identidades diferentes, múltiplos eus. 

Figura 07: Orlan, Saint Orlan’s Reincarnation,1990.
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A síntese desse pensamento pode ser observada nas diversas comu-
nidades das redes sociais, nas quais seus membros coexistem em distintos 
espaços e podem assumir a identidade que lhes for mais conveniente ou 
interessante para cada momento ou situação.

A internet possibilita o acesso amplo a diversas informações que 
variam de pequenas pesquisas a outras atividades, como comunicação e 
entretenimento. Para os adolescentes, a internet funciona como um instru-
mento que ultrapassa a função de entreter. As amizades do mundo off-line 
são transportadas para a tela, quando o objetivo é ter mais amigos (visto 
como um bem a ser adquirido). Quanto mais amigos, mais recados, o que 
significa ser mais popular. Essas ligações virtuais estabelecidas não duram 
“para sempre” e são desfeitas e refeitas de acordo com as necessidades 
do indivíduo. Tornar-se amigo de alguém é possível com apenas um cli-
que: nasce daí uma conexão, que pode ser desfeita com outro clique.

O cadastro no facebook também possibilita a publicação de um ál-
bum de fotografias digitais, conforme dito anteriormente, que passa a ser 
visto por todos aqueles que visitam o perfil, podendo controlar, inclusive, 
a acessibilidade dos grupos à essas publicações. Ao escolher uma deter-
minada fotografia ou citação (no campo “no que você está pensando?” 
do perfil) o indivíduo apresenta-se aos outros usuários da maneira que 
deseja ser visto, consumido. Para Sontag (2010, p.105), consumir significa: 
“queimar, esgotar – e, portanto, ter de se reabastecer. A medida que pro-
duzimos imagens e a consumimos, precisamos de ainda mais imagens; e 
mais ainda”.

As ferramentas da rede permitem que o membro construa uma nova 
identidade imagética. Atualmente, inúmeras possibilidades se abrem para 
modificar a autoimagem: aplicativos para edição de imagem, roupas, aces-
sórios, cosméticos, academias, tatuagens, piercings, entre outros, que, ao 
modificarem a imagem podem modificar, também, aspectos identitários. 
A forma como se vestem, falam e agem, os produtos que consomem e 
os lugares que frequentam parece uma demarcação simbólica, material e 
social de suas diferenças e de seus pertencimentos. Alguns adolescentes 
constroem uma imagem no intuito de fazer parte de um determinado gru-
po, para se sentirem aceitos, acolhidos, importantes, para não ficarem de 
fora, excluídos do “mundo”.



290 edição PLURIS / 2021

Os aplicativos para edição de fotografias são ferramentas presentes 
na maioria dos aparelhos móveis dos adolescentes na atualidade. Esses 
aplicativos são de fácil manuseio e permitem que você recorte, gire, apli-
que efeitos nas suas imagens mudando o estilo do cabelo, a cor dos olhos 
e até possibilita inserir uma maquiagem na fotografia escolhida. 

Atualmente, existem vários modelos de aplicativos nos aparelhos ce-
lulares que possibilitam a edição de fotografias. Após escolher o programa 
que deseja, o adolescente faz um download do programa em seu telefone 
móvel e instala o aplicativo. Após isto, é possível fazer diversas modifica-
ções na imagem selecionada. A maioria dos aplicativos é gratuita e pode 
ser excluída ou trocada por outro quando for necessário. A quantidade 
de modificações oferecidas é grande e por isso, o aplicativo necessita de 
atualizações, possibilitando, cada vez mais, inúmeras opções. Se o aplica-
tivo de edição de fotos não for aprovado pelo adolescente, ele exclui e 
seleciona outro editor disponível na loja virtual (disponibiliza todos os apli-
cativos destinados à plataforma, assim como jogos, músicas, filmes, livros 
e editores) do seu aparelho.

Os padrões atuais veiculados na mídia parecem determinar que os 
corpos devem ser magros, “sarados”, jovens e bronzeados, e essa ima-
gem idealizada vem associada a discursos de beleza, saúde e felicidade. 
Em busca dessa imagem ideal eles lançam mão de todo tipo de artifício 
para transformar a autoimagem e se encaixar no padrão de beleza em 
voga. Quando se fotografam, procuram o ângulo que mais lhes favoreça a 
fim de melhorar sua aparência e utilizam aplicativos que possam ajudá-los 
nessa busca pela fotografia ideal. Por vezes, podemos vê-los em poses 
sensuais ou publicando selfies  que são modificadas logo após o disparo 
da câmera, tornando-se, na maioria das vezes, um alguém com uma fisio-
nomia diferente daquele adolescente que se encontrava perante a câmera 
fotográfica.

Procurei investigar em “Autorretrato digital: A autorrepresentação 
da imagem do adolescente no mundo contemporâneo” temas como o 
autorretrato, as múltiplas identidades e o consumo. Ter a consciência de 
que vivemos em tempos de incertezas, onde nada parece estável, infalível, 
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indestrutível, nem mesmo aquelas instituições que por tanto tempo se di-
ziam sustentar a sociedade – família, religião, trabalho, etc –, torna-se de 
grande importância para a compreensão da ideia de uma identidade frag-
mentária, na qual as pessoas assumem diversas identidades dependendo 
da conexão que elas estejam estabelecendo em determinado momento. 

Neste contexto, considerei o conceito de “identidade” muito com-
plexo tornando-se impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer 
julgamentos seguros sobre alegações e proposições teóricas a esse res-
peito. Portanto, as discussões aqui apresentadas são provisórias e aber-
tas à contestação.

No decorrer da pesquisa constatei que as redes sociais estão invadi-
das por adolescentes de todas as idades. E que o poder de comunicação 
de uma imagem é indiscutível, o que faz com que ela seja utilizada muita 
das vezes com o objetivo de influenciar o comportamento e o consumo 
das pessoas – são imagens comerciais, com uma linguagem estereotipa-
da, prontas para atingir uma determinada parcela da população.

Neste sentido uma educação em arte, mediada pela imagem/lingua-
gem fotográfica, cumpre o papel de formar um observador mais crítico, 
que esteja apto a decodificar as imagens às quais está exposto, em todos 
os sentidos (formal e conceitual), que seja capaz de exercer seu poder de 
reflexão e decisão diante das investidas da mídia de maneira mais cons-
ciente, produtiva e transformadora. 

A cada dia e com mais intensidade a tecnologia se faz presente e 
vai se tornando indispensável em nosso cotidiano, possibilitando o inter-
câmbio de informação, o acesso e socialização do conhecimento. Como 
educadores, estamos em condição de preparar os jovens para as deman-
das do mundo contemporâneo? A julgar pela resistência que as novas 
tecnologias encontram em nossas escolas, ao que tudo indica, continuare-
mos a educar para o passado pela incapacidade de educar para os novos 
tempos. A escola, ainda nos dias de hoje, ignorando o forte apelo das 
imagens continua priorizando a comunicação verbal e escrita e o ensino 
quase que exclusivamente por meio delas. 

Os processos de desenvolvimento das novas gerações apresentam 
peculiaridades absolutamente novas e as práticas escolares, seus currícu-
los e metodologias precisam se atualizar para acompanhar essas mudanças 
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no intuito de formar cidadãos críticos e plenos para atuarem na sociedade.

O papel do professor de artes é ajudar o aluno a desenvolver o seu 
lado criativo, sua sensibilidade e principalmente, estar conectado as ino-
vações tecnológicas. Ser professor é observar o seu estudante, perceber 
os seus interesses e diminuir a distância entre os conteúdos de uma aula e 
os alunos. Essa relação não é uma regra, mas sim, uma maneira de buscar 
aproximação com os estudantes e também de relacionar as suas ações 
com as produções artísticas. Os alunos produzem poesias, letras de músi-
cas, desenhos, grafites, edições de imagens e estar atento a isso tudo nos 
possibilita uma maior compreensão do adolescente.

Trazer o tema da autorrepresentação da imagem pode, quem sabe, 
inspirar e fomentar a transformação de outras imagens cristalizadas em 
nossa cultura. Torço para que a fácil recriação da imagem física em tempos 
de reestruturação da subjetividade humana graças à convivência com as 
novas tecnologias, seja o anúncio de outras mudanças ainda mais profun-
das que irão atingir diferentes pilares de nossa estrutura social, corrom-
pendo cânones enferrujados, fragilizando velhas concepções de mundo, 
de educação e de arte. Que elas também se tornem cada vez mais multifa-
cetadas e plurais, recriadas com facilidade assim como esses autorretratos, 
a cada dia se adaptando a uma nova necessidade nascente.
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