
DESFIGURAÇÕES E METAMORFOSES
PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO ATRAVÉS DO (AUTO)RETRATO

Thales Ferreira Bandeira de Abreu1

RESUMO: Com base na análise do processo de cria-
ção da série (auto)fotográfi ca “De Eu a Mim”, junto a 
refl exão sobre o fazer, utilizando alguns trechos do ca-
derno de anotações, que fez parte do processo, o pre-
sente trabalho aborda a desfi guração da imagem do 
corpo e seus refl exos e interlocuções com as subjetivi-
dades. São trabalhados os conceitos de subjetividade 
“introdirigida” a “alterdirigida” de Paula Sibilia (2008) 
e a oposição “fi gurativo” e “fi gural” de Gilles Deleu-
ze (2007). Por fi m, faz-se uma análise refl exiva sobre a 
interioridade nesse momento de profusão imagética e 
de isolamento social, e uma abordagem do tempo e da 
memória como escultores dessas deformações.

PALAVRAS-CHAVE: (Auto)retrato; Desfiguração; 
Interioridade. 
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Indrodução

Busco um outro olhar sobre mim que extrapole o 
meu mesmo. Uma necessidade de ser visto; mais, de tocar 
e ser tocado. Contato. Calor, maciez, amplidão, horizonte. 
Respiração. Cresci em uma (várias) casa(s) com quintal(is) 
enorme(s); aqui nesse apartamento agora de 20m² me sinto 
como se me tivessem esquartejado e guardado em uma cai-
xa. Não consigo esticar pernas e braços ao mesmo tempo 
sem esbarrar, a minha kinesfera está limitada. Logo aqui, 
tão pertinho do mar. Falando isso lembro de, pequeno na 
praia, no Rio, tentar enxergar a África lá no fi m do outro 
lado do mar. Mas a Terra é mesmo redonda (ainda bem). 

Esse é o começo do meu caderno de anotações pro-
posto, a partir de julho de 2020, para dar início ao que 
seria o processo de criação dos (auto)retratos que são a 
base da refl exão elaborada nas próximas páginas. Essa 
escrita buscava acompanhar certa interioridade/ subjetivi-
dade abalada, deslocada na situação em que nos encon-
trávamos enquanto humanidade, de reclusão, frustrações, 
(des)esperanças, mudanças de paradigmas. O exercício 
de olhar para dentro potencializou um contato extremo 
e sensível, trazendo à tona uma sensibilidade emergente.

Apresento a seguir um acompanhamento processu-
al, permeado por esses fragmentos do diário de processo 
artístico (grafados em itálico) e uma análise teórica retros-
pectiva. A produção dos (auto)retratos e, por consequência 
do texto, está dividida em cinco partes: 1- Anamorfoses; 
2- Eclipses; 3- Multiplicações; 4- Refrações; 5- Metamor-
foses. O percurso delineou uma tentativa de enxergar a 
mim mesmo nesse ambiente doméstico, uma aparente 
deformação e borramento da minha imagem, ou desfi gu-
ração da minha identidade, do que era possível enxergar 
do meu corpo, em contato com os objetos que ganharam 
vida dentro de casa. Por fi m, levaram à percepção da me-
tamorfose forjada pelo próprio tempo, pela vida mesma, 
a minha imagem revelando esse ser que mantém alguns 
aspectos e transforma outros.
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1. Anamorfoses

A primeira sequência de retratos, (fi guras 1.a a 
1.d) é uma tentativa de ser acomodado e moldado pe-
los objetos que me circundam e que passaram a ser 
as companhias mais constantes, próximas e concretas. 
Esses objetos (utensílios deslocados de sua utilidade), 
metálicos e, que a princípio não são feitos para servi-
rem de espelho, refl etem determinada imagem de um 
eu disforme. Tal ressignifi cação dos objetos enquanto 
coisas a serem experimentadas em sua materialidade 
e plasticidade ganhou uma dimensão subjetiva signifi -
cativa, um movimento de identifi car qualidade estética 
em objetos da utilitários, da vida comum, e fazer deles 
matéria artística. A face, com olhar sereno, se molda à 
faca, à colher, à torneira, como se produzindo um du-
plo olhar que vê e é olhado, como se o olhar dos obje-
tos se voltasse para mim, um outro lado do espelho. À 
luz do conto “O Espelho” de Guimarães Rosa, esbocei 
a percepção de uma primeira experiência alterada. Um 
espelhamento “infi el”, duvidoso, que insinua sua pró-
pria forma sobre a minha, e nesse movimento revela 

CAMINHOS DA TRANSFIGURAÇÃO

Fig. 01.a: Fig. 01.b: Fig. 01.c: Fig. 01.d: 

faca, à colher, à torneira, como se produzindo um du-faca, à colher, à torneira, como se produzindo um du-

tos se voltasse para mim, um outro lado do espelho. À tos se voltasse para mim, um outro lado do espelho. À 
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um dado subjetivo, aproveitando-se da distorção das 
formas para revelar alguma distorção de outra nature-
za. Nas palavras de Rosa:

Rimo-nos, nas barracas de diversões, daqueles carica-
tos espelhos, que nos reduzem a mostrengos, esticados ou 

globosos. Mas, se só usamos os planos — e nas curvas de um 
bule tem-se sofrível espelho convexo, e numa colher brunida 

um côncavo razoável — deve-se a que primeiro a humanidade 
mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fon-

tes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou cristal. 
(ROSA, 1988, p. 71).

Esse deslocamento, da representação do todo pela 
parte, de uma insistência na distorção, aposta num en-
tendimento do gênero fotográfi co retrato (ou portrait, 
em francês) como potência imagética em si, posto que 
é o rastro de uma presença já ausente no momento de 
sua concretização. Daí o título escolhido “Anamorfoses” 
como tentativas, ensaios de retomada e recuperação da 
forma, de reorganização, e reorganizando buscar gerar 
formas mais complexas, com um crescente grau de di-
ferenciação de um “eu” social, agradável, formatado. 
Como é visto no seguinte trecho:

Considerar o portrait como campo de forças, capaz de 
materializar uma imagem convencionalmente tomada pela 

identidade de um indivíduo, mas também questionada pelo 
olhar que distancia a foto de qualquer referente e destaca sua 

composição e sua força enquanto imagem. (BASTOS, 2007, p. 7)
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2. Eclipses

Um retrato fi el de mim agora é esse eu despedaçado, que não consegue com-
pletar seus cacos; cada parte fi cou num canto e não posso viajar para buscar. Então, 
de dentro, busco a expansão no truque, na mágica, na brincadeira. Crescer e diminuir, 
esticar, comprimir, transformar. Olhar para as coisas e senti-las, e desvendá-las. E sentir-
-me. Buscar a recorporalização pela imagem. E a tentativa de contato e presença que 
viaja pelo ar e por cabos grossos e por não se sabe onde pra se reconstruir em metal e 
vidro. Como fazê-los quentes, transpirantes? Peludos. Moventes. Úmidos.

Nunca estivemos tão mediados por tantas telas e lentes dos mais variados forma-
tos, tamanhos, fi nalidades. Celulares, webcams, laptops, tablets, câmeras de segurança, 
todos os dispositivos nos olham, e concedemos (conscientes ou não) essa permissão a 
eles. Tal transformação do sujeito em imagem aconteceu ao longo dos anos de forma 
tão abrupta que já foi naturalizada sem ser entendida e absorvida em nossa carne. São 
quase avatares que produzimos de nós mesmos e que se comunicam. Tendo em vista o 
aumento vertiginoso do uso de plataformas de encontros remotos nos últimos meses, 
essa percepção se tornou mais evidente. São dispositivos que programam nossos cor-
pos e moldam nossa imagem e subjetividade de maneira incisiva, mas como extensão 
do que já vinha acontecendo mais lentamente há algum tempo e se acelerou com as re-
des sociais, fazendo emergir uma “tirania da visibilidade” conforme afi rma Paula Sibilia 
em “O Show do Eu”, no bojo de uma transformação histórica contínua:

Fig. 02.a: Fig. 02.b: Fig. 02.c: 
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Parece se tratar de um grande movimento de mutação subjetiva, que empurra paulatina-
mente os eixos do eu em direção a outras zonas: do interior para o exterior, da alma para a pele, 

do quarto próprio para as telas de vidro. Considerando as dimensões e os incalculáveis efeitos 
destas transformações, são insufi cientes algumas tentativas bastante habituais, que procuram ex-
plicar a exposição da intimidade na mídia contemporânea como sendo um mero aprofundamento 

de certo narcisismo, voyeurismo e exibicionismo sempre latentes. (SIBILIA, 2008, p. 90-91)

Conforme a autora, entretanto, tal conjunto de alterações é bem mais radical e 
profundo, além de serem modifi cações qualitativas de um determinado modelo his-
tórico de “eu” que se desfaz num percurso genealógico complexo que passa de uma 
subjetividade “introdirigida” a “alterdirigida”:

[…] um modelo de eu que marcou uma época, mas que agora está se esfacelando. Ou que, 
pelo menos, parece se metamorfosear de forma gradativa embora veloz e pertinaz, acompa-

nhando as mudanças que estão ocorrendo em todos os âmbitos, compassadas pelos vertiginosos 
processos de globalização, aceleração, digitalização e espetacularização do nosso mundo.

(SIBILIA, 2008, p. 91)

Em “Eclipses” (fi guras 2.a a 2.c) o impulso é o de tentar driblar, desviar da pro-
gramação e do domínio do digital sobre o corpo e sua imagem de uma forma ana-
lógica, fazendo uso de objetos como lentes em camadas para forjar outra imagem, 
obliterada, alterada, esvanecida, num jogo de revelar e esconder. Uma noção de utili-
zação dos objetos como tecnologia de abstração da fi gura, como agentes interferindo 
sobre a minha imagem. A miniatura de globo terrestre que é uma esfera translúcida 
de vidro (fi guras 2.b e 2.c) possibilita uma imagem invertida verticalmente “dentro” 
do rosto já distorcido por uma lente côncava, uma dupla exposição do eu, uma frag-
mentação, explicitando a falha, a lacuna entre a presença e a representação, sempre 
fantasiosa, sempre acrescida ou subtraída de algo, ao mesmo tempo em que inserida 
num contexto de produção de imagens digitais, tensionando um olhar crítico pra essa 
passagem, essa transformação, esse movimento de uma instância à outra, capturar a 
sensação passando de uma ordem à outra.
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3. Multiplicações

O artista holandês Erik Kessels realizou em 2011 
uma instalação chamada “Fotografi a em abundância” 
que reuniu milhões de fotografi as postadas durante o 
período de 24 horas no site de compartilhamento de 
fotos Flickr. A sala do Museu Foam de Fotografi a, em 
Amsterdã, onde a obra foi exposta, foi inundada por 
cerca de seis milhões de fotografi as às quais o artis-
ta deu corpo imprimindo, materializando a infi nitude 
e a profusão de imagens com que somos virtualmente 
bombardeados. É simplesmente impossível ver tudo, 
enxergar de fato, o resultado é uma massa onde tudo 
é amalgamado. E seu conteúdo não distingue público 
e privado, é uma experiência da intimidade fundida e 
diluída no mundo, multiplicada exponencialmente.

Fig. 03.a: Fig. 03.b: 
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4. Refrações

Cansado, exausto de estar planifi cado no bidimensional das telas, um corpo dis-
torcido, incapaz de ser completo. Um corpo que se encapsula em objetos translúcidos, 
e faz-se ver através da água, uma possibilidade de expandir o que está espremido, du-
plicar-se e se relacionar de outro modo. Nesse período em que nos apresentamos ao 
mundo bidimensionalmente, através de lentes de câmeras, webcams, smartphones, 
computadores, há sempre uma distorção, uma barreira invisível e invencível, e queria 
friccionar esses limites, provocando outras barreiras, distorções e ângulos que pudes-
sem agora sim revelar meu corpo fragmentado na impossibilidade de sua completude 
nessa situação, a partir desse outro cotidiano encontrado dentro de casa. Como fazer 
o corpo caber na tela? Ou, além e ao invés de caber, extrapolá-la? Desobedecê-la? 
Acredito que ainda estamos um pouco longe.

Com os retratos de “Multiplicações” (fi guras 3.a 
e 3.b) é tensionada a multiplicidade que o “eu” assume, 
os vários “eus” que aparecem moldados às relações so-
ciais e interpessoais, o mascaramento, os diferentes pa-
péis que nos habitam e desempenhamos, questionando 
a existência de uma subjetividade genuína e essencial.

“É como se eu não existisse”. Foi o que fi cou da 
minha fala para o Luiz Cláudio. E é sobre isso; o que fi ca 
de mim para os outros, que prolonga minha existência e 
eu não tenho controle. A transfi guração em imagem(ns).

Fig. 04.a: Fig. 04 b: Fig. 04.c: 
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Um tensionamento da representação bidimensional, plana e frontal (o que seria o 
meramente “fi gurativo” para Gilles Deleuze) é experimentado em “Refrações” (fi guras 
4.a a 4.c) fazendo uso tão somente de uma taça com água além do corpo. Esse outro 
meio, aquoso, confi gura-se como um novo território onde valem outras leis, onde a luz 
traça outro caminho, onde o corpo comporta-se e habita de outra maneira, ao mes-
mo tempo em que seu rastro é revelado ao fundo do espaço no quadro onde se dá a 
transfi guração.

O corpo que se revela em imagem é apenas semelhante ao corpo de origem, 
porque esse é processado oticamente, mas quando se isola do mundo, se destaca do 
fundo, torna-se pura fi gura, confi gurando o que Deleuze conceitua como “fi gural”, ao 
refl etir sobre e com a obra do pintor Francis Bacon em “Lógica da Sensação”(2007) 
pontuando caminhos de se escapar ao fi gurativo:

[…] duas vias possíveis para escapar ao fi gurativo: seguir no sentido de uma 
forma pura, por abstração; ou no sentido de um puro fi gural, por extração e isola-
mento. Se o pintor tende à Figura, se ele toma a segunda via, isto será para opor o 
“fi gural” ao fi gurativo. (DELEUZE, 2007, p. 2)

Portanto, a construção da imagem extrai e isola a representação a ponto de dar 
a ela uma existência autônoma, na gênese de um ser irreconhecível da maneira como 
se realiza no quadro, duplicado, monstruoso, agigantado, ou uma alteridade que par-
te de si mesmo, ao mesmo tempo que volátil e evanescente, efêmero, em constante 
mutação. Como afi rma Teresa Bastos acerca da semelhança:

Se, então, olharmos o portrait como representação não fi gurativa, a seme-
lhança pode não ter nenhuma relação com o reconhecimento. A semelhança fi el 

consiste em mostrar outra coisa do que a correspondência de traços. Ela mostra 
a vida em si do modelo. […] O portrait não se parece com o original, mas está 

ligado à idéia de semelhança a um original, acabando por tornar-se ele mesmo “o 
original” da semelhança de um sujeito genérico e, cada vez mais também de um 

sujeito singular.(BASTOS, 2007, p. 34)



146 edição DEZ / 2021

Porém, toda possibilidade de representação nasce sempre de um mesmo corpo 
original quando se trata de fotografi a, e por isso guarda com ele certa relação de se-
melhança com a própria mutação em si, como que revelando uma outra face possível, 
um devaneio capturado por um segundo.

Na fi gura 4.a, especialmente, o resultado guarda até certa analogia com fi ltros 
utilizados na rede social Instagram, que deformam a fi sionomia dos usuários da rede 
provocando certo humor, mas opera por uma lógica totalmente diversa, acompanhan-
do um processo criativo de subjetivação. Já na fi gura 4.c, é acrescido um sentido de 
desejo pelo toque, de chegar a alguma espécie de outro, mesmo que esse outro seja 
um eu duplicado. O toque sutil dos dedos confere uma aura de criação, como se uma 
mão precisamente criasse a outra pelo desejo. Um “eu” encontrando um “mim”. So-
bre fenômenos da fi gura, Deleuze afi rma:

uma Figura isolada, colada, contraída, mas igualmente abandonada, escapada, evanescente, con-

fusa. […] é neste sistema que se produzem as operações de borramento, os fenômenos de fl uxo, os 

efeitos de distanciamento e desparecimento, cada vez mais forte por constituirem um movimento ele 

mesmo preciso neste conjunto.(DELEUZE, 2007, p. 16)
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5. Metamorfoses

Sempre tive orgulho da minha memória, porque é grande, farta, quase não falha 
(quase). E fui a memória física e material e digital dos meus amigos, tenho nossas fo-
tos de ensino médio guardadas — e sei como achá-las. Ao mesmo tempo materializo 
a memória de meu avô, de meus tios e tantos outros ancestrais que desconheço, na 
minha face. Um enorme arquivo imagético e basta desdobrá-lo, distorcê-lo para obter 
semelhanças e diferenças. E lembro daquele fi chário do ensino médio (que, claro, ainda 
tenho aqui a meu alcance), com os rostos que tanto me inspiraram, convivendo ali juntos 
morando apertados como estou agora. Seria possível esse amálgama espaço-temporal?

Fig. 05.a: Fig. 05.b: Fig. 05.c: 

Fig. 05.d: Fig. 05e: 
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O corpo guarda e age memórias. Memórias vividas, contadas, imaginadas ou 
sentidas. O registro fotográfi co é, de comum senso, um instrumento facilitador de 
acionamento e arquivamento dessas memórias ao conservar e materializar ausências 
passadas em forma de imagem. Junto a isso, também revela as diferenças e transfi gu-
rações das formas físicas dos retratados, acrescido de todo seu contexto de produ-
ção. Com a fotografi a digital, o arquivamento em nuvens e o aumento desenfreado (e 
assustador) do volume de imagens produzidas, cada instante já é rapidamente arma-
zenado nesse amontoado de passado, e a experiência de realizar o registro torna-se 
mais relevante muitas vezes do que a imagem em si. “Fotografamos para não mais 
ver”? Uma análise mais detida, detalhada, possibilita a compreensão dos desdobra-
mentos do tempo, num jogo de ligar pontos separados pela distância que os torna 
imperceptíveis na vida cotidiana e acelerada.

Agora, em “Metamorfoses”, última série de (auto)retratos (fi guras 5.a a 5.e) a 
investigação e o processo de insistência por encontrar a distorção se dá não mais 
a partir de objetos externos, mas a partir de outras imagens de mim mesmo, que 
já guardam em si uma dimensão temporal e outra de autenticidade, de reprodução 
fi dedigna: fotografi as 3x4 para documentos ofi ciais, tiradas ao longo de um período 
de aproximadamente dez anos, em intervalos mais ou menos regulares. A deforma-
ção é encontrada nesse contraste que só o tempo esculpe, explicitada ao sobrepor o 
registro dos anos uns sobre os outros. Apesar da expressão invariável característica 
desse tipo de registro, são pelos que surgem ou aumentam ou diminuem como barba, 
cabelos, sobrancelhas; acessórios que entram e saem, óculos, cordões; pintas e mar-
cas de expressão que brotam, proporções que se desestruturam. Mas ainda é possível 
reconhecer o mesmo indivíduo. Que “aura” é esta que perpassa os anos e constitui 
a individualidade, não a deixa afrouxar, pelo contrário, a fortalece mais e mais? Na 
fi gura 5.e, ao deslocar na sobreposição a posição fi xa do rosto com as duas imagens 
mais distantes na linha do tempo — a primeira, aos doze anos de idade, e a última, 
aos vinte e três — há o surgimento sutil e aparente de uma terceira idade, a princípio 
inexistente, “a gênese de um corpo desconhecido que temos atrás da cabeça, como 
o impensado no pensamento, nascimento do visível que ainda se esconde à vista” 
(DELEUZE, 2005, p. 241) tomando emprestada a expressão deleuziana a respeito da 
imagem cinematográfi ca para essa fi gura que combina olhos de um com nariz de ou-
tro, que tem seus contornos dissolvidos, como se por um instante o frame seguinte 
àquele dos doze fosse esse dos vinte e três, e todo o entre suprimido como se nunca 
tivesse existido, construindo uma imagem com matéria dos tempos. A respeito do 
tempo, também Kuniichi Uno o tematiza como “a parte de fora da imagem”, e fala 
dessa repetição que acaba por gerar uma diferença:

O tempo é, antes de tudo, uma fi gura de repetição, de retorno à mesma coisa, mas que produz, 
a cada vez e infi nitamente, aquilo que é diferente, que se diferencia, que se disjunta. O tempo é uma 
forma de repetição, mas o tempo vivido é uma realidade de diferenças infi nitas. (UNO, 2012, p. 117)

Conside-
rações fi nais 



149 edição DEZ / 2021

 Das Anamorfoses às Metamorfoses, as opera-
ções de distorção, deformação, interferência, oblitera-
ção, duplicação, etc, passaram de uma busca exterior, 
de um estado provocado por um “fora” nos variados 
objetos, para uma busca interior, por “dentro”, um 
mergulho nas memórias e no passado, da recuperação 
à mudança de fato. Acredito que como refl exo do lon-
go período de isolamento, que (quase) todos experi-
mentamos, em maior ou menor grau. Esse movimen-
to possibilitou o encontro de outras sensações, por 
uma necessidade de expansão latente, que conseguiu 
se realizar através da imagem. Por vezes um sentido 
de mascaramento, de outra visualidade, de mudança 
libertadora do cotidiano estático, de encontrar outro 
corpo possível. Emanuele Coccia, em “Metamorfoses”, 
defende que essa é a única constância: a metamorfose, 
a mudança, ao mesmo tempo em que cada ser vivo 
carrega — ou melhor, é de fato — o mesmo e único fi o 
pulsante de vida, que passa de uma forma a outra, de 
uma matéria a outra, abrindo espaço para mutações e 
diversifi cações:

Nossa vida nunca é meramente singular, única, indivisível. 
Por isso não existe, e nunca poderia existir, uma forma de vida, 
uma unidade transcendental entre uma vida e sua forma: o nas-
cimento é precisamente a negação dessa síntese transcenden-

tal. Viemos sempre em uma outra forma, somos a sua deforma-
ção, variação, anamorfose. (COCCIA, 2020, p. 38)
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 Assim, ao fi nal desse processo, tanto de criação 
como de refl exão, alguma coisa se transforma de fato 
na minha percepção. A potência do corpo enquanto 
território de fl uxos criativos os mais diversos é am-
pliada, e alargada também a necessidade de atenção 
e refl exão sobre os meios virtuais e de reprodução e 
difusão de imagens em massa, suas especifi cidades e 
agências para que se racionalize a apropriação que re-
alizam de nossos corpos e desejos.
agências para que se racionalize a apropriação que re-agências para que se racionalize a apropriação que re-
alizam de nossos corpos e desejos.alizam de nossos corpos e desejos.
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