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Para começar nossa atividade, inicialmente devemos nos perguntar: 

O que é um autorretrato 
e qual a sua história? 

Homem em um Turbante Vermelho,
Jan van Eyck,1433
Óleo em tela, 6 x 19 cm, National Gallery. 

 Autorretrato, nas artes visuais, é uma forma de 
representaçãode um artista a partir de sua própria imagem, que 
pode ser feita em pinturas, desenhos, xilogravuras, grafite e até 
mesmo a partir dos celulares, como as selfies. 
 Historicamente, pesquisadores encontram fragmentos de 
autorretratos desde a Antiguidade, nas artes egípcias, gregas e 
romanas, mas sua prática se popularizou a partir do século XV. 
Para afirmar que uma obra de arte é um autorretrato, é preciso 
ter evidências que comprovem sua semelhança com o/a artista, e 
pela perda de informações com o tempo, somente um pequeno 
número desse tipo de pinturas sobreviveu. Um dos exemplos mais 
conhecidos de pinturas de autorretrato que se tem acesso 
pertence ao pintor flamengo Jan Van Eyck (1390 – 1441). 

Para assistir: 
Casal Arnolfini - o chocante 
retrato de Jan Van Eyck | 
TOP100Arte #18 | VEDA



Pardo é Papel. Éramos Cinzas e
agora somos fogo,
Maxwell Alexandre, 2018
318,7 x 480 cm. 

Para assistir: 
Pé na Arte - 
Maxwell Alexandre 
www.youtube.com/
watch?v=VUG3f-B
77Jw

Já sabemos o que é um autoretrato.

mas e qual a diferença 
entre autorretrato

e autorrepresentação? 

 Já na autorrepresentação, como retratada acima, não 
necessariamente precisa constar a imagem do artista. Nesta 
obra, Maxwell busca se autorrepresentar através de imagens das 
suas vivências, assim como do contexto social no qual ele está 
inserido, sem que necessariamente sua imagem física esteja 
presente no quadro. No entanto, o artista também pode 
utilizar-se de um autorretrato para compor sua 
autorrepresentação. 

‘’Compreendo a autorrepresentação como uma prática que 
reflete o universo pessoal dos/das artistas. Todo autorretrato é 
uma autorrepresentação, embora nem toda autorrepresentação 

seja, necessariamente, considerada um autorretrato.’’
PANCIARELLI, 2019



autorretrato

recapitulando...

É definido pela reprodução dos traços 
físicos do artista, criador da obra, onde 
ele mesmo se retrata. 

 de si próprio, por si próprio
 de si próprio, por si próprio

autorrepresentação

É definida pela utilização de outros 
recursos para apresentar quem é a 
artista, não necessitando do retrato 
físico, podendo ser uma paisagem, 
uma vestimenta ou objetos.

 de si próprio, por si próprio
Imagem ou ideia que traduz nossa concepção 
de alguma coisa ou do mundo

auto.
retrato.

auto.
representação.

Autorretratos são autorrepresentações 
mas autorrepresentações não 

necessariamente são autorretratos! 



AUTORRETRATO E 
AUTORREPRESENTAÇÃO NA 

EXPOSIÇÃO ENTRE LUGARES, 
DE PAMELA ZORN

 Os autorretratos na exposição ‘’Entre Lugares’’ são resultado 
de uma busca da artista pela identidade negra representada na 
História da Arte e a procura pela sua própria identidade. A artista 
Pamela utiliza da autorrepresentação para abordar a diversidade 
interracial presente na sua família, uma realidade também 
encontrada em tantas outras famílias brasileiras. Como podemos 
observar no quadro Encenação, este encontro é representado 
pela utilização de um vestido típico da cultura alemã 
acompanhado de um turbante, acessório historicamente ligado 
aos povos originários do continente africano, para compor sua 
autorrepresentação.

Encenação (díptico)
Pamela Zorn Vianna, 2021
Acrílica sobre tela
170 x 150 cm.

Para assistir: 
Pamela Zorn  
COABITAR: 
Pintura, processos 
e os limiares

 Historicamente, pessoas negras são pouco representadas 
nas artes e, quando retratadas, em geral suas peles detém pouca 
variedade de tonalidades e nuances. Repensar a representação e 
a auto-representação negra nas instituições de arte e na cultura 
de massas (TV, redes sociais, podcasts, rádio, etc) é importante 
para a afirmação da diversidade social e racial, especialmente no 
Brasil onde 56,02% da população é preta ou parda (PNAD IBGE 
2019), mas dos artistas encontrados em 24 galerias de São Paulo 
somente 4,36% são pessoas negras ou pardas. 



AUTORRETRATO E 
AUTORREPRESENTAÇÃO NA 

EXPOSIÇÃO ENTRE LUGARES, 
DE PAMELA ZORN

‘’Costumo brincar que, quanto mais aprendo pintura, mais 
aprendo  a mim mesma. Dessa forma, a simples - e ao mesmo 

tempo tão complexa! - tentativa de desvendar o próprio rosto, 
percorrer suas linhas, construir suas  manchas em sombras e 
luzes, e talvez principalmente, lidar com sua(s)  cor(es) (...)’’

ENTRE LUGARES, UMA INVESTIGAÇÃO PICTÓRICA SOBRE 
AUTORREPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE

PAMELA ZORN, 2020.

 Os autorretratos na exposição ‘’Entre Lugares’’ são resultado 
de uma busca da artista pela identidade negra representada na 
História da Arte e a procura pela sua própria identidade. A artista 
Pamela utiliza da autorrepresentação para abordar a diversidade 
interracial presente na sua família, uma realidade também 
encontrada em tantas outras famílias brasileiras. Como podemos 
observar no quadro Encenação, este encontro é representado 
pela utilização de um vestido típico da cultura alemã 
acompanhado de um turbante, acessório historicamente ligado 
aos povos originários do continente africano, para compor sua 
autorrepresentação.

 Historicamente, pessoas negras são pouco representadas 
nas artes e, quando retratadas, em geral suas peles detém pouca 
variedade de tonalidades e nuances. Repensar a representação e 
a auto-representação negra nas instituições de arte e na cultura 
de massas (TV, redes sociais, podcasts, rádio, etc) é importante 
para a afirmação da diversidade social e racial, especialmente no 
Brasil onde 56,02% da população é preta ou parda (PNAD IBGE 
2019), mas dos artistas encontrados em 24 galerias de São Paulo 
somente 4,36% são pessoas negras ou pardas. 

Convite à descoberta

1.Pense em um artista. 
Qual a sua cor? Qual o seu gênero?

Qual tipo de arte ele produz? 

2. Agora, pesquise artistas negros ou negras e 
escolha o que te chame mais atenção. Analise se 

existe autorretrato e/ou autorrepresentação e 
justifique sua resposta.


