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RESUMO 

 

A correlação tecnologia-linguagem tem se comportado como um importante vetor para as 

modificações na maneira da humanidade se relacionar e a fotografia é um elemento 

importante nessa discussão. A escritura digital, a internet, o avanço do automatismo e o 

desenvolvimento de novos dispositivos tecnológicos, exemplificam fatores que têm 

provocado questionamentos para pensar e repensar as mais diversas atividades humanas. A 

fotografia apresenta modificações nos procedimentos realizados para a sua criação, produção 

e disseminação, assim como nos dispositivos tecnológicos empregados para tais ações. Há um 

crescimento no número de imagens produzidas e compartilhadas, bem como na velocidade 

dessas ações. Ademais, a credibilidade da imagem fotográfica tem sido cada vez mais 

questionada. A presente tese teve como objetivo investigar, sobretudo, os aspectos de 

linguagem da escritura fotográfica na ambiência digital, considerando a complexidade desse 

cenário. Para tanto, o seguinte caminho foi percorrido: i) levantamento de alguns dos 

principais discursos sobre os aspectos de linguagem da fotografia no decorrer da história, com 

destaque para aqueles que discutiram seus aspectos indicial e simbólico e, também, 

introdução a algumas ideias sobre a complexidade da fotografia na contemporaneidade; ii) 

breve discussão das modificações nas relações informacionais da humanidade ao longo do 

tempo, com ênfase na correlação entre tecnologia e linguagem, assim como em algumas 

ideias e conceitos sobre a escritura digital, a internet, o avanço do automatismo, os novos 

dispositivos tecnológicos e a relação de linguagens; iii) análise das modificações nos aspectos 

de linguagem da escritura fotográfica, discutindo e analisando alguns procedimentos 

envolvidos em sua articulação e, também, na produção e disseminação de fotografias na 

ambiência digital; iv) apresentação e análise de projetos realizados pelo autor desta pesquisa 

em colaboração com pesquisadores e artistas do Laboratório de Humanidades Digitais que 

ajudam a refletir sobre diversos pontos abordados nesta pesquisa, potencializados pela 

escritura digital. Esta tese procurou estabelecer um diálogo interdisciplinar sobre os inúmeros 

desafios e potencialidades que envolvem a articulação da escritura fotográfica na ambiência 

digital, principalmente em relação aos seus aspectos de linguagem. O cenário atual apresenta 

alguns movimentos que evidenciam profundas mudanças na articulação da escritura 

fotográfica e demonstram sua potencialidade em percorrer novos caminhos, inclusive para a 

expansão do fotográfico além de suas fronteiras culturalmente instituídas. Movimentos 

influenciados pela escritura digital responsável por gerar e disseminar qualquer elemento 

visual, sonoro ou verbal. Esta Re-Visão da escritura fotográfica pode contribuir para a busca 



	  

por novas estratégias para o produtor de imagens na contemporaneidade, assim como para a 

reflexão sobre os seus processos de criação.  

 

Palavras-chave: Escritura fotográfica. Ambiência digital. Linguagem. Tecnologia digital. 

 

 



	  

ABSTRACT 

 

The correlation technology-language has behaved as an important vector for the changes in 

the ways humanity relate and the photography is an important element in this discussion. The 

digital scripture, the Internet, the advance of the automation and the development of new 

technological devices, exemplify factors that have been causing questions to think and rethink 

the most diverse human actives. The photograph shows changes in procedures performed for 

its creation, production and dissemination, as well as in technological devices used for such 

actions. There is a growth in the number of produced and shared images and in the speed of 

these actions. Moreover, the credibility of the photographic image has been increasingly 

questioned. The present thesis aimed to investigate, above all, the language aspects of 

photographic scripture in digital ambience, considering the complexity of this scenario. To 

this end, the following path has been completed: i) survey of some major speeches on aspects 

of photography language throughout history, especially those who discussed their indicial and 

symbolic aspects, and also, introduction to some ideas about complexity of photography in 

contemporaneity; ii) brief discussion of the changes in the informational relationships of 

humanity over time, emphasizing the correlation between technology and language, as well as 

some ideas and concepts of digital scripture, the internet, the advance of automation, new 

technological devices and the relationship languages.; iii) analysis of changes in the language 

aspects of photographic scripture, discussing and analyzing some procedures involved in its 

articulation and also in the production and dissemination of photographs in digital ambience; 

iv) presentation and analysis of projects carried out by the author of this research in 

collaboration with researchers and artists of Digital Humanities Lab that help to reflect on 

several points raised in this research, enhanced by digital scripture. This thesis sought to 

establish an interdisciplinary dialogue on the many challenges and opportunities that involve 

the articulation of photographic scripture in the digital ambience, especially in relation to its 

language aspects. The current scenario shows some moves that show profound changes in 

articulation of photographic scripture and demonstrate its potential to go new ways, including 

the expansion of photographic beyond their culturally imposed boundaries. Moves influenced 

by digital scripture responsible for generating and disseminating any visual, sonorous or 

verbal element. This Re-View of photographic scripture can contribute to the search for new 

strategies for the images producer in contemporary society, as well as to reflect on their 

creative processes. 
 



	  

Keywords: Photography scripture; digital ambience, language, digital technology. 



	  

RESUMEN 

 

La correlación tecnología-lenguaje se ha comportado como un importante vector para los 

cambios en la manera de la humanidad relacionarse y la fotografía es un elemento importante 

en esta discusión. La escritura digital, la internet, el avanzo del automatismo y el desarrollo de 

los nuevos dispositivos tecnológicos, ejemplifican factores que han provocado 

cuestionamientos para pensar y repensar las más diversas actividades humanas. La fotografía 

presenta modificaciones en los procedimientos hechos para su creación, producción y 

diseminación, así como en los dispositivos tecnológicos empleados para tales acciones. Hay 

un crecimiento en el número de imágenes producidas y compartidas, bien como en la 

velocidad de esas acciones. Además, la credibilidad de la imagen fotográfica ha sido cada vez 

más cuestionada. La presente tesis tuvo como objetivo investigar, sobre todo, los aspectos de 

lenguaje de la escritura fotográfica en la ambiência digital, considerando la complejidad de 

este escenario. Para tanto, el siguiente camino ha sido hecho: i) levantamiento de algunos de 

los principales discursos sobre los aspectos de lenguaje de la fotografía en el transcurrir  de la 

historia, con destaque para aquellos que discutieron sus aspectos indicial y simbólico y, 

también, introducción a algunas ideas sobre la complejidad de la fotografía en la 

contemporaneidad; ii) breve discusión de los cambios en las relaciones informacionales de la 

humanidad al largo del tiempo, con énfasis en la correlación entre tecnología y lenguaje, así 

como en algunas ideas y conceptos sobre la escritura digital, la internet, el avanzo del 

automatismo, los nuevos dispositivos tecnológicos y la relación de lenguajes; iii) análisis de 

las modificaciones en los aspectos de lenguaje de la escritura fotográfica, discutiendo  y 

analizando algunos procedimientos envueltos en su articulación y, también, en la producción 

y diseminación de fotografías en la ambiência digital; iv) presentación y análisis de proyectos 

hechos por el autor de esta investigación en colaboración con investigadores y artistas del 

Laboratorio de Humanidades Digitales que ayudan a reflexionar sobre diversos puntos 

abordados en esta investigación, potencializados por la escritura digital. Esta tesis ha buscado 

establecer un diálogo interdisciplinar sobre los inúmeros retos y potencialidades que implican 

la articulación de la escritura fotográfica en la ambiência digital, principalmente en relación a 

sus aspectos de lenguaje. El actual escenario presenta algunos movimientos que evidencian 

profundos cambios en la articulación de la escritura fotográfica y muestran su potencialidad 

en seguir nuevos caminos, incluso para la expansión del fotográfico más allá de sus fronteras 

culturalmente instituidas. Movimientos influenciados por la escritura digital responsable por 

generar y diseminar cualquier elemento visual, sonoro o verbal. Esta Re-Visión de la escritura 



	  

fotográfica puede contribuir a la búsqueda por nuevas estrategias  para el productor de 

imágenes en la contemporaneidad, así como para la reflexión sobre sus procesos de creación. 
 
Palabras-clave: Escritura fotográfica. Ambiência digital. Lenguaje. Tecnología Digital. 
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23 

INTRODUÇÃO 

 
Imagem 1 - Sem título, 2014. Autoria: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

 Walter Benjamin, certa vez, disse que uma bruma pairava sobre as origens da 

fotografia, apesar de que esta não era tão espessa quanto à que se adensava sobre o início da 

imprensa1. (BENJAMIN, 1931/1992a). Imaginar se o autor acreditava que essa bruma se 

dissiparia por completo com o desenvolvimento da fotografia e o que ele diria a seu respeito, 

na contemporaneidade, com a presença da tecnologia digital, parece proporcionar um 

exercício interessante para refletir sobre os desdobramentos da imagem nesse novo cenário. 

As considerações realizadas pelo autor sobre a era da reprodutibilidade técnica parecem 

potencializadas hoje em dia2. Entretanto, se na época em que foram proferidas já não 

esgotavam o assunto, nem parecia haver essa pretensão por parte do autor, hoje isso está ainda 

mais distante. O cenário envolve um número ainda maior de variáveis. A bruma que paira 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 "A  bruma que paira sobre os primórdios da fotografia não é tão espessa como a que se adensa sobre o início da 
imprensa. Mais que no caso desta, sabia-se ter chegado a hora da sua invenção, facto pressentido por alguns dos 
que pretendiam atingir o mesmo objectivo: fixar imagens na câmera escura que era conhecida, pelo menos, 
desde Leonardo." (BENJAMIN, 1931/1992a, p. 115). 
2 Dentre alguns textos do autor, aqui, podem-se destacar: i) "A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica" 
(BENJAMIN, 1936-1939/1992b); ii) "Pequena história da fotografia" (BENJAMIN, 1931/1992a); Benjamin 
reflete sobre as mudanças na arte e na sociedade com o desenvolvimento das imagens técnicas que 
possibilitavam a reprodução e, por conseguinte, uma maior difusão.  
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sobre a denominada fotografia digital na contemporaneidade parece ainda mais espessa do 

que nos primórdios da fotografia. 

 No mesmo período em que as pesquisas de Joseph Nicéphore Niepce (1765-1863) e 

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) avançaram a ponto das primeiras imagens 

consideradas fotográficas serem fixadas, a sociedade enfrentava profundas mudanças 

motivadas por avanços tecnológicos e científicos. Essa correlação entre tecnologia e 

linguagem provocou muitas alterações nas relações informacionais da humanidade no 

decorrer de sua história e a fotografia desempenhou uma função de destaque nesse processo.  

 Com o advento da fotografia, o ser humano ganhou um dispositivo com o qual poderia 

representar o mundo com maior verossimilhança, rapidez e exatidão do que com 

procedimentos utilizados anteriormente. Tais características impactaram a sociedade e 

provocaram muitas reações, tanto negativas quanto positivas. Com o passar dos anos, o 

desenvolvimento da fotografia, da imprensa e de outras áreas correlacionadas resultaram em 

alterações nas coordenadas de espaço e tempo da comunicação humana. Fotografias passaram 

a ser produzidas, reproduzidas e distribuídas com cada vez mais facilidade, abrangência e em 

intervalos de tempo cada vez menores. Isso contribuiu para a espetacularização3 da sociedade 

e promoveu muitas mudanças na função social da imagem fotográfica. Investigar seus 

aspectos de linguagem e suas implicações nas artes e na sociedade motivou cada vez mais 

debates no decorrer de sua história. 

 Mirar as primeiras fotografias realizadas, por exemplo, parecia provocar uma 

experiência de estranhamento, mistério e magia, talvez, devido à conexão com o real 

manifestada. As primeiras imagens de guerra, como as do fotógrafo Roger Fenton (1819-

1869) na Guerra da Criméia (1853-1856)  (Imagem 2) ou as dos fotógrafos Mathew Brady 

(1822-1896), Alexander Gardner (1821-1882) (Imagem 3) e Timothy H. O'Sullivan (1840-

1882) na Guerra da Secessão Americana (1861-1865); as ruas vazias de Paris fotografadas 

por Eugéne Atget (1857-1927); as primeiras fotografias aéreas, também de Paris, realizadas 

de um balão de ar quente pelo fotógrafo Félix Nadar (1820-1910); ou simplesmente os 

primeiros retratos realizados com pessoas, que passaram a ser realizados em maior quantidade 

e com mais facilidade devido ao desenvolvimento tecnológico do meio,  que permitiu reduzir 

o tempo de exposição necessário para fixar a imagem, são alguns exemplos que evidenciavam 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Este termo é aplicado aqui se referindo à reflexão do autor Guy Debord (1931-1994) realizada em sua  obra "A 
sociedade do espetáculo" (1967/1997). 
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esse enorme potencial de comunicação do meio fotográfico e seu progressivo impacto na 

sociedade. 

 
Imagem 2 - Retrato de Henry John Wilkin, 1855. Autoria: Roger Fenton (The Library of Congress). 

 
Fonte: http://www.veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/fotojornalismo/roger-fenton-e-a-guerra-da-crimeia/. 

 

Imagem 3 - O último descanso do atirador. Gettysburg, 1863. Autoria: Alexander Gardner. 

 
Fonte: Zum: http://revistazum.com.br/colunistas/a-fotografia-descobre-a-america/. 
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 A imagem fotográfica foi inicialmente abordada como uma reprodução mecânica do 

objeto fotografado, sublinhando a conexão com o real e desconsiderando o papel do 

fotógrafo. Alguns outros discursos posteriores que se propuseram a investigá-la destacaram 

seu potencial em transformar o real, com ênfase na figura do fotógrafo enunciador e na 

construção de uma representação visual. (DUBOIS, 1990/2001). Já o discurso que abordou a 

fotografia como um índice4 possibilitou novos argumentos para a objetividade da imagem 

fotográfica sem desconsiderar as diversas etapas envolvidas em sua constituição, distribuição 

e recepção. Na visão dos autores que a exploraram por esse viés, tal abordagem relativizava a 

objetividade e realçava a capacidade da imagem fotográfica em atestar a existência do objeto 

fotografado. (e.g. DUBOIS, 1990/2001, SCHAEFFER, 1987/1996).   

 Muitos outros autores questionaram essa forma de conceber a fotografia como algo 

mais objetivo do que as demais representações visuais e, opostamente a isso,  buscaram 

ressaltar seu caráter simbólico e conceitual. (e.g. FLUSSER, 1983/2011, MACHADO, 1984, 

FONTCUBERTA, 2010; 2012). Ao longo de sua história, é possível notar essa constante 

tensão entre o potencial testemunhal/documental e o potencial construtivo/ficcional da 

imagem fotográfica. Talvez essa ambivalência do fotográfico tenha sido um dos principais 

vetores para o seu impacto na arte e na sociedade em geral.  

 A escritura digital, o avanço do automatismo, da internet e dos dispositivos 

tecnológicos têm oferecido novos elementos para pensar e repensar as mais diversas 

atividades humanas. O atual cenário apresenta uma rede de complexas variáveis para a 

análise. A produção e disseminação de informação é cada vez maior e mais rápida. Há uma 

enorme dificuldade em gerenciar essa quantidade de dados. A comunicação não segue mais 

uma ordem linear e favorece a construção coletiva de informação em rede, conectando pontos 

em coordenadas de espaço e tempo bem distantes. Há uma série de mudanças que necessitam 

de constante investigação, buscando sempre novas maneiras de pensá-las enquanto objeto de 

estudo.  

 Conforme já destacado, a fotografia assume um papel central nesse debate e também 

apresenta diversas modificações em seus procedimentos de criação, produção e disseminação, 

bem como nos dispositivos explorados em tais ações. A estrutura física da fotografia mudou 

significativamente com a escritura digital. Algumas discussões parecem questionar a natureza 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 índice: “um signo, ou representação, que se refere a seu objeto [...] por estar numa conexão dinâmica (espacial 
inclusive) tanto com o objeto individual, por um lado, quanto, por outro lado, com os sentidos ou a memória da 
pessoa a quem serve o signo.” (PEIRCE, 2010, p.74). 
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desta nova fotografia, situando-a como uma imagem eletrônica que pouco compartilha com a 

fotografia analógica. (e.g. FONTCUBERTA, 2012). Há pesquisas que questionam as 

fronteiras do campo visual, sonoro e verbal5, o que permite indagações sobre os limites da 

própria fotografia. Nesse ponto de vista, não parece existir uma diferença de uma fotografia 

com uma música, por exemplo, pois, entre outros motivos, na ambiência digital, ambas são 

geradas pela mesma escritura. A unidade mínima de qualquer manifestação digital, seja ela 

sonora, verbal ou visual, é o bit. Isso resulta em uma série de questões, desafios e 

potencialidades para a articulação e intercâmbio de linguagens. 

 Com a revolução digital, o número de fotografias e a velocidade de sua produção e 

distribuição aumentam incessantemente. (e.g. RITCHIN, 2010). Além disso, o meio tem 

enfrentado uma aguda crise de credibilidade: os discursos que enfatizaram a conexão com o 

real, inclusive o discurso do índice, enfrentam questionamentos potencializados pelas novas 

variáveis da comunicação contemporânea. (e.g. RITCHIN, 1989; 2010; 2013, 

FONTCUBERTA, 2012, GRUNDBERG, 1999). A relação da fotografia com seu objeto 

parece fundamental na discussão sobre as mudanças em seus aspectos de linguagem e em sua 

função social, ainda que o cenário tenha uma série de outros pontos importantes.  

 Após os primeiros sinais da revolução digital, o impacto dessas novas variáveis e a 

aventura desempenhada por produtores de imagens ao explorar novos caminhos para a 

articulação da fotografia, faz-se necessário reorganizar os elementos do quadro para sua 

análise. Propor um novo olhar sobre a escritura fotográfica que revise algumas de suas 

principais ideias, conceitos, categorias e propósitos.  

 Esta tese tem como objetivo investigar os aspectos de linguagem da escritura 

fotográfica na ambiência digital, considerando o enredamento cada vez maior desse cenário. 

Para isso,  as seguintes etapas serão realizadas: i) apresentar alguns dos principais discursos 

que investigaram os aspectos de linguagem da fotografia, com ênfase na tensão entre seu 

aspecto indicial e simbólico e, também, introduzir a complexidade do cenário contemporâneo; 

ii) refletir sobre as modificações nas relações informacionais da humanidade no transcorrer de 

sua história, procurando destacar a influência da correlação tecnologia-linguagem, assim 

como algumas ideias e conceitos a respeito da escritura digital, da internet, do avanço do 

automatismo, dos novos dispositivos tecnológicos, das potencialidades para a relação de 

linguagens e das narrativas e registros memoriais obtidos com os novos procedimentos; iii) 

concentrar a análise nas modificações dos aspectos de linguagem da escritura fotográfica, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ver, por exemplo, Azevedo (2009). 
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discutir alguns procedimentos envolvidos em sua articulação e, ademais, na produção e na 

disseminação de imagens na ambiência digital; iv) apresentar e analisar, brevemente, os 

projetos desenvolvidos pelo autor da presente pesquisa em colaboração com outros 

pesquisadores e artistas do Laboratório de Humanidades Digitais (LHUDI) que cooperam 

com a reflexão sobre alguns pontos abordados no decorrer da presente pesquisa, 

potencializados pelas atuais variáveis, dentre elas, a própria escritura digital.  

 A complexidade do atual cenário é enorme e a tentativa de compreender melhor os 

aspectos de linguagem desse novo fotográfico requer a investigação cuidadosa da 

multiplicidade de discursos, desde sua gênese, ou pelo menos de uma amostra significativa 

desses discursos. Ainda, a análise dos novos procedimentos para criação e produção de 

narrativas fotográficas na ambiência digital pode contribuir para o pensamento sobre  que tipo 

de registro memorial é constituído com a escritura digital e com o uso dos novos dispositivos 

tecnológicos cada vez mais automatizados. 

 A presente tese se propõe a dialogar interdisciplinarmente com os inúmeros fatores 

que compõem a complexidade do objeto de pesquisa, interrogando os desafios e as 

potencialidades para a articulação da escritura fotográfica na ambiência digital; explorar os 

movimentos que evidenciam possíveis mudanças e a influência da escritura digital. Esta Re-

Visão dos aspectos de linguagem da escritura fotográfica constitui-se como um importante 

material para aqueles que buscam interrogar o que está envolvido nas novas estratégias para a 

produção, criação e disseminação de imagens na contemporaneidade. 

 

 



	  

	  

29 

2 O QUE TE DIZ A FOTOGRAFIA? DISCURSOS SOBRE O FOTOGRÁFICO 

 

2.1 DISCURSOS QUE ABORDARAM A CONEXÃO COM O REAL  

 
Imagem 4 - Sem título [2], 2014. Autoria: Ângelo Dimtre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

"Olá, guardador de rebanhos, 
Aí a beira da estrada, 
Que te diz o vento que passa?" 
 
"Que é vento, e que passa,  
E que já passou antes, 
E que passará depois. 
E a ti o que te diz?" 
 
"Muita cousa mais do que isso. 
Fala-me de muitas outras cousas. 
De memórias e de saudades 
E de cousas que nunca foram." 
 
"Nunca ouviste  passar o vento. 
O vento só fala do vento. 
O que ouviste foi mentira, 
E a mentira está em ti." 
 
Texto de Alberto Caeiro, heterônimo de 
Fernando Pessoa. (PESSOA, 2013, p. 
35). 
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 Enquanto um dos personagens do texto supracitado atribui diversos significados 

conotativos ao que o vento lhe diz, como, por exemplo, "memória, saudades e cousas que 

nunca foram"; o outro personagem - o guardador de rebanhos - afirma que o vento somente 

diz sobre sua existência e que está de passagem. Esse texto de Alberto Caeiro - heterônimo do 

poeta Fernando Pessoa (1888-1935) - proporciona uma interessante aproximação com a 

discussão sobre a objetividade e o potencial simbólico da imagem fotográfica. Caeiro costuma 

enaltecer a objetividade visual em seus textos e critica o pensamento que permite atribuir 

novos significados às coisas. Para Caeiro, as coisas simplesmente existem em vez de 

significar outras coisas. Esse aspecto de objetividade esteve presente em grande parte dos 

discursos sobre a fotografia devido, entre outros motivos, à superior verossimilhança da 

imagem fotográfica às outras formas de representação visual e, também, por a fotografia 

resultar de um processo que registrava a luz de objetos que supostamente estiveram na frente 

da objetiva da câmera fotográfica. Essa aparente objetividade da fotografia exerceu grande 

influência na maneira como ela foi explorada desde sua gênese e estimulou muitos 

intelectuais a interrogarem cada vez mais a sua natureza. No presente capítulo, abordar-se-ão 

alguns dos principais autores que se dedicaram a explorar a ontologia da imagem fotográfica. 

O objetivo deste capítulo é apresentar um breve panorama e não uma análise minuciosa dos 

discursos desses autores. 

 Se, por exemplo, a questão enunciada no título deste capítulo (O que te diz a 

fotografia?) fosse dirigida ao semiólogo francês Roland Barthes (1915-1980) - autor de 

importantes ensaios sobre a pesquisa da fotografia, como, por exemplo, "A mensagem 

fotográfica" (1961/1990a), "A retórica da imagem" (1964/1990b) e "A câmara clara" (1984) - 

ele possivelmente apresentaria respostas um pouco diferentes de acordo com os períodos de 

sua vida e de sua obra.   

 Em "A mensagem Fotográfica" (BARTHES, 1961/1990a), o autor afirmou que a 

fotografia é primeiramente uma mensagem sem código, análoga ao seu objeto. Nesse mesmo 

texto, ele apresenta o que denomina como paradoxo fotográfico: a coexistência de uma 

mensagem sem código (o análogo fotográfico) e de uma mensagem com código (a arte, 

tratamento, escritura ou retórica da fotografia). Segundo o autor, processos de conotação são 

responsáveis pela constituição da mensagem com código. Como exemplos desses processos, 

ele comenta sobre Trucagem, Pose, Objeto, Fotogenia, Estetismo e Sintaxe, além da 

influência do texto na conotação de uma fotografia. 
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 Já em seu último livro, "A câmara clara" (BARTHES, 1984), o autor apresenta uma 

exploração à imagem fotográfica repleta de subjetividade. Barthes realiza essa exploração do 

ponto de vista de um espectador (spectator). Um dos principais momentos do ensaio é quando 

o autor, após refletir sobre diversas fotografias, resolve buscar algo mais pessoal para 

interrogar a essência da fotografia. O semiólogo relata a procura por uma fotografia em que 

pudesse reencontrar sua falecida mãe. A fotografia, encontrada após a exploração de algumas 

outras imagens, mostra a mãe e o tio de Barthes, aos 5 e 7 anos respectivamente, em um 

Jardim de Inverno,  na extremidade de uma ponte de madeira: 

 
Observei a menina e enfim reencontrei minha mãe. A claridade de sua face, a pose 
ingênua de suas mãos, o lugar que docilmente ela havia ocupado, sem se mostrar 
nem se esconder, sua expressão enfim, que a distinguia, como o Bem do Mal, da 
menina histérica, da boneca que imita os adultos, tudo isso formava a figura de uma 
inocência soberana [...] (BARTHES,1984, p. 102-103). 

  

 O autor, porém, se recusa a reproduzir a fotografia no livro e apresentá-la ao leitor, 

pois sabe que somente ele próprio significaria a imagem daquela maneira. Barthes (1984) 

afirma que, para o leitor do livro, a fotografia poderia ser indiferente e despertar apenas o 

interesse no estudo dos elementos presentes na imagem em relação à época em que fora 

realizada. A imagem não provocaria "nenhuma ferida". (BARTHES, 1984, p. 110). 

 Em meio à exploração da essência da fotografia relatada nesse livro, surgem dois 

conceitos muito importantes: studium e punctum. O primeiro (studium) é algo relacionado à 

interpretação de uma fotografia e reconhecimento das intenções do fotógrafo (operator) em 

função do saber do espectador (spectator).  O campo do studium está mais relacionado a um 

interesse cultural. (BARTHES, 1984). 

 
Reconhecer o studium é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, entrar em 
harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, mas sempre compreendê-las, discuti-
las em mim mesmo, pois a cultura (com que tem a ver o studium) é um contrato 
feito entre os criadores e os consumidores. O studium é uma espécie de educação 
(saber e polidez) que me permite encontrar o Operator, viver os intentos que fundam 
e animam suas práticas, mas vivê-las de certo modo ao contrário, segundo meu 
querer de Spectator. (BARTHES, 1984, p. 48). 
 

 Já o segundo (punctum) rompe com o movimento de atribuição de significados por 

parte do espectador, de acordo com os seus conhecimentos. É algo que percorre a direção 

oposta, da fotografia ao espectador, atingindo-o como uma flecha. Barthes mostra que, 

mesmo com o conceito de punctum, que se refere ao detalhe já presente na imagem, o poder 
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de pungir o espectador está condicionado a quem é esse espectador. Em outra passagem do 

texto, ele complementa e relaciona o conceito de punctum "a uma espécie de extracampo 

sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver". (BARTHES, 

1984, p. 89). 

 Barthes (1984) deixa claro que para ele o punctum não é codificado  - independe de 

qualquer processo de codificação da imagem - mas tudo o que se refere ao campo do studium 

está sempre codificado. “Com o punctum, não é mais o intelecto que fala, é o corpo que age e 

que reage.'' (SAIMAIN, 2005, p. 124). 

 Mais próximo da conclusão do livro, Barthes (1984) diz que no início de sua 

exploração considerava possível diferenciar esses dois conceitos como sendo um do campo de 

interesse cultural (studium) e o outro (punctum) sendo um detalhe capaz de atravessar o 

studium. Mas, àquela altura, identificava mais um tipo de punctum: "Esse novo punctum, que 

não é mais de forma, mas de intensidade, é o Tempo, é  ênfase dilaceradora do noema ("isso 

foi"), sua representação pura." (BARTHES, 1984, p. 141). 

 O noema da fotografia segundo Barthes (1984), nesse livro, é o "isso foi", ou seja, a 

fotografia remete a algo real que foi colocado diante da objetiva em um determinado espaço-

tempo. O discurso de Barthes atribui muito peso à conexão com o real e, por conseguinte, 

influencia o aspecto crível e certificador da imagem fotográfica. 

 Barthes critica, de acordo com o contexto da época em que redigiu o livro, o 

posicionamento cada vez mais comum que apresentava uma tendência a pensar na fotografia 

sempre como codificada ou como cópia do real.  

 
Esse é um debate em vão: nada pode impedir que a Fotografia seja analógica; mas 
ao mesmo tempo o noema da Fotografia não está de modo algum na analogia (traço 
que ela partilha com todos os tipos de representações). Os realistas, entre os quais 
estou, e entre os quais eu já estava quando afirmava que a Fotografia era uma 
imagem sem código - mesmo que, evidentemente, códigos venham refletir sua 
leitura -, não consideram de modo algum a foto como uma "cópia" do real - mas 
como uma emanação do real passado: uma magia não uma arte. Perguntar se a 
fotografia é analógica ou codificada não é um bom caminho para análise. O 
importante é que a foto possui uma força constativa, e que o constativo da 
Fotografia incide, não sobre o objeto, mas sobre o tempo. Na Fotografia, de um 
ponto de vista fenomenológico, o poder de autentificação sobrepõe-se ao poder de 
representação. (BARTHES, 1984, p. 132). 

 

 A discussão sobre a objetividade de imagem fotográfica foi travada por vários 

teóricos, dentre os quais também se destaca o francês Phillipie Dubois. No primeiro capítulo 

de seu livro "O ato fotográfico e outros ensaios" (DUBOIS, 1990/2001), o autor apresenta o 

que ele próprio denomina como uma pequena retrospectiva histórica sobre essa questão, 
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abordando importantes textos e autores sobre o meio fotográfico. O título principal desse 

primeiro capítulo já demonstra bem o caminho que o autor percorre para apresentar essa 

retrospectiva: “Da verossimilhança ao índice”. Dubois (1990/2001) divide o caminho a ser 

percorrido em três etapas. Na primeira, o autor comenta sobre o discurso que situava a 

fotografia como espelho do real (o discurso da mimese); na segunda, trata da fotografia como 

transformação do real; e na terceira, da fotografia como traço de um real. Segundo o próprio 

autor, sua pesquisa se identificava com os pressupostos desse terceiro discurso. 

O trabalho de Dubois procurou contextualizar o desenvolvimento de discursos em 

relação ao meio fotográfico que abordavam a conexão com o real antes de aprofundar o 

discurso com o qual sua pesquisa se identificava. Para prosseguir até os novos 

questionamentos proporcionados pela tecnologia digital e pela contemporaneidade, também 

parece ser importante, para a presente pesquisa, abordar, de maneira um pouco mais 

condensada, o desenvolvimento de alguns dos principais discursos em relação ao meio 

fotográfico. Por essa razão, optou-se por apresentar brevemente o resumo realizado por 

Dubois em sua retrospectiva, assim como algumas de suas considerações para, em seguida, 

explorar outros autores que investigaram a fotografia enquanto índice, autores que criticaram 

esse posicionamento ou que apresentam outros discursos significativos para o cenário atual. 

 Na primeira etapa, Dubois (1990/2001) comenta sobre o discurso que situava a 

fotografia como espelho do real (o discurso da mimese). Conforme o autor, este tipo de 

discurso foi predominante no século XIX e podia ser notado em duas formas: como elogio às 

funcionalidades da fotografia e o que isso poderia proporcionar, ou como uma crítica negativa 

aos possíveis desdobramentos que sua utilização poderia oferecer à sociedade e à arte. O autor 

cita, principalmente, o escritor Charles Baudelaire em um de seus textos "Le publique 

moderne et la fotografia" (BAUDELAIRE, 1859 apud DUBOIS, 1990/2001) como exemplo 

da forma mais negativa. Esse tipo de posicionamento mais crítico, segundo Dubois 

(1990/2001, p. 29-30), procurava destacar a importância de colocar a fotografia como um 

"simples instrumento de uma memória documental do real e a arte como pura criação 

imaginária", evitando, assim, que a fotografia fosse utilizada como arte (o que alguns, como 

Baudelaire, pareciam temer ser um caminho sem volta).  

 Já o posicionamento com o tom mais positivo enfatizava a possibilidade de a 

fotografia substituir a pintura em suas diversas funções sociais com uma superior 

verossimilhança ao mundo exterior. Tal gesto proporcionaria mais liberdade à pintura que, ao 
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deixar de ter tais incumbências, passaria a ser explorada em novas direções e promoveria 

rupturas cruciais à arte. (DUBOIS, 1990/2001). 

 Tanto no tom de denúncia, quanto no tom de elogio, a fotografia era compreendida 

como uma imagem de natureza técnica e de extrema capacidade mimética. A imagem 

fotográfica, segundo esse discurso (em ambos os tons), era obtida por meio de um 

procedimento mecânico de maneira automática, desconsiderando qualquer tipo de intervenção 

da mão do artista. (DUBOIS, 1990/2001).  

 Esse primeiro discurso apontado por Dubois como espelho do real (discurso da 

mimese) destacava a objetividade da fotografia como fruto deste procedimento mecânico e 

automático. A divisão apontada entre a fotografia como um instrumento de reprodução do real 

e a arte como criação imaginária que abriga sua finalidade em si mesma, ou seja, sem a 

necessidade de ter como seu objeto o mundo, exterior a ela, também era uma característica 

comum em ambos os tons que constituíam esse primeiro discurso. (DUBOIS, 1990/2001). 

 É fundamental sublinhar, aqui, que Dubois (1990/2001) alerta variações à ordem 

cronológica das etapas em que ele dividiu os discursos sobre a fotografia por duas vezes: a 

primeira para mostrar que, no século XX, alguns autores ainda compartilhavam aspectos em 

comum com o discurso da fotografia como espelho do real (discurso da mimese) 

predominante no século XIX; a segunda, para comentar que o posicionamento de denúncia da 

fotografia como um documento que corresponde fidedignamente ao real típico do século XX, 

havia apresentado vestígios já no século XIX. Essas duas interrupções feitas para mostrar 

saltos temporais nos discursos sobre o meio fotográfico não devem passar despercebidas na 

presente pesquisa, pois indicam uma tensão entre documento e ficção já existente desde as 

primeiras discussões sobre a fotografia. Talvez isso também demonstre uma certa 

impossibilidade em definir uma sucessão de acontecimentos linear, cronológica e totalmente 

fechada que possa explicar, razoavelmente, todo o caminho percorrido até o ponto em que a 

fotografia se encontra nos dias de hoje.  

 Como exemplo de discursos desenvolvidos no decorrer do século XX que 

compartilhavam alguns aspectos em comum com o discurso primeiramente comentado por 

ele, Dubois (1990/2001) cita o texto "A ontologia da imagem fotográfica" (BAZIN, 1945 

apud Dubois, 1990/2001), de Andre Bazin, e o texto de  "A mensagem fotográfica" 

(1961/1990a) de Roland Barthes. Conforme Dubois, esses textos, apesar de manterem no 

centro da discussão a objetividade da imagem fotográfica e a conexão com a realidade, já 

compartilhavam alguns aspectos com o que viria a ser o terceiro discurso destacado por ele -  
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o discurso do índice - pois a mimese passava a estar em um segundo plano, sendo apenas uma 

possível consequência e não o aspecto principal da imagem fotográfica que a diferenciava de 

outros meios.  

 O segundo discurso apontado por Dubois (1990/2001), predominante no início do 

século XX conforme já comentado, vai de encontro ao primeiro, destacando a fotografia 

como transformação do real (o discurso do código e da desconstrução). Dubois aborda 

principalmente três campos para exemplificar esse movimento crítico que procurava enfatizar 

(a capacidade da fotografia como transformação do real e não como espelho do real). O autor 

cita rapidamente a influência de "uma grande onda estruturalista" (DUBOIS, 1990/2001, p. 

36)  como decisiva a esse movimento crítico de denúncia da fotografia como espelho do real, 

mas escolhe explorar primeiramente os campos da teoria da imagem e da psicologia da 

percepção, dos quais os textos, segundo ele, eram anteriores aos textos estruturalistas 

semióticos franceses.  

 Para comentar sobre esse campo da teoria da imagem e da psicologia da percepção, 

Dubois (1990/2001) utiliza, por exemplo, uma passagem do livro "Film as art" (Arnheim, 

1957 apud DUBOIS, 1990/2001) do autor Rudolf Arnheim. De acordo com Dubois, Arnheim 

aponta algumas das transformações que ocorrem na tomada da fotografia, como, por exemplo, 

a escolha do ângulo, a distância, o enquadramento, a redução do objeto tridimensional a uma 

imagem bidimensional, etc. Dubois destaca que o propósito de Arnheim era reagir ao discurso 

da mimese, mostrando com isso que a imagem fotográfica não se tratava de um espelho do 

real.  

 Essas considerações sobre os procedimentos que envolvem a constituição de uma 

fotografia evidenciam notáveis diferenças entre a percepção do objeto que deu origem à 

representação e a própria representação deste objeto na imagem fotográfica. A fotografia de 

José Medeiros (Imagem 5) exemplifica bem a presença do autor na construção da imagem por 

meio das diversas escolhas antes do disparo. Medeiros estava com o cabo de sincronismo do 

flash quebrado. Ele optou por fotografar com longa exposição e disparar o flash 

manualmente. O jogo de sombra e luz explorado pelo fotógrafo por meio desse procedimento, 

a velocidade de exposição, o enquadramento, o ponto de vista, além de outros fatores, foram 

decisivos para a criação da imagem e para a maneira como o fotógrafo quis abordar o assunto. 
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Imagem 5 – Sem título (da série Candomblé), 1951. Autoria: José Medeiros. 

 
Fonte:  Medeiros (2009) 

 

 O segundo campo que Dubois (1990/2001) aborda para exemplificar o alcance desse 

discurso crítico à objetividade da imagem fotográfica é o do caráter ideológico. O que parecia 

estar em jogo para o autor era a necessidade de deixar bem claro a construção da imagem 

fotográfica, colocando-a como uma imagem codificada que de forma alguma poderia ser 

percebida como testemunha fiel e neutra do real, denunciando, por exemplo, a suposta 

imparcialidade de reportagens fotográficas (como algumas fortes imagens de guerras). 

 Como último campo para exemplificar o alcance desse tipo de discurso, Dubois 

(1990/2001) utiliza o da antropologia. Este campo, segundo levantamento do autor, 

proporcionava a ideia de que o significado das imagens depende sempre do fator cultural: 

 
A partir de então, o valor do espelho, de documento exato, de semelhança infalível 
reconhecida para a fotografia é recolocado em questão. A fotografia deixa de 
aparecer como transparente, inocente e realista por essência. Não é mais veículo 
incontestável de uma verdade empírica. (DUBOIS, 1990/2001, p. 42). 

  

 Na terceira e última etapa de sua resumida retrospectiva histórica, Dubois (1990/2001) 

comenta sobre as pesquisas que abordavam a fotografia como traço de um real (o discurso do 

índice e da referência), nas quais ocorre um retorno à questão da relação da fotografia com 

seu objeto, porém distanciando-se da compulsão pela mimese e buscando relativizar mais a 
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questionada objetividade fotográfica. Ainda segundo o autor, as pesquisas pós-estruturalistas 

(incluindo, segundo ele, a sua própria) encontravam-se nesse último estágio e eram 

fundamentadas em alguns conceitos da Teoria Semiótica de Charles Sanders Peirce, 

especialmente sobre o índice: 

 
Algo de singular, que a diferencia dos outros modos de representação, subsiste 
apesar de tudo na imagem fotográfica: um sentimento de realidade incontornável do 
qual não conseguimos nos livrar apesar da consciência de todos os códigos que estão 
em jogo nela e que se combinaram para sua elaboração. (DUBOIS, 1990/2001, p. 
26). 

 

 Este sentimento de realidade a que Dubois (1990/2001) se refere parece encontrar 

subsídio na noção de índice, que posiciona a fotografia como um signo que, em relação ao seu 

objeto, mantém uma conexão física. O que diferencia a fotografia, segundo este ponto de 

vista, é a relação de existência com o seu objeto. A semelhança aparente entre a fotografia e 

seu objeto passa a ser secundária, uma possível consequência apenas. 

 
As fotografias, especialmente as do tipo "instantâneo", são muito instrutivas, pois 
sabemos que, sob certos aspectos, são exatamente como os objetos que representam. 
Esta semelhança, porém, deve-se ao fato de terem sido produzidas em circunstâncias 
tais que foram fisicamente forçadas a corresponder ponto por ponto à natureza. Sob 
esse aspecto, então, pertencem à segunda classe dos signos, aqueles que o são por 
conexão física. (PEIRCE, 2008, p. 65). 

 

 Por meio da teoria semiótica de Peirce, Dubois (1990/2001) destaca um princípio 

quádruplo do signo em relação ao seu objeto para  situá-lo como índice, e a fotografia estaria 

de acordo com este quadro. Esta relação precisa ser de conexão física, singularidade, 

designação e atestação. Segundo o autor, o índice sempre remete a um objeto exterior e 

anterior. Dessa forma, a impressão luminosa e o traço provocado estabelecem uma conexão 

física singular capaz de designar seu objeto e atestar sua existência. Tal abordagem permite 

uma comparação com o que Barthes apontou como o noema da fotografia: isso foi! 

(BARTHES apud DUBOIS, 1990/2001). 

 Dubois (1990/2001) exemplifica que o índice pode ser obtido até mesmo sem a 

câmera fotográfica e que não necessariamente deve corresponder fielmente à aparência de seu 

objeto, citando, como exemplo, os fotogramas de László Moholy-Nagy (Imagem 6),  nos 

quais a imagem é obtida sem a câmera fotográfica, colocando objetos em cima do papel que 

será exposto à luz.  
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Imagem 6 - Fotograma, 1939. Autoria: László Moholy-Nagy. 

 
Fonte: http://bibliotecaonlinedefotografia.blogspot.com.br/2009/12/laszlo-moholy-nagy-fotografias-2.html. 

  

 Dubois (1990/2001) afirma que, apesar da relevância do momento em que a luz é 

gravada no suporte sensível, este representa apenas uma parte de todo o processo fotográfico. 

O autor, dessa forma, não parece ignorar as diversas etapas que constituem a realização de 

uma fotografia. Segundo o autor, existem "gestos completamente "culturais", codificados, que 

dependem inteiramente de escolhas e de decisões humanas". (DUBOIS, 1990/2001, p. 51). O 

autor aponta algumas dessas escolhas que devem ser feitas antes: "escolha do aparelho, da 

película, do tempo de exposição, do ângulo de visão." (DUBOIS, 1990/2001 p. 51);  algumas 

que devem ser feitas depois: "revelação, tiragem, circuitos de difusão." (DUBOIS, 1990/2001, 

p. 51).  O autor destaca que é somente no momento em que ocorre a exposição que a 

fotografia "pode ser considerada como um puro ato-traço (uma "mensagem sem código")" 

(DUBOIS, 1990/2001, p. 51).  Somente nesse instante que "o homem não intervém e não 

pode intervir sob a pena de mudar o caráter fundamental  da fotografia". (DUBOIS, 

1990/2001, p. 51). 
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Imagem 7  -   Sem título (da série Cartões Anti-Postais), 1972. Autoria: Boris Kossoy. 

 
Fonte: http://www.frenesicultural.com/2013/03/boris-kossoy.html. 

 

 Alguns estudos do pesquisador e fotógrafo brasileiro Boris Kossoy (Imagem 7) 

também contribuem para a reflexão proposta acima sobre a indexicalidade da imagem 

fotográfica não impossibilitar a análise das diversas etapas que constituem o processo 

fotográfico, capazes de codificar a mensagem de uma fotografia. O trabalho de Kossoy é uma 

importante referência ao exercício historiográfico justamente por buscar compreender o 

aspecto documental da fotografia. Dentre suas obras, pode-se destacar a trilogia composta por 

“Fotografia & História” (1989/2001), “Realidades e Ficções na Trama Fotográfica” (2002) e 

“Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo” (2007).  

 Em "Fotografia & História" (1989/2001), o autor reflete, principalmente, sobre 

aspectos de linguagem da fotografia e sobre sua utilização como fonte de documento. Kossoy 

(1989/2001) estabelece alguns importantes critérios à análise de fotografias para esse 

contexto, propondo assim uma espécie de metodologia. Neste primeiro livro, Kossoy 

(1989/2001) propõe a análise iconográfica e iconológica para a análise da imagem 

fotográfica, fundamentando-se principalmente no autor Erwin Panofsky: 
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A análise iconográfica tem o intuito de detalhar sistematicamente e inventariar o 
conteúdo da imagem em seus elementos icônicos formativos; o aspecto literal e 
descritivo prevalece, o assunto registrado é perfeitamente situado no espaço e no 
tempo, além de corretamente identificado. A análise iconográfica, entretanto, situa-
se ao nível da descrição, e não da interpretação, como ensinou Panofsky. Este, 
referindo-se à representação pictórica, revive o "velho e bom termo" iconologia 
como um "método de interpretação que advém da síntese mais que da análise" e que 
seria o plano superior, o da interpretação iconológica do significado intrínseco. 
(KOSSOY, 1989/2001, p 95)6. 

 
 No segundo livro desta trilogia - "Realidades e Ficções na Trama Fotográfica"   

(Kossoy, 2002), explora novamente o tema, contudo concentra-se em investigar também o 

caráter ficcional da imagem fotográfica e o papel do fotógrafo na construção das realidades e 

ficções presentes em uma fotografia que, nesse estágio da pesquisa de Kossoy, é 

compreendida não só como documento, mas, sim, como um documento/representação. Ainda 

neste segundo livro, Kossoy aborda as noções de índice e de ícone7 na imagem fotográfica. 

"Qualquer que seja o conteúdo de uma fotografia nele teremos sempre o rastro indicial (marca 

luminosa deixada pelo referente na chapa fotográfica).” (KOSSOY, 2002, p. 33). Em relação 

ao ícone, Kossoy destaca a semelhança entre a aparência do objeto e da representação (da 

fotografia) e também comenta a importância que a tecnologia tem para obter essa semelhança 

elevada na aparência entre ambos. (KOSSOY, 2002).  

 Kossoy (2002) aponta três elementos constitutivos e duas coordenadas de situação que 

precisam ser considerados para evitar uma leitura equivocada da imagem fotográfica, ainda 

mais se esta leitura estiver no contexto de um exercício historiográfico. Os elementos 

constitutivos são: o assunto, o fotógrafo e a tecnologia. Já as coordenadas de situação 

referem-se ao espaço e ao tempo em que o objeto foi fotografado.  

 No último livro da trilogia citada acima, Kossoy (2007) aponta algumas importantes 

considerações sobre o caminho percorrido nos dois livros anteriores e comenta sobre algumas 

de suas principais referências no desenvolvimento de sua pesquisa, tais como Roger Chartier 

(1945), Carlo Ginzburg (1939), Gisèle Freund (1908-2000). É interessante destacar a 

diversidade de campos do conhecimento dos autores citados (semiótica, fenomenologia, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 A obra de Erwin Panofsky em que Kossoy (1989/2001) se fundamenta nessa citação é o livro "Significados nas 
Artes Visuais".  
7 [..] "um signo pode ser icônico, isto é, pode representar seu objeto principalmente através de sua similaridade, 
não importa qual seja seu modo de ser." (PEIRCE, 2010, p. 64). "Um ícone é um signo que possuiria o caráter 
que o torna significante, mesmo que seu objeto não existisse, tal como um risco feito a lápis representando uma 
linha geométrica.” (PEIRCE, 2010, p. 74). 
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iconologia, história e sociologia), o que evidencia a interdisciplinaridade necessária à 

abordagem sobre o meio fotográfico. 

 
Imagem 8 -  Confeiteiro, 1928. Autoria: August Sander. 

 
Fonte: http://www.tate.org.uk/art/artworks/sander-pastrycook-al00033. 
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Imagem 9 -  Na época da inundação de Louisville, 1937. Margaret Bourke-White. 

 
Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/files/2010/12/bourke-white-04.jpg. 

 

 As Imagens 8 e 9, respectivamente do fotógrafo alemão August Sander (1876-1964) e 

da fotógrafa estadunidense Margaret Bourke-White (1904-1871), exemplificam tanto o papel 

da fotografia na produção de narrativas visuais que contam a história da sociedade, quanto o 

potencial simbólico que tais imagens apresentam, demonstrando, assim, a importância dos 

elementos constituintes e das coordenadas de espaço e tempo abordadas por Kossoy. Sander, 

por exemplo, na série "Homens do Século XX" iniciada em 1910, fotografou diversos 

trabalhadores de diferentes profissões e compôs, com isso, um retrato da sociedade moderna 

alemã. Sander os dividiu em 45 tipos.  Esse projeto fotográfico de Sander se prolongou por 

toda sua vida. (JOHNSON; RICE; WILLIAMS; 2012). Parte dos retratos preservam alguns 

traços semelhantes, tais como o ponto de vista do fotógrafo, as técnicas aplicadas, as poses 

estáticas, olhares e gestos firmes dos fotografados, etc.  A pose dos trabalhadores, suas vestes, 

suas ferramentas e os objetos ajudam a caracterizar as profissões abordadas. (PASTORIZA, 

2014). Uma estratégia para lidar com  as imagens dessa série como um documento é 

considerar os fatores apontados por Kossoy e comparar com outras fontes de informação da 

época. É perceptível como a conduta do fotógrafo é decisiva nas imagens obtidas. Fato que 
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não diminui o valor documental de tais imagens, mas que demonstra como o papel enunciador 

do fotógrafo não deve ser desconsiderado. 

 Já Margaret Bourke-White começou seu caminho na fotografia na área da publicidade 

e das indústrias, mas foi no fotojornalismo e na fotografia documental que desenvolveu 

amplamente sua linguagem. Nos anos 30 do século XX, realizou projetos de fotografia 

documental sobre diversos temas sociais. Na imagem apresentada, Bourke-White fotografa 

uma fila de pessoas esperando por uma refeição, porém diversos outros elementos presentes 

na composição apresentam uma mensagem repleta de ironia e crítica para o padrão de vida da 

sociedade americana que, segundo a placa no fundo da imagem, se trata do mais alto do 

mundo. Além de documentar os problemas sociais daquela época, há uma forte e contundente 

mensagem repleta de potenciais significados.  

 Outra importante abordagem da fotografia enquanto índice está presente no livro "A 

imagem precária: sobre o dispositivo fotográfico" (1996), de Jean-Marie Schaeffer. Neste 

livro, o autor explora a fotografia principalmente como um signo de recepção, argumentando 

que escapam muitos aspectos se ela for considerada somente em seu momento de emissão. 

(SCHAEFFER, 1996). Schaeffer destaca a obra de Dubois citada anteriormente na presente 

pesquisa como uma de suas principais referências. Além dela, destaca o livro Philosophie de 

la photographique  (LIER, 1983 apud SCHAEFFER, 1996) de Henri Van Lier (1921-2009) e 

menciona também o estímulo proveniente de Roland Barthes "apesar ou por causa de seu 

caráter programático". (SCHAEFFER,1996, p. 11). Conforme o autor, tanto Dubois quanto 

Van Lier exploram em alguma medida a ideia da fotografia como índice, porém com algumas 

diferenças notáveis em suas respectivas abordagens.  

 Schaeffer (1996) comenta sobre a materialidade e os pressupostos técnicos da imagem 

fotográfica, que ele considera serem os fatores distintivos da imagem fotográfica em relação a 

uma imagem pictórica. "A impressão - portanto, a imagem fotônica - constitui o arché da 

imagem fotográfica na medida em que esta se define como registro de traços visíveis." 

(SCHAEFFER, 1996, p. 26). É Importante destacar a relação entre o que o autor denomina 

como arché da fotografia e o índice seguindo a concepção peirceana. Para Schaeffer (1996), a 

imagem fotográfica é um índice devido ao conhecimento do arché, ou em outras palavras, ao 

conhecimento do funcionamento do dispositivo fotográfico que permite o registro dos traços 

visíveis ser conhecido. 

 Schaeffer (1996) sublinha a existência de uma tensão entre a função indicial e a 

presença icônica do signo fotográfico e aponta que ele pode ser tanto um ícone indicial quanto 
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um índice icônico. Essa ambiguidade, segundo o autor, demonstra a instabilidade da 

construção receptiva. 

 A certa altura do texto, Schaeffer (1996) volta a destacar o fato de que a ideia de 

índice está condicionada a compreender a imagem colocada à percepção como uma fotografia 

e o que o processo de sua realização implica (o conhecimento do arché). Segundo o autor, o 

estatuto indicial da imagem fotográfica não está evidenciado na imagem, pois nela só há 

informação icônica.  

 
[...] o conhecimento do arché, fundamenta, legitima, a aceitação da regra 
comunicacional. [...]  A imagem fotográfica não tem um cordão umbilical que a 
ligaria a seu impregnante, a não ser no instante evanescente e não reiterável da 
tomada da impressão. (SCHAEFFER, 1996, p. 103, 104). 

 

 Apesar de ponderar a abordagem da fotografia como índice e promover importantes 

considerações sobre o aspecto icônico de sua imagem, a proposta de Schaeffer também é 

sensível à questão da objetividade da imagem fotográfica. O próprio autor a aponta como uma 

confusão lamentável, mas compreensível devido ao fato de o arché ser uma espécie de 

elemento autoautentificador (que comprova a existência de seu objeto). Contudo, ele aponta 

que a produção de uma fotografia é sempre motivada humanamente e que a 

autoautentificação se refere "unicamente ao estatuto epistemológico da imagem como campo 

quase perceptivo, e não à informação analógica transmitida". (SCHAEFFER, 1996, p. 77). 

 Há um enorme risco em absolutizar a compreensão de uma fotografia como uma 

imagem que mostra a representação de um objeto que, de fato, esteve diante da objetiva em 

um determinado espaço e tempo. O perigo está principalmente em potencializar o aspecto 

crível e desconsiderar toda a trama de possibilidades existentes na constituição da imagem 

fotográfica. De acordo com Dubois (1990/2001), Barthes, ao afirmar que a fotografia era uma 

mensagem sem códigos, caiu nesse equívoco. Dubois retomou esse pensamento e, conforme 

trecho já citado na presente pesquisa, afirmou que havia somente um momento de todo o 

processo fotográfico em que, de fato, a mensagem estaria livre de códigos. E que, somente 

nesse momento, a imagem poderia ser considerada um índice puro em relação ao seu objeto: o 

momento em que a luz é impressa no negativo.  

 Todavia, quando Dubois (1990/2001) se refere ao índice como natureza da imagem 

fotográfica, ele diz que a fotografia afirma apenas a existência de seu objeto. Isso quer dizer 

que a essência do signo fotográfico, segundo sua concepção, é uma relação de existência com 

seu objeto e nada além disto. Qualquer sentido ou verdade que possa ser atribuído à fotografia 
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é fruto da interpretação do produto final do processo de constituição da imagem fotográfica. 

Apesar de relativizar a objetividade da imagem fotográfica, ele deixa claro considerar o índice 

como parte central. Segundo ele, a priori, esta é a natureza do signo fotográfico e isso traz 

diversas consequências à maneira como a fotografia é explorada. (DUBOIS, 1990/2001). Sua 

teoria indicial aplicada à fotografia permitiu um retorno à conexão com o real, porém livre da 

mimese proposta pelo primeiro tipo de discurso. Esse posicionamento e essa ênfase aplicada 

enfrentam muitos questionamentos, principalmente com o avanço das imagens eletrônicas e 

da tecnologia digital. 

 Kossoy, ao pensar na fotografia como fonte para o exercício historiográfico, 

contribuiu para a reflexão sobre o tema e para pensar em estratégias de como lidar com a 

fotografia como documento. Sua pesquisa abordou os aspectos indicial e iconográfico e 

constituiu-se como uma maneira de, também, relativizar a objetividade na compreensão da 

fotografia. Porém, é importante ressaltar que as obras de Kossoy citadas na presente pesquisa 

foram desenvolvidas em um contexto diferente do cenário atual e, portanto, lhe escapam 

alguns dados importantíssimos relacionados aos novos questionamentos oriundos da 

contemporaneidade e da tecnologia digital. 

  

2.2 DISCURSOS SOBRE OS ASPECTOS SIMBÓLICO E CONCEITUAL 

 

2.2.1 Vilém Flusser: "metacódigos de textos e o jogo com o aparelho"  

 

Um nome fundamental à investigação dos aspectos de linguagem da fotografia é o do 

filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser (1920-1991). O autor escreveu uma série de textos 

importantíssimos à pesquisa da relação do homem com o mundo mediado por tecnologia. Em 

"Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia" (1983/2011)8, 

Flusser aborda o jogo9 entre o fotógrafo10 e o aparelho11 fotográfico12 e também destaca a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Vilém Flusser identifica alguns termos utilizados no livro citado por meio de um glossário. Alguns desses 
termos e suas respectivas definições serão citados aqui à medida que forem aparecendo no texto. 
9 "Jogo: atividade que tem fim em si mesma." (FLUSSER, 1983/2011, p. 18). 
10 Fotógrafo é a "pessoa que procura inserir na imagem informações imprevistas pelo aparelho fotográfico". 
(FLUSSER, 1983/2011, p. 18). 
11 Somente aparelho é apontado pelo autor como "um brinquedo que simula um tipo de pensamento". 
(FLUSSER, 1983/2011, p. 18). 
12 Já aparelho fotográfico é "um brinquedo que traduz pensamento conceitual em fotografias". (FLUSSER, 
1983/2011, p, 18).  
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função simbólica velada nas imagens técnicas13. "A aparente objetividade das imagens 

técnicas é ilusória, pois na realidade14 são tão simbólicas quanto o são todas as imagens15." 

(FLUSSER, 1983/2011, p. 31). Segundo o autor, as imagens precisam ser decifradas16. "Com 

efeito, são elas símbolos17 extremamente abstratos: codificam textos18 em imagens, são 

metacódigos de textos." (FLUSSER, 1983/2011, p. 31).  

Flusser aborda o jogo entre o fotógrafo e o aparelho como um importante exemplo 

para o homem na sociedade que ele denomina como pós-industrial. Cenário em que o homem 

age como um funcionário 19  do aparelho e lhe resta a escolha limitada pelas opções 

previamente inscritas no programa20 presente neste aparelho.  

 
[...] sua "escolha" é limitada pelo número de categorias inscritas no aparelho: escolha 
programada. O fotógrafo não pode inventar novas categorias [...] Neste sentido, a própria 
escolha do fotógrafo funciona em função do programa do aparelho. (FLUSSER, 
1983/2011, p. 51). 

 

 O glossário apresentado por Flusser (1983/2011) logo no princípio do livro ajuda o 

leitor a adentrar esse universo proposto por ele. A definição desses termos é feita justamente 

para evitar a forte conotação que alguns deles podem apresentar em outras teorias, o que 

prejudicaria seu propósito (uma nova maneira de abordar o assunto). Como já apresentado, 

alguns desses termos aparecem na presente seção como nota de rodapé. É importante destacar 

que tais termos e definições apresentados por Flusser se aplicam principalmente na presente 

seção (a que aborda o livro citado de Flusser). Quando tais termos forem utilizados nos 

demais tópicos desta pesquisa, não haverá necessariamente uma correspondência com a 

maneira como Flusser os compreendia, ainda que aproximações sempre possam ser feitas. 

 Flusser (1983/2011) considera que, apesar das imagens técnicas serem simbólicas, 

aparentemente elas se mostram como não simbólicas e objetivas. Isso funciona como uma 

barreira que dificulta o deciframento de seus conceitos e possíveis significados. Esse 

posicionamento indica que mesmos as abordagens que exploraram a fotografia a partir do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 "Imagem técnica: imagem produzida por aparelho." (FLUSSER, 1983/2011, p. 18). 
14  "Realidade: tudo contra o que esbarramos no caminho à morte, portanto, aquilo que nos interessa." 
(FLUSSER, 1983/2011, p. 19). 
15 "Imagem: superfície significativa na qual as ideias se inter-relacionam magicamente." (FLUSSER, 1983/2011, 
p. 18). 
16 "Decifrar: revelar o significado convencionado de símbolos." (FLUSSER, 1983/2011, p. 17). 
17 "Símbolo: signo convencionado consciente ou inconscientemente." (FLUSSER, 1983/2011, p. 19). 
18 "Texto: signos da escrita em linhas." (FLUSSER, 1983/2011, p. 20). 
19 "Funcionário: pessoa que brinca com aparelho e age em função dele." (FLUSSER, 1983/2011, p. 18). 
20 "Programa: jogo de combinação com elementos claros e distintos." (FLUSSER, 1983/2011, p. 19). 
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ponto de vista indicial e que não ignoravam as etapas do processo constitutivo da imagem 

fotográfica entram em conflito com o discurso flusseriano. 

 Dessa forma, os discursos críticos que questionam ou até mesmo invalidam as 

abordagens que destacam a conexão da fotografia com o real parecem encontrar nesta obra de 

Vilém Flusser um referencial para fundamentar suas críticas21.  

 O autor comenta que no caso da pintura, por exemplo, a codificação da imagem pelo 

artista fica evidente já que o mesmo se coloca entre o objeto a ser representado e a 

representação que é fruto da elaboração simbólica que o próprio artista fez em "sua cabeça". 

(FLUSSER, 1983/2011, p. 31). Já as imagens técnicas, levando em consideração o contexto 

da época em que o autor concebeu o livro, parecem privilegiar-se de uma percepção do 

público que lhes confere uma maior objetividade e que dispensa a decodificação das intenções 

e propósitos do artista. Contudo, mesmo que não seja constatado, esse tipo de imagem passa 

pelo complexo aparelho-operador, a que Flusser atribui o nome de caixa preta (o agente 

humano e o aparelho que ele opera). 

 
[...] o complexo “aparelho-operador” é demasiadamente complicado para que possa 
ser penetrado: é caixa preta e o que se vê é apenas input e output. Quem vê input e 
output vê o canal e não o processo codificador que se passa no interior da caixa 
preta. Toda crítica da imagem técnica deve visar o branqueamento dessa caixa. Dada 
a dificuldade de tal tarefa, somos por enquanto analfabetos em relação às imagens 
técnicas. Não sabemos como decifrá-las. (FLUSSER, 1983/2011, p. 31- 32). 

 

 Compreender a relação do fotógrafo nesse jogo com o aparelho parece fundamental 

para compreender a sociedade mediada por tecnologia e pelas imagens técnicas. Segundo 

Flusser (1983/2011), o aparelho fotográfico foi o primeiro aparelho a produzir imagens 

técnicas e, por isso, investigá-lo poderia contribuir à tentativa de esclarecer muitas questões 

relacionadas à sociedade que ele aponta como pós-industrial. 

 O autor comenta que a relação entre o homem e a tecnologia muda completamente 

com a sociedade pós-industrial22. Na pré-industrial, o homem utilizava instrumentos que 

substituíam um órgão e o prolongavam (enxada, dente; martelo, punho, etc.). (FLUSSER, 

1983/2011). Com a chegada das máquinas, a relação se inverte, em vez das máquinas 

servirem o homem como os instrumentos faziam, parte considerável dos homens passam a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Como, por exemplo, alguns textos do autor Joan Fontcuberta (2010; 2012) que serão abordados no presente 
capítulo. 
22 Em "O Universo das Imagens técnicas: elogio da superficialidade", Flusser (1985/2008) avança suas 
considerações sobre as imagens técnicas e sobre a sociedade, abrangendo, inclusive, imagens computadorizadas. 
Tal ensaio será explorado a partir do próximo capítulo. 
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viver  "em função das máquinas". (FLUSSER, 1983/2011, p. 40). Já a sociedade pós-

industrial é caracterizada pela presença dos aparelhos. Nesse novo contexto, Flusser 

(1983/2011) dá ao aparelho fotográfico um status diferente. Ele o define como um 

brinquedo23 no qual o jogador procura esgotar as escolhas contidas em seu programa. 

 
Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem que o 
manipula não é trabalhador, mas jogador: não mais homo faber, mas homo ludens. E 
tal homem não brinca com seu brinquedo, mas contra ele. Procura esgotar o 
programa. Por assim dizer: penetra o aparelho a fim de descobrir-lhe as manhas. De 
maneira que o "funcionário" não se encontra cercado de instrumentos (como o 
artesão pré-industrial), nem está submisso à máquina (como o proletário industrial), 
mas encontra-se no interior do aparelho. Trata-se de uma função nova, na qual o 
homem não é constante nem variável, mas está indelevelmente amalgamado ao 
aparelho. Em toda função aparelhística, funcionário e aparelho se confundem.  
(FLUSSER, 1983/2011, p. 43). 

 

 Para o autor, no caso das máquinas, era possível interrogar quais eram os interesses 

dos proprietários das máquinas, mas com o aparelho a resposta dessa questão não é tão 

decisiva, pois "por trás da intenção do aparelho fotográfico há intenções de outros aparelhos" 

(FLUSSER, 1983/2011, p. 62) e não de um proprietário. Essa dinâmica tem como objetivo 

programar a sociedade a sempre aperfeiçoar o aparelho. Segundo o autor, o que  interessa não 

é interrogar o proprietário, mas sim o jogador que procura esgotar as possibilidades inscritas 

no programa do aparelho. (FLUSSER, 1983/2011).  

 
O aparelho fotográfico é produto do aparelho da indústria fotográfica, que é produto 
do aparelho do parque industrial, que é produto do aparelho sócio-econômico e 
assim por diante.  (FLUSSER, 1983/2011, p. 62). 

 

 É exatamente nesse ponto que Flusser explora o exemplo do fotógrafo para 

compreender melhor o jogo entre funcionário e aparelho. Segundo o autor, o aparelho precisa 

ter um programa rico, repleto de opções para dificultar o jogo do fotógrafo em esgotá-las. O 

aparelho parece funcionar para o fotógrafo, mas sua escolha é programada de acordo com as 

possibilidades disponíveis no programa do aparelho. Com o passar do jogo, as tentativas do 

jogador tornam o programa do aparelho cada vez mais rico. (FLUSSER, 1983/2011).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 "Brinquedo: objeto para jogar." (FLUSSER, 1983/2011, p. 17). 
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A hipótese aqui defendida é esta: a invenção do aparelho fotográfico é o ponto a 
partir do qual a existência humana vai abandonando a estrutura do deslizamento 
linear, próprio dos textos, para assumir a estrutura de saltear quântico, próprio dos 
aparelhos. O aparelho fotográfico, enquanto protótipo, é o patriarca de todos os 
aparelhos. Portanto, o aparelho fotográfico é a fonte da robotização da vida em todos 
os seus aspectos, desde os gestos exteriorizados ao mais íntimo dos pensamentos, 
desejos e sentimentos. (FLUSSER, 1983/2011, p. 93 - 94). 

 

 Na conclusão do livro, Flusser (1983/2011) aponta quatro conceitos como os 

principais para uma futura filosofia da Fotografia: imagem, aparelho, programa e informação. 

A essa altura, Flusser define de forma mais objetiva a imagem fotográfica: "imagem 

produzida e distribuída por aparelhos segundo um programa, a fim de informar receptores." 

(FLUSSER, 1983/2011, p. 101).  

 
No momento em que a fotografia passa a ser modelo de pensamento, muda a própria 
estrutura da existência, do mundo e da sociedade. Não se trata, nesta revolução 
fundamental, de se substituir um modelo pelo outro. Trata-se de saltar de um tipo de 
modelo para outro (de paradigma em paradigma). Sem circunlocuções: a filosofia da 
fotografia trata de recolocar o problema da liberdade em parâmetros inteiramente 
novos. (FLUSSER, 1983/2011, p. 104). 
 

 A proposta de Flusser não oferece somente contribuições para pensar a imagem 

fotográfica sob o ponto de vista simbólico e o papel das imagens técnicas na sociedade, mas 

aponta a fotografia como um modelo de pensamento que influenciou intensas modificações 

estruturais na sociedade. Sem dúvida, a reflexão de Vilém Flusser possui enorme relevância 

na contemporaneidade e será retomada no decorrer da presente pesquisa para compreender as 

mudanças de linguagem da fotografia com a tecnologia digital.  

 

2.2.2 Refração e reflexão: aspecto simbólico e ideológico da imagem fotográfica 

 

 O autor Arlindo Machado escreveu uma série de textos muito importantes à reflexão 

sobre o  universo das imagens técnicas. Dentre suas obras, o livro "A ilusão especular: 

introdução à fotografia" (1984) merece destaque na exploração das especificidades do meio 

fotográfico. Machado (1984) aponta importantes considerações sobre  o conceito de ideologia 

a partir de um ponto de vista marxista-engeliano, o que permite que ele promova alguns 

paralelos com a fotografia. O autor inicia sua exposição sobre signos citando o teórico 

Valentin Nikolaevich Volochinov (1895-1936) que, segundo o próprio Machado, trabalhou a 

ideia de que os signos seriam a realidade material da ideologia. (MACHADO, 1984). 
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 Ao aproximar o conceito de ideologia à fotografia, Machado pretende deixar claro 

que, segundo seu ponto de vista, não se deve ignorar quem produz a linguagem; no caso da 

fotografia, quem é (de onde fala, por que e por quem fala, etc.) o fotógrafo responsável pelas 

inúmeras escolhas do processo que constituirá a imagem fotográfica, ou seja, aquele que a 

codificará. Segundo o autor, a fotografia, ao contrário da maneira como foi tratada durante 

boa parte de sua história, não deve ser privilegiada com um estatuto que a diferencie das 

demais representações visuais, que possa lhe oferecer um valor maior de objetividade e a 

libertar da condição de um signo tão ideológico quanto os produzidos com outras linguagens. 

(MACHADO, 1984).  

 O autor utiliza os termos refletir e refratar para evidenciar as inúmeras etapas 

codificadoras do processo constitutivo desse tipo de imagem. Esses termos (refletir e refratar 

respectivamente otrajat e prelomit), segundo Machado, quando utilizados por Volichonov no 

campo verbal, funcionavam mais como uma metáfora, mas no campo da fotografia, suas 

aplicações encontram uma correspondência mais clara com as particularidades do processo de 

fenômenos ópticos presentes na fotografia. Machado destaca desse modo, principalmente, o 

aspecto de modificação do objeto em relação a sua representação, que fica ainda mais 

evidente com a ideia de refração. (MACHADO, 1984). 

 
Os signos são materialidades viabilizadas por instrumentos e enunciadas por sujeitos. 
Esses instrumentos, esses sujeitos, juntamente com os sinais materiais que eles 
constroem, se interpõem na produção de signos, como elementos de refração da 
realidade, elementos que interpretam, reformulam, transmutam os sentidos segundo a 
especificidade de sua realidade material, sua história e seu lugar na hierarquia social 
[...] o signo já vem marcado pela natureza de classe do grupo que o produz numa 
organização hierarquizada e conflitante, a produção social de signos condensa 
necessidades, interesses e estratégias de intervenção de cada estrato social. 
(MACHADO, 1984, p. 21-22). 

 

 Ao questionar credibilidade da imagem fotográfica, Machado (1984) se opõe aos 

argumentos de alguns autores como, por exemplo, André Bazin, Charles Sanders Peirce e 

Roland Barthes. O autor procura sempre grifar o aspecto transformador que está por trás da 

realização de uma imagem fotográfica:  

 
Marx sempre insistiu na distinção entre a aparência invisível do mundo e o seu 
movimento real invisível, de onde decorre, como premissa metodológica do 
marxismo, que o conhecimento não é nunca contemplação; mas ação sobre o mundo. 
As coisas não são como elas "Se mostram" ao olhar desprevenido; para compreendê-
las é preciso fazer um desvio, dar um salto "por trás" da miragem do visível.  
(MACHADO, 1984, p. 40). 

 



	  

	  

51 

 A presença de um aspecto codificador na fotografia pode ser vista, por exemplo, ao 

considerar as possíveis discrepâncias entre a imagem resultante do período de exposição 

determinado pela velocidade do obturador com a maneira como esses objetos - ali 

representados - seriam percebidos naturalmente sem o auxílio de uma câmera fotográfica. Em 

outras palavras, a diferença entre como se perceberia um objeto em movimento e a 

representação obtida em uma fotografia realizada com uma velocidade de exposição mais 

lenta, que resultaria na presença do rastro desse objeto em movimento. (MACHADO, 1984). 

 Seguindo essa linha de raciocínio, Machado (1984) aborda o legado da pintura na 

fotografia - os arquétipos pictóricos - principalmente com a ideia da pose e dos cenários 

construídos que, nos primeiros anos da fotografia, eram justificáveis devido às longas 

exposições necessárias para fotografar, mas, mesmo com o desenvolvimento tecnológico que 

permitiu exposições mais rápidas - o que em tese descartaria a obrigatoriedade dos modelos 

ficarem estáticos em frente a objetivas -, as poses e a construção de cenário continuaram 

sendo utilizadas excessivamente. Esses exemplos são comentados pelo autor para reiterar a 

existência de um processo codificador na imagem fotográfica e a não ruptura com a arte 

pictórica que, apesar disso, costuma ser abordada por muitos teóricos de maneira muito 

distinta à fotografia. 

 Machado (1984) também comenta sobre a relação da perspectiva com a noção de 

realidade e a ideia de objetividade oferecida por esse modelo de representação. A perspectiva 

sempre evidencia o ponto de vista daquele que representou a imagem. (MACHADO, 1984). 

Machado também esboça um paralelo com o que viria a ser o idealismo na filosofia: 

 
A perspectiva inventada no Renascimento ocupa nas artes visuais o mesmo lugar que 
o idealismo vai ocupar na filosofia três séculos mais tarde: substitui o geocentrismo 
cristão decadente por um novo recentramento, através da instalação  de um sujeito 
transcendental, entendido como uma consciência que dá origem ao sentido. A sua 
visão unilocular tem por função circunscrever a posição do sujeito: o espaço que 
ela constrói é sempre o espaço centralizado, cujo núcleo coincide com o olho que 
o produz. (MACHADO, 1984, p. 63-64, grifo nosso). 

 

 Com isso, Machado procura destacar que a imagem realizada por meio do aparelho 

fotográfico organiza a representação por meio desse modelo proveniente do Renascimento 

que pode ser relacionado à ideologia burguesa. (PLEYNET/THIBAUDEU apud MACHADO, 

1984).  

 Após apresentar essas questões acerca da perspectiva e da posição do sujeito 

enunciador, Machado começa a desconstruir algumas questões ainda mais específicas do meio 
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fotográfico. Primeiramente, aborda a questão da intencionalidade do fotógrafo em escolher o 

que fica dentro do quadro, o que fica fora e possíveis alusões na composição ao que ficou de 

fora. A perspectiva imposta pela objetiva utilizada na produção da imagem fotográfica faz 

com que o espectador nunca olhe diretamente para a situação que deu origem àquela imagem. 

A perspectiva implica que aquela imagem é fruto do posicionamento do olhar do fotógrafo 

que realizou aquela imagem. A fotografia é sempre visualizada por meio de um outro olhar 

formador. A esse processo, Machado atribui o nome de "Sutura e transferência de sujeito". 

(MACHADO, 1984). 

 No decorrer do livro, Machado continua explorando algumas das diversas 

especificidades do processo formador da imagem fotográfica, procurando enfatizar o grande 

potencial codificador existente nesse processo. Segundo Machado, para buscar o objeto de 

uma fotografia deve-se transpor as barreiras proporcionadas pela ilusão especular, aquela que 

corrobora para compreensão da fotografia como um espelho dotado de memória. O autor 

aponta que, para empreender-se na busca pelo objeto de uma imagem fotográfica, é 

necessário desconstruir criticamente o processo de refração capaz de distorcer, ocultar ou até 

anular o objeto. (MACHADO, 1984). 

 É importante ressaltar o fato de que este livro desenvolvido há mais de 30 anos toca 

em questões muito atuais ao estudo da fotografia impactada pelo avanço da tecnologia digital. 

Muitas das questões, que serão em alguma medida abordadas na presente pesquisa e que têm 

sido levantadas em discursos proferidos nos últimos anos, haviam sido exploradas com 

propriedade neste estudo. Diversos fatores proporcionados pelo avanço da tecnologia digital e 

outras modificações na comunicação do homem não estavam presentes no contexto em que 

esse trabalho foi desenvolvido. Isso torna a relevância do material desenvolvido por Machado 

no presente cenário ainda mais surpreendente. Certamente é um material que tem muito a 

contribuir para pesquisa sobre a imagem fotográfica na contemporaneidade.  

 Na conclusão, Machado (1984) comenta que os processos de refração discutidos no 

decorrer do livro não condenam por completo o objeto da fotografia como apenas uma 

miragem, mas que este, em relação à credibilidade e à veracidade, deve ser abordado da 

mesma maneira como seria em outras representações visuais. Para o autor, o signo fotográfico 

é motivado pelo que está diante da câmera e é arbitrário uma vez que é fruto de decisões do 

fotógrafo.   
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[...] podemos dizer, emprestando um vocabulário da lingüística estrutural, que o signo 
fotográfico é ao mesmo tempo motivado e arbitrário: motivado porque, de qualquer 
maneira, não há fotografia sem que um referente pose diante da câmera para refletir 
para a lente os raios de luz que incidem sobre ele; arbitrário porque essa 
informação de luz que penetra na lente é refratada pelos meios codificadores 
(perspectiva, recorte, enquadramento, campo focal, profundidade de campo, 
sensibilidade do negativo e todos os demais elementos constitutivos do código 
fotográfico que examinamos até aqui) para convertê-los em fatos da cultura, ou 
seja, em signos ideológicos. (MACHADO, 1984, p. 158-159, grifo nosso). 
 

 O posicionamento de Machado nesta obra é fortemente crítico à ideia que destaca um 

caráter objetivo da fotografia superior as demais representações visuais. Machado em alguns 

momentos do texto demonstra que considera que essa abordagem não favorece a 

desconstrução do código fotográfico articulado e das intenções daquele que codificou a 

imagem. 

 
Imagem 10 -  Mimic, 1982. Autoria: Jeff Wall. 

 
Fonte: http://www.observatorioculturaecidade.ufscar.br/narrativas-da-cidade/imagens/registros-

fotograficos/fotografo-jeff-wall/. 
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Imagem 11 -  Sem título (da série em New York), 1969-1970. Autoria: Mário Cravo Neto. 

 
Fonte: http://www.veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/files/2013/08/cravo-neto-12.jpg. 

 
Imagem 12 -  Sem título [2] (da série em New York), 1969-1970. Autoria: Mário Cravo Neto. 

 
Fonte: http://www.veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/files/2013/08/cravo-neto-11.jpg. 

 

 Se uma leitura rápida das três imagens anteriores fosse realizada considerando apenas 

os elementos presentes na composição, possivelmente a primeira imagem - assinada por Jeff 

Wall (Imagem 10) - seria escolhida como a mais próxima do fotojornalismo e, supostamente, 

também seria a que oferecia mais credibilidade. Isso devido ao seu aspecto testemunhal 

aparentemente mais forte do que possíveis interferências na imagem capazes de denunciar as 

intenções do fotógrafo enunciador na construção da imagem. Já as demais - do fotógrafo 
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brasileiro Mario Cravo Neto (Imagens 11 e 12) - deixam mais claro a presença de quem as 

fotografou; as diversificadas interferências nas formas dos objetos representados apontam 

para os procedimentos empregados e para a articulação de linguagem do próprio autor. 

Ademais, há uma renúncia à relação mimética com os objetos fotografados, o que 

reconfigura, em alguma medida, a aparência tradicional da imagem fotográfica e desafia suas 

especificidades.  

 O que Machado (1984) parece criticar em relação à objetividade fotográfica é, 

principalmente, essa ingenuidade ao ler uma imagem que aparenta ter um valor testemunhal 

mais forte. Segundo Machado (1984), a imagem fotográfica apresenta sempre uma refração 

que desqualifica esse tipo de leitura rápida e ingênua; que não considera as intenções veladas 

e as demais variáveis envolvidas no caminho da imagem. A imagem de Jeff Wall exemplifica 

bem o receio apontado por Machado. Trata-se de uma encenação dirigida pelo próprio 

fotógrafo justamente para criticar essa credibilidade do fotojornalismo e demonstrar também 

os inúmeros padrões que se repetem nessa linguagem. Contudo, é importante relembrar que a 

ideia de índice aplicada à fotografia não se referia à veracidade, mas simplesmente ao fato de 

que a fotografia atestava que o objeto fotografado esteve diante da objetiva, seja ele fruto de 

uma encenação ou não. A luz refletida do objeto fotografado era inscrita no suporte 

fotoquímico no momento do disparo. Para lidar com a imagem fotográfica como algum tipo 

de documento, mesmo no sistema fotoquímico, era necessário driblar essa ambiguidade do 

signo e investigar uma série de fatores que envolvem seus processos de produção, criação, 

distribuição e recepção. 

 Aquilo a que Machado parece não levar tanto em consideração nesse livro é o fato de 

que alguns dos autores que abordaram em suas obras a ideia da fotografia como índice não 

desconsideravam as diversas nuances do processo fotográfico capazes de codificar o 

resultado, ou seja, os elementos constitutivos que, segundo o termo utilizado em seu livro, 

seriam os processos de refração. Por exemplo, para Dubois (1990/2001), a abordagem da 

fotografia como índice era exatamente uma forma de relativizar a relação da fotografia com o 

real. O aspecto indicial, segundo Dubois, apenas destaca que a luz gravada no suporte 

químico atesta a existência do objeto, porém não afirma qualquer relação de aparência ou até 

mesmo verdade. Schaeffer (1996), também citado no presente texto, destaca a fotografia 

como uma imagem precária e a aborda tanto quanto índice como ícone. Ele também 

demonstra uma tentativa de relativizar a objetividade da fotografia sem desconsiderar o 

importante papel constitutivo das diversas etapas do processo.  
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 Já quando a crítica de Machado nesse texto é direcionada a Barthes, se forem levadas 

apenas em consideração algumas citações do livro "A Câmera Clara" (1984), por exemplo, a 

crítica é de fato mais contundente. Contudo, a totalidade dos textos de Barthes parece longe 

de ter sido esgotada e ainda ser capaz de contribuir significativamente à mesma direção que 

Machado se propôs a percorrer. No texto "A mensagem Fotográfica", por exemplo, Barthes 

comenta sobre a copresença de uma mensagem com códigos e uma mensagem sem códigos 

na fotografia.   

 
[...]aquele último Barthes e aquele primeiro Arlindo Machado ainda podem nos 
surpreender. Em nossa relação complexa [com] a fotografia, estamos em condições de 
reconhecer em suas teses, contraditórias entre si, dinâmicas que convivem numa 
imagem que se demonstrou igualmente complexa. Ainda precisamos do tom 
politizado de Machado para perceber o que sempre há de ideológico numa fotografia, 
ainda podemos nos abandonar ao tom afetivo de Barthes quando somos fisgados por 
uma presença que reconhecemos como singular [...] O maior problema desses textos é 
que ficamos presos a uma meia dúzia de frases que se tornaram emblemáticas das 
intenções ontológicas. É sempre importante considerar o momento da história do 
pensamento em que uma resposta foi esboçada. Mais importante ainda é aprender a 
reformular as perguntas que lançamos aos textos do passado. (ENTLER, 2011, p. 4). 

 

 Alguns outros textos do autor Arlindo Machado percorrem a mesma direção crítica à 

compreensão da fotografia como uma imagem valorizada com uma objetividade maior do que 

as resultantes de outros sistemas de representação. Segundo Machado, a ideia de índice 

aplicada à fotografia é derivada de uma "aberração teórica". (MACHADO, 2000, p. 4). 

Machado diz que, ao considerar plenamente a ideia de essência da fotografia como traço 

(fundamentada no texto de André Bazin), se concluiria que "tudo que existe no universo é 

fotografia, pois tudo, de alguma forma, sofre a ação da luz". (MACHADO, 2000, p. 4). 

 
[...] quando tomo uma fotografia nas mãos, o que vejo ali não é apenas o efeito de 
queimadura produzido pela luz. Antes, vejo uma imagem extraordinariamente nítida, 
propositadamente moldurada, enquadrada e composta, uma certa lógica de 
distribuição de zonas de foco e desfoque, uma certa harmonia do jogo entre claro e 
escuro, sem falar numa inequívoca intenção expressiva e significante, que não 
encontro jamais no corpo bronzeado, no disco empenado, ou no papel amarelecido. 
(MACHADO, 2000, p. 4). 

 

 Os questionamentos levantados por Machado são pertinentes ainda hoje e devem ser 

amplamente levados em consideração. Contudo, é importante refletir que tipo de benefício a 

negação completa do discurso que abordou a fotografia como índice seria capaz de 

proporcionar para o próprio meio. O que Machado parece frisar por meio desses textos é que 

esse discurso talvez limite a exploração do código fotográfico e vele a condição de signo 
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ideológico, que de forma alguma deveria se beneficiar de uma objetividade maior do que as 

demais linguagens. 

 Parece que há algo inatingível na fotografia que sempre escapa do controle daqueles 

que a interrogam. Se não existisse essa excentricidade no fotográfico, talvez os discursos que 

destacaram sua conexão com o real, diferenciando-a de outras linguagens, não teriam tido 

tanto impacto quanto tiveram, mesmo quando a fotografia era realizada somente no processo 

fotoquímico. Afinal, muitos desses questionamentos sobre a função de atestar a existência do 

seu objeto já poderiam ser feitos mesmo no processo fotoquímico. 

 Um dos objetivos de Machado (1984) é alertar que a imagem fotográfica não deve ser 

percebida de maneira acrítica como um documento com aspecto crível superior às demais 

formas de representação visual. Alguns discursos mais recentes e até mesmo casos e mais 

casos publicados na internet apontam que, talvez, a fotografia tenha perdido praticamente 

todo o seu status de credibilidade com o avanço da tecnologia digital. É importante buscar 

compreender melhor o quanto e em que contextos esse aspecto pode ter sido realmente 

anulado. 

 O autor Ronaldo Entler em seu texto "Um lugar chamado Fotografia, uma postura 

chamada Contemporânea" (2009) apresenta um panorama bem perspicaz sobre algumas 

teorias que abordaram esse viés da ontologia da imagem fotográfica fundamentadas na 

semiótica e na semiologia, e buscavam algo que fosse específico a esse tipo de representação. 

Entler comenta que a dificuldade de abordar a fotografia dessa maneira acabou sendo 

inevitável com o tempo, devido à "porosidade do signo fotográfico". (ENTLER, 2009).  O 

autor indica a possibilidade de olhar criticamente para algumas abordagens anteriores 

evitando negar a importante referência que elas são para o campo da fotografia e a 

contribuição para o meio.  

 Esse movimento parece muito positivo para a presente tese, principalmente porque a 

fotografia com a tecnologia digital (como será discutido no decorrer desta pesquisa) parece 

utilizar um programa que contém a cultura desenvolvida no decorrer da história do meio 

(programa que não se restringe somente à cultura fotográfica, mas à cultura do olhar e à 

cultura como um todo, já que a fotografia exerceu um papel muito grande na comunicação e 

na documentação das atividades do homem desde seu advento). 
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2.3 INTRODUÇÃO À COMPLEXIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

2.3.1  O ataque dos lobos: ausência de credibilidade, outras modificações e 

consequências 

 
Imagem 13 - Astronauta Buzz Aldrin em pé na lua, 1969. Autoria: Neil Armstrong. 

 
Fonte: http://life.time.com/icons/neil-armstrong-private-man-public-hero-photos/attachment/neil-armstrong9/. 

 

 Em 1969, a Revista Life publicou uma sequência de imagens realizadas pelos 

astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin na expedição Apolo 11. Segundo informações 

presentes no livro "Las cosas tal como son: El fotoperiodismo en contexto desde 1955" 

(PRANZER; CAUJOLLE, 2006), a fotografia teve um papel fundamental na documentação e 

comunicação de um dos eventos mais marcantes da história. Os astronautas foram treinados 

para operar câmeras de vídeo e de fotografia (Imagem 13). O evento foi televisionado para o 
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mundo inteiro. Já as doze páginas que receberiam as fotos precisaram esperar duas semanas 

até o retorno da tripulação. 

 Desde então, foram levantados muitos questionamentos referentes à veracidade deste 

acontecimento24. Nem mesmo o potencial documental e objetivo da fotografia foi capaz de 

impedi-los. É interessante pensar que, se naquela época a fotografia já apresentasse o baixo 

valor crível que aparentemente possui hoje, talvez tais questionamentos teriam sido ainda 

mais numerosos e contundentes.  

 A suposta objetividade da imagem fotográfica, ironicamente, foi um fator culminante 

para que, no decorrer de sua história, fosse utilizada, muitas vezes, com o propósito de 

manipular  a opinião pública em relação a determinados acontecimentos. Para tanto, não se 

limitava apenas às montagens, mas também às próprias aplicações/publicações em contextos 

específicos, ao lado de outras imagens e elementos verbais, que também potencializavam a 

capacidade de induzir, em alguma medida, a interpretação do espectador para um sentido pré-

determinado. 

 Com casos e mais casos de mentiras, o momento em que as pessoas deixariam de 

acreditar na imagem fotográfica não tardaria a chegar. É como na fábula "O Menino Pastor e 

o Lobo" em que, de tanto mentir a respeito da aparição do lobo na aldeia, o relato do menino 

pastor perde a credibilidade (o que teve consequências desastrosas quando o lobo de fato 

apareceu na aldeia). Interessante também é pensar não só na redução de credibilidade do 

fotográfico potencializada com a tecnologia digital, mas nas outras consequências que o 

ataque anunciado, porém ignorado, trouxe para a "aldeia". Além da modificação no caráter 

crível, outras modificações correlacionadas necessitam ser investigadas, como, por exemplo, a 

produção e distribuição de fotografias em escalas cada vez maiores.  

 Um pesquisador que tem explorado assuntos próximos a esses apontados acima é o 

norte-americano Fred Ritchin. Em uma matéria publicada na Revista Zum - "Fotojornalismo 

em Crise?" assinada por Pires (2014), Ritchin reforça a ausência de credibilidade e a 

importância de pensar em novas estratégias para o exercício fotojornalístico, pontos que o 

autor vem discutindo ao longo de seu trabalho. (e.g. RITCHIN, 1989, 2010; 2013). O autor 

também comenta sobre a indiferença do público em meio à enxurrada de imagens a qual é 

submetido a todo momento e aponta que talvez a própria tecnologia colabore para essa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Basta fazer uma simples busca no Google com a pergunta (afirmativa) - o homem pisou na lua? - para 
visualizar a enorme quantidade de comentários, questionamentos e teorias que procuram comprovar ou 
deslegitimar a autenticidade do episódio. Uma busca de 0,20 segundos retornou 136.000 resultados (fonte: 
Google, acessado em 09 de outubro de 2014, às 21h55min). 
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reinvenção necessária do fotojornalismo. Ritchin explica, ainda, que considera a expressão 

fotografia digital um tanto quanto imprecisa e fadada a deixar de ser utilizada. "Quando 

inventaram o automóvel, chamaram-no de carroça sem cavalos. Fotografia digital é uma 

expressão imprecisa e condenada ao desuso.” (RITCHIN, 2014 apud PIRES, 2014 p. 150). 
 
Durante décadas, promoveu-se uma lavagem cerebral para abraçar a ideia de que o 
trabalho de um fotojornalista é obrigatoriamente objetivo, tem a ver com verdade e 
não interpretação. Até hoje, essa noção recebe pouca crítica em cursos e 
universidades. Mas os jovens que acessam diariamente o Facebook e veem inúmeras 
fotos dos amigos sabem que imagens não são objetivas. (RITCHIN, 2014 apud 
PIRES, 2014, p. 146). 

 

 Em um livro recente, Ritchin (2013) explora esses questionamentos de acordo com as 

variáveis do presente cenário, abordando principalmente o campo do fotojornalismo, a 

multiplicidade de tipos de imagem e o que elas podem expressar. O autor deixa claro que as 

fotografias podem falar a verdade, porém não se trata de verdades imparciais: “Elas cada vez 

mais apontam para o que poderiam ser - com o potencial de compreensão muito mais 

profundo.” (RITCHIN, 2013, p. 6, tradução nossa). 

 Uma história da família do fotógrafo Richard Avedon, ocorrida na infância do 

fotógrafo, exemplifica a problemática de atribuir à fotografia um valor de verdade. A família 

Avedon costumava posar para fotografias em frente a casas, carros e cachorros que não eram 

deles. (AVEDON, 1986/2014). Se tais imagens fossem compreendidas ingenuamente como 

documentos correspondentes a uma situação real e verdadeira devido à verossimilhança da 

imagem fotográfica, denotariam um estilo de vida repleto de bens que, na realidade, não 

pertenciam ao cotidiano dos Avedon, mas, possivelmente, aos sonhos e imaginário deles. Essa 

dualidade, presente desde a gênese do meio fotográfico e que pode ser notada em diferentes 

termos (realidade/imaginário, documento/ficção, etc.),  evidencia e estimula novas reflexões. 

 Outros artistas, no decorrer da história do meio fotográfico, também questionaram em 

suas obras essa crença na imagem fotográfica como realidade e verdade, porém explorando 

ficção, persuasão e até mesmo mentira. Um exemplo interessante é a obra "The Afronauts" 

(MIDDEL, 2011) da fotógrafa espanhola Cristina De Middel (Imagem 14). Por volta de 1964, 

quando americanos e soviéticos disputavam a corrida espacial, a recém-independente Zâmbia 

também entrou para a corrida com seu programa espacial realizado pelo professor Edward 

Makuka Nkoloso. Contudo, o projeto fracassou devido à falta de financiamento e ao fato de 

uma das possíveis tripulantes, já em treinamento para missão, ter engravidado. A fotógrafa 

resolveu elaborar uma narrativa sobre esse episódio em formato de livro. Nessa obra, Cristina 
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explora limites entre ficção e documento para realizar sua narrativa em relação ao tema. De 

Middel comenta sobre o projeto: 

 
“Afronauts” é também para mim a desculpa perfeita para criar uma história positiva 
vinda da África e confrontar as pessoas para que vejam africanos que sonham, que 
querem conseguir algo com que não se está acostumado [...] Sigo sendo muito 
romântica, muito ingênua. E, sim, pensava que a fotografia podia mudar o mundo. A 
imprensa não! [...] Então me dei conta que poderia ser divertido jogar com  realidade e 
ficção usando fotografia. Porque as pessoas na fotografia tendem a acreditar em tudo. 
Se há uma foto é verdade. Então, jogo bastante com isso. (VÍDEO, 2013, tradução 
nossa). 

 

 

Imagem 14 - Uma das imagens que compõem o projeto "Afronautas", 2011. Autoria: Cristina de Middel. 

 
Fonte: http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2014/07/Cristina-de-Middel5.jpg. 

 

 Obras como essa questionam o valor de verdade e realidade atribuído à fotografia, 

exatamente por combinar ficção e documento em um mesmo trabalho. Evidenciam, assim, um 

amplo leque de possibilidades à narrativa fotográfica e mostram a importância de 

compreender todas as etapas no processo de construção de uma fotografia, de investigar quem 

está por trás desse processo, quais são os discursos e interesses envolvidos, de desenvolver 

estratégias de interpretação e não lidar ingenuamente com fotografias partindo do pressuposto 

de que o material exibido necessariamente corresponde fidedignamente ao acontecido. 
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 A exploração de procedimentos não convencionais e a relação entre documento e 

ficção também podem ser vistas em “Moscouzinho” de Gilvan Barreto (2012) (Imagens 15 e 

16). O fotógrafo apresenta um livro de fotografia que permite refletir sobre as múltiplas 

possibilidades no processo de criação de uma imagem fotográfica. Além disso, 

“Moscouzinho” questiona as especificidades do meio fotográfico e os limites entre 

documento e ficção. Segundo o próprio autor, “Moscouzinho” "nasce da palavra, [...] é 

fotografia, mas [...] pensa que é cinema [...] tem uma crise de identidade [...]”. (GILVAN, 

2013). 

 
Imagem 15 - O Polvo Socialista I, 2011. Autoria: Gilvan Barreto. 

 
Fonte: http://www.revelarbrasil.com.br/site/serie/arqueologia-de-ficcoes-moscouzinho/. 

 

 O fotógrafo nasceu em Jaboatão dos Guararapes, apelidada de Moscouzinho por ser a 

primeira cidade brasileira que teve um prefeito comunista. Seu pai era militante de esquerda e 

isso fez com que Barreto crescesse em um cenário de intensa movimentação política, em um 

país que, àquela época, estava sob a ditadura militar. Gilvan Barreto começou a pesquisa de 

desenvolvimento do projeto por relatórios e arquivos do DOPS (Departamento de Ordem e 

Política Social). Segundo o próprio autor, ao pensar no caráter ficcional que esses relatórios 

possuíam (de acordo com o fotógrafo, os policiais poderiam escrever o que quisessem para 

justificar suas ações), resolveu se libertar da obrigatoriedade de criar um trabalho que 

provasse a existência - no passado - de uma cidade comunista no nordeste brasileiro. A partir 

desse momento, o artista perseguiu a Moscouzinho de sua memória, de sua infância, de seu 

imaginário e de suas relações afetivas e familiares. Explorou procedimentos de fotocolagens 
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com relatórios do DOPS sobre os comunistas (inclusive sobre seu pai), com imagens de 

álbuns de família, etc. Segundo o próprio autor, parte de seu processo envolvia fotomontagens 

manuais com que ele fazia as fotocolagens e as fotografava novamente até criar cartazes. 

(BARRETO, 2013). Depois, o artista pegava os cartazes criados com esse procedimento e os 

colava nas paredes do seu bairro para fotografá-los mais uma vez, porém após sofrerem a 

ação do tempo. O livro “Moscouzinho” evidencia a fotografia como processo. Com este 

trabalho, Gilvan toca em questões muito importantes à fotografia na contemporaneidade: i) o 

diálogo entre documento e ficção; b) os limites e as fronteiras do meio fotográfico. 

 
Compreender a fotografia como processo não é exclusivo da fotografia argêntica ou 
da fotografia que utiliza a tecnologia digital. Essa ideia de processo realça o aspecto 
de continuidade e toda a potencialidade que as diversas etapas da fotografia (antes, 
durante e depois do disparo) oferecem à atribuição de significado. Do planejamento 
à cópia final, impressa ou compartilhada virtualmente, a ideia de processo grifa a 
busca pela compreensão dos detalhes em todas as etapas e parece mais favorável a 
uma experiência significativa [...]A imagem fotográfica ganha novos significados e 
caminhos de acordo com cada espectador e em cada contexto apresentado; pode 
dialogar com outros meios durante esse caminho e, em uma prática cada vez mais 
evidente, artistas se apropriam de fotografias já existentes para utilizarem em novas 
expressões artísticas. (GUEDES, 2014, p. 430). 

 
 

Imagem 16 - Cristo com coroa de foices e martelos, 2011. Autoria: Gilvan Barreto. 
 

 
Fonte: http://www.revelarbrasil.com.br/site/serie/arqueologia-de-ficcoes-moscouzinho/. 
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 Procedimentos de criação de imagens também foram alvo da investigação teórica do 

pesquisador Rubens Fernandes Junior (2006). O autor explorou a ideia de Fotografia 

Expandida, que enfatiza uma fotografia que não se limita aos procedimentos convencionais de 

criação, tampouco ao seu reconhecimento em apenas uma categoria semiótica. 

(FERNANDES JUNIOR, 2006).  Nessa direção, o autor classifica o processo de criação da 

fotografia em três categorias para a intervenção do artista: i) o artista e o objeto; ii) o artista e 

o aparelho; iii) o artista e a imagem – interferindo na própria fotografia. Segundo o autor, o 

termo Expandida foi primeiramente utilizado em relação à escultura e ao cinema por Rosalind 

Krauss (KRAUSS, 1970 apud FERNANDES JUNIOR, 2006, KRAUSS, 1979 apud 

FERNANDES JUNIOR, 2006) e, posteriormente, na fotografia, por Andreas Müller- Pohle. 

(POHLE, 1985 apud FERNANDES JUNIOR, 2006).  

 A proposta de Rubens grifa o caráter processual da fotografia e uma possível expansão 

de sua linguagem. Pensar a fotografia como processo destaca a ideia de movimento, as 

nuances das transições das diversas etapas que podem constituir esse processo. Tal 

abordagem, semelhantemente a algumas das propostas comentadas na presente pesquisa, 

propicia inúmeras aproximações ao cenário mais recente, com a presença ainda mais 

impactante da tecnologia digital nos diversos procedimentos que envolvem a produção e a 

disseminação de fotografias. 

 O autor Joan Fontcuberta parece desenvolver um trabalho que permite um diálogo, em 

alguns aspectos, com a crítica proposta por Arlindo Machado, Fred Ritchin e outros 

pesquisadores que abordaram a fotografia nas últimas décadas. Em seu livro "O beijo de 

Judas: Fotografia e Verdade" (2010), Fontcuberta apresenta uma série de exemplos para 

desconstruir a ideia da fotografia enquanto verdade. A tecnologia digital tem um papel 

decisivo nessa investigação realizada pelo autor. Contudo, é em um livro posterior, chamado 

"A Câmera de Pandora: A Fotografia depois da Fotografi@" (2012),  que o autor concentra-se 

na questão da tecnologia digital. Fontcuberta associa a fotografia argêntica à industrialização. 

Coloca-a no mesmo campo que o desenvolvimento industrial, capitalista, o avanço das 

ferrovias, etc. Já em relação à fotografia digital, Fontcuberta a situa como consequência de 

uma economia que destaca a informação como mercadoria. Ainda que questione o papel 

documental da fotografia, o autor chama atenção para um interessante fenômeno atual, no 

qual, apesar da falta de credibilidade do meio fotográfico com a tecnologia digital, algumas 

verdades tornam-se ainda mais poderosas devido ao alcance maior. Para o autor, a tecnologia 

digital possibilita "um ajuste de contas da semiótica e da ética com a fotografia [...]; a 
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correção daquilo que foi até agora uma descomunal anomalia histórica no curso da 

comunicação com imagens”. (FONTCUBERTA, 2012, p. 29). 

 O autor compara o motivo e o destino da produção de fotos antigamente com as de 

hoje. Segundo ele, parte considerável dessas imagens possuía a função de documentar 

momentos felizes em família, como uma maneira de proteger esses momentos. Hoje, o 

cenário é outro. Esse tipo de fotografia não parece mais ser utilizada para documentar, mas 

sim como uma espécie de autoafirmação. (FONTCUBERTA, 2012).   

 
Hoje tirar uma foto já não implica tanto um registro de um acontecimento quanto uma 
parte substancial do acontecimento em si. Acontecimento e registro fotográfico se 
fundem. Aplicando a interpretação indexial da fotografia achávamos que alguma 
coisa do referente se incrustava na fotografia; pois agora devemos pensar o contrário: 
é algo da fotografia que se incrusta no referente. Não existem mais fatos desprovidos 
de imagem, e a documentação e transmissão do documento gráfico já não são fases 
indissociadas do mesmo acontecimento. (FONTCUBERTA, 2012, p. 30). 

 

  Esse quadro parece sintomático da grande espetacularização da sociedade promovida 

com o desenvolvimento das imagens técnicas, mas certamente o digital e a 

contemporaneidade oferecem tons bem mais agressivos às modificações já notadas 

anteriormente, além de trazer novas alterações. A superficialidade parece se encontrar em um 

estágio ainda maior de quando a sociedade em questão era a abordada por Guy Debord 

(1967/1997) em seu livro "A sociedade do espetáculo". 

 Na abertura de sua exposição "Gênesis" em Brasília, o fotógrafo Sebastião Salgado foi 

frequentemente abordado por visitantes que não poupavam esforços para fazer uma selfie com 

ele, uma espécie de autorretrato realizado individualmente ou em grupo que atinge números 

cada vez mais impressionantes de produção e compartilhamento nas redes sociais. 

 Salgado não se sentiu confortável com a experiência e disse ao jornal Folha de São 

Paulo em matéria de Fleck (2014) que se tratava "de uma agressão permanente" e que, em 

comparação com um evento semelhante do qual participou seis meses antes, o cenário estava 

ainda pior. Segundo o fotógrafo,  anteriormente, as pessoas procuravam conversar e pediam 

autógrafos ao invés de já apontarem o celular, ajustarem a pose e fotografarem. A fotografia, 

nesse formato de utilização, não parece ser o registro de algo que efetivamente aconteceu, 

mas talvez uma tentativa de afirmar algo que não chega a de fato acontecer.  

 Pensar na figura do fotógrafo Sebastião Salgado incomodado com este cenário é 

interessante uma vez que revela-se o embate entre duas maneiras aparentemente diferentes de 

vivenciar o mundo, principalmente no que diz respeito ao ritmo e à profundidade dessa 
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experiência. Quantidade assustadora de selfies (Imagens 17 e 18) compartilhadas a cada 

milésimo de segundo se contrapõe com as obras da exposição "Gênesis", muitas vezes, 

presentes no segundo plano das tais selfies compartilhadas pelos supostos "agressores"  de 

Salgado. 

 
Imagem 17 - Selfie tirada no evento de premiação do Oscar 2014 compartilhada mais de 3.379.798 milhões 

de vezes. 

 
Fonte: https://twitter.com/TheEllenShow/status/440322224407314432/photo/1.  
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Imagem 18 - Selfie do astronauta Buzz Aldrin, 1966. Autoria: Buzz Aldrin. 

 
Fonte: https://www.twitter.com/TheRealBuzz/status/490293546851635201. 

  

 Neste último projeto, Salgado se rendeu ao equipamento digital devido ao grande risco 

de danificar os filmes na hora de passar pelas máquinas de raio-x e o incômodo que passava 

toda vez que precisava viajar. Mesmo utilizando o digital para captura de suas imagens, 

Salgado em algumas entrevistas já deixou claro a pouca intimidade que possui com a 

tecnologia digital. Todo o seu processo de edição (de escolha das fotos) continua muito 

semelhante a como fazia no analógico, por meio de provas de contato. Além disso, os 

arquivos digitais das fotografias produzidas pelo fotógrafo passam por um processo em que 

são transformados em negativos para posteriormente serem revelados por meio de um tipo de 

revelação fotoquímica. Assim, o trabalho mantém a aparência do "grão" característico deste 

processo, mesmo com a imagem tendo sida capturada inicialmente com o sistema digital. Há 

um certo paradoxo nesse trânsito processual: a imagem que nasce eletrônica e digital  é 

traduzida para o processo fotoquímico, mas obrigatoriamente acaba retornando ao digital, ao 

universo dos pixels25, em sua propagação e difusão.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 "Aglutinação das palavras Picture e Element. Cada um dos pontos que formam uma imagem digitalizada." 
(CABRAL; GYENGE; BIANCHI; 2014, p. 196). 
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 Talvez esse paradoxo seja inevitável no processo de criação para o fotógrafo Sebastião 

Salgado. Isso pode estar associado ao que Fontcuberta (2012) diz sobre a latência da imagem, 

ao ritual de revelação da imagem fotográfica e à atribuição de sentido a toda essa experiência. 

Pode ser que essa seja uma maneira que Salgado encontrou de preservar um pouco do seu 

processo de trabalho e não se submeter à velocidade do digital.  

 
a fotografia fotoquímica tradicional impunha um tempo, um intervalo angustiante 
entre o clique e a experiência consumada da imagem e, durante esse adiamento, 
intervinha a projeção da ilusão e do desejo. Isso desaparece com a velocidade. Frente 
a essa dissolução emerge um sentimento de perda que vai além da questão poética e 
simbólica, um aspecto que corresponde também à possibilidade de reter a lembrança. 
(FONTCUBERTA, 2012, p. 35). 

 

  É importante pensar que, mesmo com toda a velocidade presente, a ideia de espera 

também existe no digital, já que sua matriz é composta pelos bits que só podem ser vistos 

como fotografia por meio de sua representação visual na tela do computador ou em algum 

outro suporte. (FONTCUBERTA, 2012).  

 No decorrer da história da fotografia muitos fotógrafos desenvolveram trabalhos que 

desafiaram suas fronteiras, mesmo com o sistema fotoquímico, demonstrando pouca 

estabilidade ontológica para a imagem fotográfica. Tais artistas não ficavam restritos à 

condição da fotografia como uma imagem latente que posteriormente seria revelada para 

exibir o que foi capturado no momento do disparo. As imagens produzidas por esses artistas 

ultrapassavam o que a cultura fotográfica até aquele momento possuía, transitando pela 

experimentação poética visual como um todo (a cultura do olhar). Suas práticas exerceram 

uma correlação interdisciplinar da fotografia com outros códigos e condutas.  

 Podem-se destacar alguns movimentos decisivos nessa direção. Primeiro, a corrente 

do pictorialismo que buscou enfatizar a artisticidade do meio fotográfico, reivindicando que 

não só a pintura e a escultura possuíam essa característica e função. (PASTORIZA, 2014). 

Mais adiante, o surrealismo e o dadaísmo também foram fundamentais para o meio 

fotográfico e desempenharam um diálogo intenso com fotógrafos e suas experimentações de 

linguagem.  

 Muitos nomes contribuíram para essa expansão do campo fotográfico mesmo no 

sistema fotoquímico. Podem-se destacar, por exemplo, Man Ray (1890-1976), Alexander 

Ródchenko (1891–1956) e László-Moholy Nagy (1895-1946). Ródchenko promoveu um 

intenso intercâmbio de linguagens. O artista possuía um perfil bastante interdisciplinar e 

transitava por diversas áreas, tais como pintura, escultura, desenho gráfico, cenografia, 
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pedagogia e a própria fotografia. Seu trabalho refletiu todo esse percurso. Explorou diversas 

estratégias e procedimentos para a produção de seus trabalhos que não se limitavam ao 

convencional, como, por exemplo, as fotomontagens. (PASTORIZA, 2014). Mesmo em um 

trabalho um pouco mais próximo aos procedimentos convencionais da sua época, também 

elaborava composições atípicas por meio de diferentes pontos de vista, outras perspectivas, 

contraste, formas, etc., dando um novo tom à escritura fotográfica (Imagem 19). 

 A interdisciplinaridade também foi um traço marcante na vida e obra de Moholy-

Nagy. O artista húngaro experimentou  a articulação de múltiplas linguagens, propôs novas 

formas de relacioná-las e repensar seu processo criativo. Ademais, foi pedagogo e pensador 

de seu tempo e das sucessivas modificações culturais e tecnológicas, influenciando 

profundamente muitos artistas de sua época. 

 
Figura emblemática da modernidade entre guerras, Lázló Moholy-Nagy não foi 
pintor, nem fotógrafo, nem designer: como teórico e prático, quis ser um artista 
total, e ocupou uma posição de cruzamento entre práticas tão diversificadas como a 
pintura, a fotografia, o cinema, a  cenografia, o desenho, etecetera. (BAQUÉ, 2005, 
p.11). 

 

 De seus trabalhos, os fotoplásticos e os fotogramas são exemplos interessantes para 

pensar os limites da fotografia. Os fotoplásticos (Imagem 20), por exemplo, permitem "a 

representação de uma supra realidade constituída de maneira orgânica". (MOHOLY-NAGY, 

1926/2005a, p. 126, tradução nossa). 

 
[...] um fotoplástico se constrói a partir de diferentes fotografias montadas, coladas, 
retocadas e dispostas sobre uma superfície [...] A confiança na objetividade da 
fotografia, que não parece permitir a interpretação subjetiva de um feito, gera 
tensões inesperadas a partir da combinação dos elementos fotográficos com linhas e 
outros complementos, tensões que abarcam muito mais que o significado individual 
de cada uma das partes. (MOHOLY-NAGY, 1928/2005b, p. 150, tradução nossa). 

 

 Man Ray também se destaca por ter sido um fotógrafo que percorreu vários temas 

dentro da própria fotografia e estabeleceu um diálogo intenso com o dadaísmo e o 

surrealismo.  Seus fotogramas chamados de rayograma e suas solarizações (Imagens 21 e 22) 

configuram exemplos importantes para pensar como até mesmo a fotografia realizada no 

sistema fotoquímico apresentava uma grande complexidade em seus aspectos de linguagem e 

em suas funções. Ademais, sua trajetória demonstra um amplo e rico diálogo com outras 

linguagens e outros artistas vanguardistas, conduta visível no resultado de seus trabalhos.  
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Imagem 19 – Stairs, 1930. Autoria: Alexander Ródchenko. 

 
Fonte: http://www.huffingtonpost.com/2015/03/27/the-evocative-photos-of-a_n_6949112.html.  

 
 

Imagem 20 - Unsere Grossen. 1927. Autoria: László-Moholy Nagy.  
 

 
Fonte: http://moholy-nagy.org/art/photoplastics/. 
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Imagem 21 – O beijo, 1922. Autoria: Man Ray. 

 
Fonte: http://www.wikiart.org/pt/man-ray/rayograph-the-kiss-1922. 

 
 

Imagem 22 -  Solarisation, 1931. Autoria: Man Ray. 

 
Fonte: http://www.luminous-lint.com/imagevault/html_35001_35500/35065_std.jpg. 

 

 O trabalho dos três fotógrafos brevemente comentados ilustram como algumas 

questões culturalmente atribuídas à fotografia em relação a sua especificidade e a sua 

objetividade já eram frágeis mesmo no sistema fotoquímico, que também permitia a 

experimentação de outros procedimentos e linguagens, percorrendo e até mesmo 

ultrapassando as regiões limítrofes do meio fotográfico. Contudo, a escritura digital, conforme 

já observado, facilita e multiplica as possibilidades de intervenção do artista no decorrer do 
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processo de constituição da imagem fotográfica. É importante destacar esse ponto: há uma 

outra complexidade no atual cenário, porém muitas afirmações em relação à imagem 

fotográfica já eram passíveis de contestação mesmo antes da revolução digital.  

 Fontcuberta parece percorrer uma direção mais crítica à conexão com o real,  muito 

semelhante às observações apresentadas na "Ilusão Especular" de Arlindo Machado, porém 

inclui em sua análise dados referentes às modificações da fotografia com a tecnologia digital. 

Para o autor, "talvez  o realismo como estilo, como uma representação ilusória da semelhança, 

permaneça". (FONTCUBERTA, 2012, p.  65). Já o realismo, com um poder certificador de 

verdade proporcionado pela tecnologia, é extinto com o digital. (FONTCUBERTA, 2012). "A 

fotografia não chega a desaparecer como modelo do visual nem como cultura: simplesmente 

sofre um processo de "desindexilização". A representação fotográfica se liberta da memória, o 

objeto se ausenta, o índice se evapora." (FONTCUBERTA, 2012, p. 65). O autor destaca o 

potencial simbólico e narrativo da imagem fotográfica em detrimento do suposto aspecto 

indicial que norteou parte considerável dos discursos acerca do fotográfico algumas décadas 

atrás. "A imagem digital já não compartilha as funções essenciais da fotografia direcionada a 

autenticar a experiência." (FONTCUBERTA, 2010, p. 41). 

 No decorrer do livro, Fontcuberta (2012) demonstra que, apesar dessa nova fotografia 

compartilhar alguns aspectos em comum com a fotografia química tradicional, não se trata da 

mesma coisa. Em alguns momentos, o autor se refere a uma pós-fotografia: 

 
A pergunta sobre se a fotografia digital ainda é fotografia não tem resposta 
conclusiva. Por enquanto entendemos por fotografia digital aquela cuja visualidade já 
não repousa em um sedimento de prata metálica, mas em uma retícula de pixels 
provisoriamente ordenados conforme determinados códigos gráficos. Isso, aliás, pode 
concernir tanto às imagens fixas captadas diretamente com câmeras digitais quanto às 
obtidas com câmeras comuns e depois escaneadas; embora essa classificação também 
abranja as imagens de síntese, isto é, sem referente externo. (FONTCUBERTA, 2012, 
p. 62-63). 

 

 Fontcuberta concentra-se nessa questão no último capítulo: "Por que chamamos de 

amor quando queremos dizer sexo?". Nesse capítulo, o autor, primeiramente, comenta sobre o 

que proporcionou a distinção da fotografia dos demais sistemas de representação e atribuição 

de uma natureza essencialmente documental: 

 
Um sistema técnico e generativo aparecia para suplantar os sistemas precedentes, que 
eram manuais e construtivos. O desenho constrói a imagem, a fotografia a gera. Essa 
diferença radical instaurou  uma revolução na ordem da comunicação humana que 
institucionalizou a crença de que esse novo modus operandi  garantia que o resultado 
fosse um reflexo da realidade [...] A teoria da fotografia como rastro nasce justamente 
aí. (FONTCUBERTA, 2012, p. 186). 
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 Fontcuberta (2012) aponta que, a partir da década de 80, a fotografia passou a ter mais 

evidência como manifestação artística e cultural e, paralelo a isso, a tecnologia digital 

começou a proporcionar os primeiros impactos ao meio fotográfico. O autor faz uma analogia 

entre os pixels e as pinceladas de um pintor, com o intuito de  destacar a possibilidade de lidar 

individualmente com os pixels e o potencial construtivo desse novo tipo de imagem tão forte 

quanto o de uma pintura. Fontcuberta comenta que a  

 
 "[...] fotografia analógica se inscreve e a fotografia digital se escreve. [...] Por isto 
na fotografia atual se acusa um crime do documentalismo e uma tendência à 
narração e ao discursivo. Sempre se disse que fotografia era "a escritura da luz", mas 
cada vez mais essa afirmação se afasta do metafórico para se cumprir literalmente. 
(FONTCUBERTA, 2012, p. 189). 

 
 O autor conclui o livro comentando sobre um possível darwinismo evolutivo que 

possa proporcionar uma nova ordem visual e questiona se essa nova fotografia  -  a pós-

fotografia (como ele parece preferir apontar) - pode realmente ser chamada de fotografia. 

Fontcuberta aponta possíveis nomes que poderiam ter sido atribuídos: infografismo figurativo 

ou pintura digital realista. (FONTCUBERTA, 2012). O autor parece utilizar o termo pós-

fotografia para se referir a um estado posterior em que a fotografia se encontra e evidenciar 

que se trata de algo novo, com inúmeras modificações. 

 Além de textos sobre o assunto, o fotógrafo Joan Fontcuberta também apresentou uma 

produção fotográfica muito relevante nos últimos anos, questionando, exatamente, o poder 

certificador de verdade contido nas representações fotográficas e explorando o campo 

ficcional nessa direção (Imagem 23). Em uma entrevista à revista online polonesa "Magenta" 

para falar sobre seus projetos recentes, Fontcuberta, ao ser questionado sobre a morte da 

fotografia, pronunciou com bom humor: "morreu a morte da fotografia". (FONTCUBERTA, 

2014). A ideia de que a fotografia morreu, segundo o autor, tem a intenção de incentivar o 

renascimento dela. 

 Tais questionamentos sobre se é possível se referir a essa nova fotografia como 

fotografia, se é algo completamente novo e se deveria ter um nome mais adequado serão 

retomados no decorrer da presente pesquisa. 
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Imagem 23 - The Miracle of Levitation, 2002. Autoria: Joan Fontcuberta. 

 
Fonte:  http://www.artfund.org/what-to-see/exhibitions/2014/07/23/joan-fontcuberta-stranger-than-fiction-

exhibition. 

 

 Ainda sobre o tema da morte da fotografia, Lister (1997) comenta que o ritmo de 

desenvolvimento tecnológico foi cada vez maior, o que impactou significativamente a 

produção, circulação e consumo de imagens, ganhando ainda mais ênfase a partir dos anos 

noventa. O autor aponta que, nesse cenário, especialistas na área começaram abordar a morte 

da fotografia e a ausência do real na imagem fotográfica. Nessa época, também surgiram 

pesquisas retomando alguns pressupostos da reprodutibilidade técnica proferidos por 

Benjamin, mas que "transitavam da era mecânica à era, ou idade, da cultura eletrônica, 

cibernética, digital ou pós-fotográfica”. (LISTER, 1997, p. 13, tradução nossa).  

 Em relação à conexão com o real na imagem fotográfica com a tecnologia digital, 

Lister (1997) alerta que "com a tendência atual de opor a fotografia à imagem digital, estamos 

presenciando na realidade a continuação de um velho debate sobre fotografia". (LISTER, 

1997, p. 23, tradução nossa). De um lado, o posicionamento que aborda a imagem fotográfica 

como uma "confiável analogia mecânica da realidade" (LISTER, 1997, p. 23); do outro lado, 

o posicionamento que enfatiza o aspecto construtivo e ideólogico. Esses dois lados foram 

comentados por outros autores explorados na presente pesquisa. Lister (1997) também aponta 

que esses dois posicionamentos, apesar de  contradizerem um ao outro, permaneciam 

presentes na abordagem à fotografia, mas estavam sendo separados cada vez mais. Para o 

autor, o primeiro - que enfatiza a conexão com o real - procurava manter uma aproximação 

com a fotografia. Já o segundo - que ele se refere como oposição construtivista -  havia sido 

transformado para o digital. (LISTER, 1997). 
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 Para avançar nessa discussão é importante levantar mais dados, conforme já alertado 

no presente texto: se esta é uma discussão que transpõe a roda de especialistas da área;  se o 

consumidor de imagens em geral (seja fotografando, percebendo e/ou compartilhando) 

também considera a produção e a leitura de tais imagens como um ato de 

construção/codificação e desconstrução/decodificação. Isso não necessariamente corresponde 

a esse consumidor crer ou não crer no que as imagens apresentam. Isso, claro, poderia ter uma 

relação, mas uma hipótese seria que aqueles que consomem imagens de maneira mais 

despretensiosa, mesmo que não acreditem mais ou menos em uma fotografia do que 

acreditariam em qualquer outra representação visual, talvez não estejam cientes do jogo 

conceitual e ideológico que pode existir na construção e na circulação de tal imagem com a 

tecnologia digital. 

 Lister (1997), em um trecho da introdução do livro citado, evidencia a complexidade, 

a diversidade e o caráter proposital do meio fotográfico. Ele aponta que, apesar de alguns 

aspectos em comum entre a fotografia química e a digital no que tange à tecnologia, deve-se 

evitar pensá-la apenas sob esse ponto de vista26, mas que certamente a tecnologia digital 

contribuiu com a variedade das práticas fotográficas. Lister complementa dizendo que a 

pluralidade de formas em que a tecnologia da imagem digital foi utilizada possui grande 

dívida com todos os discursos e práticas estabelecidos na fotografia. Uma linha de raciocínio 

que se aproxima à ideia que será mais discutida no capítulo sobre a fotografia digital: a de que 

ela se utiliza de um programa que se refere à cultura fotográfica. 

Outros discursos e questionamentos importantes sobre o meio fotográfico são 

apresentados pelo autor Andy Grundberg (1999) em seu texto "Crisis of the Real". Logo na 

introdução do livro, Grundberg comenta algumas questões relacionadas ao pós-modernismo 

como centrais na reflexão sobre o atual cenário da fotografia: 
 

Hoje enfrentamos uma condição nas artes que para muitos é tanto confusa quanto 
irritante - uma condição que atende pelo nome de pós-modernismo. Mas, o que 
queremos dizer quando chamamos uma obra de arte pós-moderna? Como ele se 
relaciona com, e desafia a tradição da prática fotográfica como Beaumont Newhall 
tão conscientemente a descreveu? Por que as ideias e práticas da arte pós-moderna 
são tão perturbadoras para nossas formas tradicionais de pensar? Estas são  questões 
que precisam ser examinadas se nós quisermos entender a natureza da fotografia nos 
dias de hoje e sua relação com o amplo mundo da arte. (GRUNDBERG, 1999, p. 2, 
tradução nossa). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Lister comenta que em vez "de concentrar a atenção sobre a fotografia como produto de uma tecnologia 
química e mecânica, necessitamos considerá-la um híbrido entre o semiótico e o social, a forma em que seu 
significado e poder são o resultado de uma mistura e um composto de forças e não uma qualidade inerente, 
essencial e singular". (LISTER, 1997, p. 26, tradução nossa). 
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 Para Grundberg (1999), um dos pontos principais na arte pós-moderna é essa 

incapacidade de obter um significado puro ou uma experiência total evidenciados no signo, o 

que vai ao encontro de algumas das observações apontadas no presente capítulo.  

 A prática de reapropriação de fotografias de outros autores, a qual muitos artistas têm  

aderido, estimula o debate de muitas questões pertinentes à presente proposta, como, por 

exemplo, autoria, contexto, edição, etc. Grundberg (1999), no ensaio citado na presente 

pesquisa, comenta sobre alguns artistas que exploram essa apropriação de imagens. Segundo 

ele, essa é certamente uma prática pós-modernista quando bem utilizada, mas deixa claro que 

não é uma condição sine qua non do pós-modernismo. Richard Prince, um dos artistas citados 

por ele, trabalha com o que ele chama de "refotografia" (Imagem 24). Prince escolhe 

fotografias presentes em revistas e as fotografa com o "objetivo de desmascarar a sintaxe da 

linguagem da fotografia publicitária". (GRUNDBERG, 1999, tradução nossa, p. 9). 

 
Sua arte também implica o esgotamento do universo da imagem: sugere que um 
fotógrafo pode encontrar imagens mais do que o suficiente nas já existentes no 
mundo, sem se preocupar em fazer novas. Pressionado por este ponto, Prince 
admitirá que ele não tem o desejo de criar imagens da matéria-prima do mundo 
físico; ele está perfeitamente satisfeito [...] em recolher seu material a partir das 
reproduções fotográficas. (GRUNDBERG, 1999, tradução nossa, p. 9). 

 
Imagem 24 – Sem título, 1989. Autoria: Richard Prince. 

 
Fonte: http://www.touchofclass.com.br/_main/artistas/_artistadomes/2014-07_richardprince.html. 
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 O projeto Beijing Silvermine, do fotógrafo francês Thomas Sauvin exemplifica a 

exploração de fotografias já existentes no mundo (Imagem 25). Sauvin coleta negativos em 

um lixão na capital chinesa, evitando assim que fossem destruídos para recuperar o nitrato de 

prata. O projeto já reuniu mais de 500 mil fotografias por meio dessa prática. São fotografias 

produzidas entre 1985 e 2005, período de profundas mudanças culturais na China. Porém, não 

é isso que elas têm representado. As fotos coletadas são de cenas corriqueiras do dia a dia 

(viagens, passeios, reuniões de família, etc.). (FONTCUBERTA, 2013).  

 As fotografias originalmente feitas para um contexto privado (famílias e amigos 

chineses, por exemplo), se apresentadas em um contexto completamente distinto (por 

exemplo: exposições e portfólios para apreciação de um público ocidental) oferecem novas 

possibilidades de interpretação, proporcionando inúmeras discussões sobre questões de 

autoria, público/privado, edição, contexto e significados. (FONTCUBERTA, 2013).  

 
Imagem 25 - Beijing Silvermine. 1989. Direitos: Thomas Sauvin. 

 

 
Fonte: http://www.4a.com.au/wp-content/uploads/2013/11/4A-Beijing-Silvermine-003-screenres-620x465.jpg. 

 

 A imagem fotográfica permite múltiplos caminhos para atribuição de significado. 

Cada leitor, cada contexto e cada encontro podem criar uma nova história. Fontcuberta (2013) 

prossegue com outros exemplos que demonstram a importância do contexto e do momento 

em que a fotografia é vista. O autor também utiliza um exemplo de uma artista chamada Lúa 

Coderch que explora imagens dos álbuns de sua família que seus parentes não conseguiam 
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determinar quem eram. O autor coloca esse exemplo não como uma descontextualização de 

espaços discursivos que modificam os caminhos para interpretação daquela imagem, mas sim 

como um deslocamento temporal. Dessa forma, Fontcuberta destaca que o que está em jogo é 

principalmente "o deslocamento de uma consciência a outra, a ruptura dos vínculos que 

mantinham uma história comum". (FONTCUBERTA, 2013, p.   149). 

 Fontcuberta (2013) aborda o projeto de Sauvin e o aproxima ao conceito de photo 

trouvé, apresentando algumas aproximações e considerações com o conceito de objet trouvé, 

proveniente do surrealismo. Segundo o autor, é importante levar em consideração o número 

muito maior de imagens produzidas e compartilhadas nos dias de hoje.   

 Ainda segundo o autor, esse conceito de objet trouvé contribuiu com novas maneiras 

de compreender o aspecto artístico de uma obra de arte, não mais o atribuindo, considerando 

somente a técnica aplicada, à qualidade dos materiais utilizados e/ou à própria obra em si. 

Com o conceito de objet trouvé, qualquer objeto é potencialmente artístico, ou seja, pode ser 

compreendido como arte, dependendo do contexto e situação em que o espectador o percebe. 

 
Nossa era pós-fotográfica caracteriza-se pela produção massiva de imagens e por 
sua disponibilidade na internet. Às fraturas ontológicas que a tecnologia digital 
impõe à fotografia, somam-se mudanças profundas em seus valores sociais e 
funcionais. Assim, a cultura visual pós-fotográfica se vê sacudida, de um lado, por 
um questionamento agressivo da noção de autor e, de outro, pela legitimação das 
práticas de apropriação. Esse novo contexto nos faz questionar a natureza da criação 
e as condições de artisticidade. (FONTCUBERTA, 2013, p.   150). 
 

 Essas práticas apontadas por Grundberg (1999) e Fontcuberta (2013), dentre outros, 

certamente refletem a assustadora quantidade de imagens produzidas e compartilhadas todos 

os dias na contemporaneidade. Esse novo momento da fotografia certamente apresenta muitas 

mudanças em seus aspectos de linguagem e em suas funções. Dentre essas modificações 

comentadas no presente capítulo, a exploração do programa da fotografia nos dias atuais 

talvez ainda possa oferecer novos rumos para expressão artística, mesmo com esse cenário de 

saturação e repetição apresentado. 
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2.3.2 Algumas considerações parciais 

 
Imagem 26 - Sem título (série O tempo e o fotógrafo), 2011. Autoria: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

 É preciso destacar que a noção de índice, segundo os autores que a exploraram, 

proporcionou novamente espaço para abordar a objetividade da imagem fotográfica, porém, 

sem a ingenuidade de desconsiderar as etapas do processo fotográfico, capazes de codificar a 

imagem fotográfica antes, durante e depois do momento do disparo. Contudo, a ênfase dos 

discursos que se apoiaram na questão indicial estava exatamente nesse momento de exposição 

à luz e na marca que a luz refletida do objeto fotografado deixava no negativo. É este 

momento que, segundo esse tipo de discurso, possibilita situar a fotografia como índice, um 

signo que, em relação ao seu objeto, mantém, principalmente, uma relação de existência física 

(mesmo que possa existir, também, semelhança em sua aparência). A palavra existência 

estabelecia-se como o pilar dessa argumentação, porém todo o processo codificador, que 

muitas pesquisas exaltaram na tentativa de reagir à concepção da fotografia como espelho do 

real, não deixava de ser considerado.   

 O discurso fundamentado na ideia do índice afirmava que a fotografia de fato 

mostrava o que esteve diante da objetiva e que era esta a sua essência, ou aproximado a 

termos barthesianos, o seu noema (isso foi!). Uma fotografia por si só, segundo esse tipo de 

discurso, não significa obrigatoriamente nada além disso. Porém, todas as diversas etapas do 

processo de construção de uma imagem fotográfica até a apresentação em um determinado 
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contexto permitem a codificação da mensagem fotográfica. Além disso, a leitura de cada 

espectador também poderia alterar o possível significado de sua mensagem. Pode-se pensar 

aqui que as diferenças da leitura de cada espectador não são desconsideradas como apontado 

no livro “A câmera clara” de Barthes quando ele se recusa a exibir a imagem que ele 

encontrou de sua mãe ao leitor, por saber que ela não poderia ferir ninguém além dele.  

 
Assim, pois, ao elaborar uma representação visual, o fotógrafo põe em movimento 
determinados códigos, entendendo esses como vias de relação entre o plano da 
expressão e o plano do conteúdo, por isso pode-se afirmar que o resultado de uma 
fotografia está longe de ser uma representação fiel da realidade. A fotografia é, mais 
bem, um ato de interpretação da realidade. (PASTORIZA, 2014, p. 16, tradução 
nossa). 

 

 Dubois (1990/2001), em algumas passagens de seu livro "O ato fotográfico e outros 

ensaios", aponta que outros propósitos poderiam estar codificados em uma fotografia e isso 

influenciaria a maneira como ela poderia ser significada, mas que, essencialmente, uma 

fotografia mostrava um objeto que esteve diante de sua objetiva. Mesmo quando era uma 

fotografia completamente construída para um editorial de moda, por exemplo, todos os 

objetos presentes na fotografia haviam estado diante da câmera no momento do corte. A 

fotografia, assim, poderia ser considerada um índice, pois atestava a existência de seu objeto, 

sempre anterior e exterior. Esse tipo de concepção deu novo fôlego ao aspecto documental do 

fotográfico e muitas utilizações da fotografia a acolheram, como, por exemplo, o 

fotojornalismo. 

 Conforme comentado no presente capítulo, esse discurso também enfrentou muitos 

questionamentos, principalmente com a revolução digital, reação, em alguma medida, 

semelhante à que ocorreu contra o primeiro discurso destacado pelo próprio Dubois como 

espelho do real.  

 Dentre os textos apontados no presente capítulo que divergem do discurso que destaca 

o aspecto indicial da fotografia ou que apresentam novas variáveis para o debate, podem-se 

destacar: Flusser (1983/2011), Machado (1984; 2000), Ritchin (1989; 2010; 2013), 

Fontcuberta (2010; 2012), Lister (1997), Fernandes Junior (2006) e  Grundberg (1999). 

 Vilém Flusser (1983/2011) considera as fotografias como metacódigos de textos. O 

autor destaca o aspecto simbólico da imagem fotográfica. Segundo Flusser (1983/2011), a 

"ilusão da objetividade" prejudica compreender a fotografia como uma imagem codificada. Já 

o autor Arlindo Machado (1984) se opõe ao discurso que aborda a fotografia como índice ou 

qualquer relação com o realismo, privilegiada em relação aos demais sistemas de 
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representação visual. Machado (1984) destaca, além do aspecto simbólico, a ideologia da 

imagem fotográfica (quem é e de onde fala o sujeito responsável pela criação da imagem).  

 Fred Ritchin (1989; 2010; 2013) aborda principalmente o campo do fotojornalismo em 

relação à questão da redução do aspecto crível proporcionada pela tecnologia digital e outras 

variáveis como, por exemplo, a enorme quantidade de fotos produzidas e compartilhadas nos 

dias de hoje. O autor Fontcuberta (2010; 2012) também questiona a objetividade da imagem 

fotográfica, além de explorar as diversas modificações nas funções sociais da fotografia com a 

tecnologia digital. Segundo o autor, a tecnologia digital "desindexicalizou" a imagem 

fotográfica. (FONTCUBERTA, 2012).   

 Já o  texto comentado na presente pesquisa, do autor Martin Lister (1997), apresenta 

um relevante panorama sobre os questionamentos potencializados pela tecnologia digital. O 

autor comenta que, àquela época, a tendência de se opor a conexão com o real que a 

tecnologia digital  provocava não era algo novo na discussão sobre o fotográfico, mas sim a 

continuação de uma antiga discussão entre real e ficção. Lister, nesse ensaio introdutório, 

demonstra a complexidade da imagem fotográfica e a importância de investigar as novas 

variáveis do cenário atual.  

 O autor Rubens Fernandes Junior (2006) apresentou a ideia de Fotografia Expandida 

em que se prioriza todo o processo de constituição da imagem fotográfica e as inúmeras 

possibilidades de intervenção do artista. Segundo o autor, a Fotografia Expandida não se 

restringe ao índice, mas flutua entre os três campos: icônico, indicial e simbólico.  

 Andy Grundberg (1999) também apresenta importantes considerações sobre a crise da 

credibilidade da fotografia. O autor explora questões importantes relacionadas à autoria, 

público e privado, contexto, etc. Grundberg aponta algumas questões relacionadas ao pós-

modernismo como centrais para o cenário atual da fotografia. 

 Apesar dos inúmeros questionamentos ao aspecto indicial da imagem fotográfica, é 

importante destacar a relevância desse discurso na história da fotografia e a possível 

contribuição à influência da fotografia na sociedade. É interessante refletir que o centro desse 

discurso - a relação de existência da fotografia com seu objeto - sem adentrar detalhadamente 

na teoria semiótica de Peirce - já era passível de alguns questionamentos desde o princípio, 

mesmo antes das imagens eletrônicas e da tecnologia digital. As diversas possibilidades 

presentes nas etapas que constituem o processo de realização de uma fotografia com o sistema 

argêntico já permitiam muitas alterações, fator que enfraquecia ou até exterminava uma 
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certeza de existência. À doxa, a ideia de que a fotografia atestava a existência literal de seu 

objeto acabava sendo aceita com pouquíssima crítica nesse sistema.  

 Como isso já podia ser questionado, parece um caminho mais interessante destacar 

essa ideia do índice na fotografia como um dos discursos de grande impacto, para a própria 

fotografia, para a arte e para a sociedade em geral. Parece mais relevante pensá-la como um 

um tipo de abordagem que influenciou o desenvolvimento do meio fotográfico, e não como 

uma regra, como essência, natureza ou ontologia do meio fotográfico; não como uma espécie 

de lei que, de acordo com a situação atual, não pode ser mais aplicada e que, talvez, até 

mesmo sua aplicação anterior não fosse tão justificada como o discurso apontava ser. 

 Parece evidente a existência, desde o início da fotografia, de uma tensão entre 

discursos que exaltavam o potencial ficcional da imagem fotográfica e o potencial 

documental. A retrospectiva histórica realizada por Dubois, dividindo os principais discursos 

sobre o meio fotográfico, deixa bem claro isso. Ele mesmo indica alguns saltos, mostrando 

que, mesmo na época em que a maioria situava a fotografia como espelho do real, já havia 

quem denunciava isso e vice-versa. Mas, a grosso modo, é possível identificar primeiramente 

uma corrente que enaltecia o valor documental, depois o valor ficcional reagindo ao valor 

documental e, por último, com o índice, uma espécie de nova abordagem ao documental.  

 A cada etapa, diferenças significativas eram apresentadas, proporcionando mais 

maturidade a cada discurso e estimulando o desenvolvimento de reação. Dessa forma, é 

possível pensar que essa tensão entre documento e ficção manteve um movimento com um 

certo equilíbrio de forças, que ora pende para um lado, ora para outro. Isso talvez seja uma 

das chaves para compreender por que essa linguagem é tão peculiar em relação a outras.  

 No atual momento, com o avanço da tecnologia digital, mostra-se em grande 

evidência o discurso que destaca o aspecto ficcional da imagem fotográfica e procura 

denunciar a compreensão da imagem fotográfica como algo crível, que certifica algum tipo de 

verdade. Há um desequilíbrio  entre o aspecto documental e ficcional da imagem fotográfica 

nos dias atuais. O leque de possibilidades que a tecnologia digital e a contemporaneidade 

proporcionaram à fotografia deixa a análise de seus aspectos de linguagem e de sua função 

social ainda mais complexa.   

 Ainda assim é necessário refletir sobre a relevância que o discurso que aborda a 

fotografia como índice pode apresentar nos dias atuais, aproximando novos questionamentos 

proporcionados pela tecnologia digital e pela contemporaneidade. Se o atestado de existência, 

pilar desse tipo de discurso, já podia ser questionado antes e, mesmo assim, esse discurso foi 
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responsável por tamanho impacto no desenvolvimento da fotografia, negá-lo completamente e 

excluí-lo talvez não seja o melhor caminho. Pensar nele como um dos possíveis discursos que 

existiram no decorrer de sua história e refletir sobre possíveis mutações e fusões com as 

variáveis oferecidas no atual cenário parece um caminho mais positivo para a investigação 

proposta.  

 Para finalizar essas considerações parciais, três exemplos podem ser muito 

interessantes para a continuidade da presente pesquisa. O primeiro é mais um exemplo que 

demonstra a impossibilidade de controlar o sentido de uma mensagem contida em uma 

fotografia, mesmo décadas atrás, quando a fotografia digital ainda não era realidade. Com isso 

questiona-se a questão da objetividade da imagem fotográfica já naquela época. O segundo e 

o terceiro referem-se a exemplos bem contemporâneos e evidenciam a enorme complexidade 

em indagar a fotografia nos dias de hoje. 

 No auge da guerra fria, uma fotografia (Imagem 27) tornou-se emblema da campanha 

à presidência de Richard Nixon. A imagem simbolizava uma suposta força norte-americana 

contra o rival soviético, apresentando Nixon - até então vice-presidente dos Estados Unidos - 

apontando o dedo vigorosamente ao premiê soviético Nikita Kruschev durante uma visita a 

Moscou. Nixon percorria  o pavilhão norte-americano em uma feira industrial realizada em 

1959 e apresentava o estilo de vida e bens de consumo de seu país a Kruschev. (LUBBEN, 

2012a).  

 
Imagem 27 - Cartaz da campanha do presidenciável Richard Nixon, 1960. Autoria: Elliot Erwitt. 

 
Fonte: (LUBBEN, 2012b). 
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 A fotografia em questão foi realizada pelo fotógrafo Elliot Erwitt que havia sido 

contratado pela fábrica de geladeiras Westinghouse para fotografar o evento. Ao analisar a 

sequência das fotos presentes na folha de contato (Imagem 28), seria possível interpretar que 

a discussão entre os dois em geral parecia amistosa. (LUBBEN, 2012a). Além disso, é 

possível constatar que a imagem escolhida aparece apenas no final da sequência de fotos. A 

edição, sobrecarregada de intencionalidade, que escolhe uma única foto para ser utilizada na 

campanha à presidência de Nixon (um contexto repleto de outras mensagens e propósitos), 

desvia do sentido que poderia ser atribuído após a análise da totalidade das imagens presentes 

na folha de contato e parece favorecer-se da veracidade que costuma ser relacionada à 

imagem fotográfica para fortalecer o discurso de interesse da campanha.  

 Conforme já comentado por alguns autores citados na presente pesquisa, há uma série 

de etapas e escolhas antes e depois do disparo. Enfatizar somente a suposta conexão com 

alguma espécie de verdade e realidade manifestadas em um fotograma, sem investigar todos 

os elementos que fizeram parte de sua constituição, não parece uma estratégia muito adequada 

à desconstrução da mensagem fotográfica. Ainda em relação à fotografia mencionada acima, 

intitulada "O debate na cozinha", Elliot Erwitt, no documentário "Contacts 1: The Great 

Tradition of Photojournalism" (CONTACTS, 2005), sublinhou o quanto uma fotografia pode 

iludir e mentir e complementou dizendo que, na realidade, a discussão entre os dois políticos 

no momento em que a fotografia foi realizada era sobre "sopa de repolho versus carne 

vermelha". 

 Outro exemplo interessante ocorreu com algumas selfies publicadas no "Instagram" de 

um soldado russo. Segundo informações publicadas no Jornal Folha de São Paulo (SELFIES, 

2014), por meio do sistema de geolocalização, foi possível descobrir que as tais selfies teriam 

sido produzidas na Ucrânia. De acordo com a apuração do jornal, o soldado postou algumas 

imagens no início de julho (2014) que sugeriam que ele estava em serviço (portanto, em meio 

a uma operação militar naquele país).  No dia 17 de julho, um avião da Malaysia Airlines 

(com passageiros civis) foi derrubado também em uma área da Ucrânia em conflito entre  

governo e rebeldes. Posteriormente, no dia 27 do mesmo mês, mais uma imagem foi 

publicada pelo mesmo soldado. A imagem mostrava-o ao lado de um lança míssil com a 

legenda: "Trabalhando em um bulk". Esse nome refere-se a um modelo semelhante ao que 

supostamente teria sido utilizado para derrubar o avião. Vale ressaltar uma informação 

apresentada na matéria de que só haveria risco de adulterar a geolocalização se o soldado 

utilizasse uma espécie de "GPS fantasma". (SELFIES, 2014).  
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Imagem 28 - Folha de contato da qual foi escolhida a fotografia da campanha do presidenciável Richard 

Nixon, 1959. Autoria: Elliot Erwitt. 

 
Fonte: (LUBBEN, 2012c). 

 

 Esse caso mostra algumas das variáveis que envolvem a comunicação na 

contemporaneidade. Primeiramente, os dados indicados pela geolocalização, apesar da 

possibilidade mencionada na matéria de que eles poderiam ser adulterados, não deixam de ser 
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informações que podem contribuir em alguma medida com a análise de uma imagem e do que 

elas representam. Na época em que a fotografia supostamente oferecia mais credibilidade, tais 

informações não existiam. Em segundo lugar, as selfies compartilhadas pelo soldado russo 

permitem refletir não só sobre se o que está representado naquela imagem pode atestar algum 

tipo de verdade ou se há alguma intencionalidade velada nessas fotos aparentemente comuns, 

mas também sobre outros fatores que o desenvolvimento tecnológico tem proporcionado à 

produção e à distribuição de fotografias.  

 Essa história estimula a reflexão sobre as novas funções sociais da fotografia, as 

modificações na maneira como a humanidade se relaciona e uma espetacularização ainda 

maior da sociedade. Um soldado em meio a uma suposta operação militar fotografando a si 

mesmo com poses e expressões faciais semelhantes às selfies realizadas por outras pessoas no 

dia a dia (em academias, escritórios, universidades, etc.), decerto, é um sintoma de profundas 

mudanças em progresso. 

 O último exemplo (Imagem 29) a ser apontado retorna à questão da fragilidade no 

aspecto crível da imagem fotográfica com a tecnologia digital. O episódio ocorreu no jogo 

entre as seleções do Uruguai e da Itália na Copa do Mundo de 2014. Por volta dos 35 minutos 

do segundo tempo, o atacante Luiz Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio 

Chiellini em um lance fora da disputa de bola. Essa não fora a primeira vez em sua carreira 

que Suárez cravou os dentes em um adversário. A FIFA (Federação Internacional de Futebol 

Associado), depois do jogo, resolveu recorrer às imagens registradas para apurar o que de fato 

havia ocorrido e avaliar qual deveria ser a punição ao jogador.  

 Segundo uma matéria do Jornal The Guardian (GIBSON, 2014), uma das primeiras 

alegações da Federação Uruguaia foi que as fotografias que mostravam a marca da mordida 

deviam ter sido "photoshopadas" e que aquilo não podia ser levado em consideração, pois não 

constituía uma prova convincente.   

 Mesmo o fato de Suárez não ser réu-primário em relação a essa ação e com a 

existência de inúmeras imagens da marca deixada pela mordida no ombro do zagueiro (fotos e 

vídeos), a Federação se apoiou desesperadamente na fama de mentirosa da fotografia 

potencializada pela tecnologia digital e na possibilidade de que aquele índice poderia ter sido 

adulterado com o "Photoshop".  

 Esses três exemplos ilustram um pouco o desenvolvimento  da complexidade do atual 

cenário. As questões relacionadas à objetividade da imagem fotográfica não são exclusivas da 

fotografia com a tecnologia digital, mas de fato são potencializadas por ela.  
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Imagem 29 - Zagueiro italiano exibe ombro ferido por Suárez. Fotografia: Agência Reuters. 

 
Fonte: http://www.sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/06/italiano-chiellini-reclama-de-

mordida-de-suarez-e-pede-providencias-fifa.html. 
 

 No próximo capítulo, abordar-se-ão as modificações nas relações informacionais da 

humanidade no decorrer da história,  com destaque à influência da correlação entre tecnologia 

e linguagem. Com isso, pretende-se incluir mais alguns elementos importantes na discussão, 

antes de concentrar a análise nas mudanças dos aspectos de linguagem da fotografia no atual 

contexto. Serão exploradas  algumas ideias e conceitos importantes sobre a escritura digital, a 

internet, o avanço do automatismo, os novos dispositivos tecnológicos e a relação de 

linguagens.  
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3 A TECNOLOGIA DIGITAL E AS MODIFICAÇÕES NAS RELAÇÕES 

INFORMACIONAIS DA HUMANIDADE 

 
Imagem 30 – Sem título, 2015. Autoria: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

 No mundo contemporâneo é possível notar inúmeras modificações na maneira de a 

espécie humana se relacionar e a fotografia parece especialmente vinculada a muitas delas. A 

presença ininterrupta da tecnologia digital apresenta novas e complexas variáveis. Explorá-

las, por meio de um diálogo interdisciplinar entre autores que abordaram a relação entre 

tecnologia e linguagem, pode levar a um melhor entendimento das alterações que têm 

ocorrido na comunicação e, em especial, na própria fotografia. Este exercício, possivelmente, 

também contribuirá com o delineamento de alguns desdobramentos e potencialidades deste 

novo cenário à expressão, à comunicação e à memória do homem.  

 O presente capítulo tem como objetivo apresentar um breve quadro sobre as mudanças 

nas relações informacionais da humanidade com a presença da tecnologia digital e, dessa 

forma, apoiar a reflexão sobre os aspectos de linguagem da fotografia. Para isso, os seguintes 

assuntos serão abordados: a) breve contextualização da correlação entre tecnologia e 

linguagem por meio de alguns dados históricos e de algumas ideias centrais de autores que 

examinaram este tema; b) apresentação de ideias e conceitos sobre a tecnologia digital 

fundamentais para a presente pesquisa e as possíveis mutações notadas nas relações 
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informacionais da espécie humana; c) introdução às principais transformações nos aspectos de 

linguagem da fotografia que serão exploradas no decorrer da presente pesquisa. 

 

3.1 TECNOLOGIA-LINGUAGEM: INTRODUÇÃO A UMA OUTRA HISTÓRIA ATÉ A 

ESCRITURA DIGITAL 

 

 Há uma história contada por Platão sobre a invenção da escrita -  recorrida por 

diversos autores na abordagem do tema - que revela alguns detalhes bastante interessantes 

para pensar o desenvolvimento da linguagem e da tecnologia. Eduardo Galeano, ao recontar a 

história, em seu livro "Espejos: una historia casi universal", comenta que, quando o Deus 

Thot ofereceu ao rei Thamus a arte de escrever, argumentando-lhe ser "o melhor remédio para 

curar a má memória e a pouca sabedoria" (GALEANO, 2015, p. 15, tradução nossa), Thamus 

contestou o regalo, contra-argumentando da seguinte maneira: 

 
Memória? Sabedoria? Esta invenção produzirá esquecimento. A sabedoria está na 
verdade, não em sua aparência. Não se pode recordar com memória alheia. Os 
homens registrarão, mas não recordarão. Repetirão, mas não viverão. Inteirar-se-ão de 
muitas coisas, mas não conhecerão nenhuma. (GALEANO, 2015, p. 15, tradução 
nossa). 

 

 Esta reação defensiva de Thamus desenha um rico cenário para iniciar a reflexão 

proposta neste capítulo. Claro que as evoluções da escrita contribuíram para o 

desenvolvimento da sociedade e proporcionaram muitos benefícios, mas a preocupação do 

Rei sobre essa arte ser a responsável por uma espécie de alienação na experiência do homem 

com o mundo ao seu redor não deixa de ser relevante e sugestiva. O alerta do Rei não parece 

incoerente, mesmo quando confrontado com as diversas inovações na tecnologia e na 

linguagem do homem posteriores ao início da escrita e por ela influenciadas. As observações 

exclamadas por Thamus parecem bem pertinentes quando analisadas em conjunto com as 

atuais variáveis.  

 Na contemporaneidade, apesar de alguns aspectos da tecnologia digital demonstrarem, 

de certo modo, ampliar e acelerar as possíveis relações humanas, uma série de fatores 

influenciam que tipo de experiência resulta dessas novas relações e que sentido lhe são 

atribuídas. Uma suposição frequentemente apontada é que muitos desses fatores 

proporcionam, no entanto, algum tipo de distanciamento entre o ser humano e o mundo que 

ele percebe e com o qual interage. Isso parece ocorrer, por exemplo, com a profundidade 
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dessa experiência. A experiência com o mundo intermediada por novos dispositivos 

tecnológicos depende - em alguma medida - das informações presentes no programa desses 

dispositivos. Em outras palavras, no que esses dispositivos conhecem.  

 Tal fenômeno pode ser pensado em relação à própria fotografia com e sem a presença 

da tecnologia digital. Com a sua presença, não parece haver uma relação direta entre o objeto 

fotografado e a imagem fotográfica; pelo menos na maneira como costumava ser apontada no 

cenário anterior. Já com a sua ausência, ou seja, quando só o processo fotoquímico era o 

empregado, a luz refletida do objeto fotografado entrava na câmera através da objetiva e era 

gravada/inscrita no suporte sensível à luz. A marca proveniente desse ato fundamentou muitos 

dos principais discursos sobre a fotografia que a abordaram como um índice, conforme 

discutido no capítulo precedente. Com a tecnologia digital, essa mesma luz quando atinge o 

sensor gera energia que, por sua vez, é convertida/traduzida em informação digital, de acordo 

com um programa presente na câmera. Essa informação digital - cuja menor unidade é 

chamada de bit - é a mesma que constitui quaisquer outros elementos produzidos, 

armazenados ou compartilhados por meio de um computador. Aparentemente, isso 

proporciona e tem  proporcionado diferenças substanciais que serão pouco a pouco 

comentadas no transcorrer do presente trabalho. 

 A distinção de alguns conceitos feita pelo rei (aparência/verdade, registrar/recordar,  

repetir/viver, inteirar-se/conhecer), quando pensada com a presença da tecnologia digital e 

toda essa complexidade que lhe é inerente, demonstra-se relevante ao debate sobre as 

consequências do ato de escrever com os dispositivos da tecnologia digital. Discutir tais 

conceitos, aproximando-os com os elementos deste novo quadro, implica uma árdua e 

necessária tarefa para pesquisadores e artistas: interrogar as modificações correspondentes à 

contemporaneidade e investigar que tipo de memória é essa que procede de uma escritura 

digital. 

 A história sobre o início da escrita relatada no livro de Platão também foi abordada 

pelo linguista e escritor Umberto Eco. Em seu ensaio intitulado "De Internet a Gutenberg" 

(2012), o autor versa sobre o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, 

concentrando-se em algumas das principais mudanças históricas no ato da leitura e no livro. O 

autor comenta sobre a legitimidade da preocupação de Thamus e, de certa maneira, a 

relativiza: 
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A escritura, como qualquer outro mecanismo tecnológico, havia debilitado a 
faculdade humana a que substituiu e reforçou - da mesma maneira que os carros não 
nos fazem menos capazes de caminhar. A escritura era perigosa porque diminuía os 
poderes da mente oferecendo aos seres-humanos uma alma petrificada, uma 
caricatura da mente, uma memória mineral. (ECO, 2012, p. 49, tradução nossa). 
 

 Umberto Eco também observa que, em sua opinião, esses temores mais relacionados a 

uma debilitação da memória provocada pela invenção da escrita se demonstraram infundados 

nos dias de hoje. O autor aponta alguns motivos para isso citando o livro como principal 

exemplo. Segundo ele, livros não seriam "maneiras de fazer pensar alguém em nosso lugar; 

pelo contrário [...] provocam pensamentos ulteriores”. (ECO, 2012, p. 50, tradução nossa). 

Esse ponto de vista demonstra alguns possíveis benefícios para o desenvolvimento da 

linguagem a partir do desenvolvimento tecnológico da escrita, já que provoca novos 

caminhos, novas reflexões e amplia o alcance da comunicação. Ademais, os leitores "teriam 

que exercitar sua memória para recordar os livros". (ECO, 2012, p. 50, tradução nossa). Eco 

ainda sinaliza que a preocupação de Thamus evoca um medo constantemente deflagrado no 

decorrer da história da humanidade: que uma inovação tecnológica possa "destruir algo que 

consideramos precioso, frutífero, algo que representa para nós um valor em si mesmo e algo 

que é profundamente espiritual". (ECO, 2012, p. 50, tradução nossa). Apesar dessas 

observações contrárias à tese de uma fragilização da memória provocada pelo início da 

escrita, a memória se apresenta como um objeto de estudo cada vez mais complexo devido às 

diversas evoluções tecnológicas no ato de ler, escrever e narrar histórias. O novo, talvez pela 

sua característica de imprevisibilidade somada, no caso de tecnologias, à complexidade, 

provoca inúmeros receios.   

 
A escritura marca uma diferença enorme. Trata-se de uma espécie de discurso 
congelado. Os pensamentos e os registros são muito mais permanentes que a palavra 
falada [...] persistem de maneira indefinida e permanecem de forma mais precisa que 
a palavra falada. Isto significa que cada geração pode aprender  com maior precisão 
e rapidez a experiência e a sabedoria acumuladas pela geração anterior e, como 
resultado disso, avança com mais rapidez. (ASIMOV, 2014, p. 23, tradução nossa). 

 

 Jean (2012) explana que a escrita surgiu primeiramente para atender necessidades 

contábeis, mas foi tornando-se um poderoso instrumento para a memória, para a expressão e, 

por conseguinte, para a organização social.  O avanço da tecnologia e da linguagem tem sido 

responsável por constantes alterações na experiência humana com o mundo ao seu redor. Ao 

largo da história da humanidade, muitos de seus episódios influenciaram e foram 

influenciados pelo desenvolvimento de ambas. Dos mais remotos sinais utilizados pelo 
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homem para se comunicar, passando pelos desenhos de Lascaux (Imagem 31), pela invenção 

da escrita na Suméria, até chegar ao bit, foram muitas as transformações na maneira de o 

homem representar o mundo, expressar-se, relacionar-se, narrar e registrar suas histórias.  

 
Imagem 31 - Desenho de animais em Lascaux, s.d. Autoria: desconhecida. 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg. 

 

 Se o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação - sejam elas os desenhos, 

os números, a escrita, etc. -  é primordial para entender as mudanças na linguagem, então, no 

momento presente, tal discussão deve, obrigatoriamente, perspassar pela ininterrupta presença 

da tecnologia digital em praticamente todas as atividades humanas. Observar a correlação 

entre linguagem e tecnologia pode proporcionar algumas chaves importantes para pensar este 

novo cenário com a presença da tecnologia digital em praticamente todas as atividades 

humanas.  

 É interessante destacar que o motivo do início da escritura tenha sido justamente essa 

necessidade de contabilizar objetos. Isto porque, agora, a escritura digital utiliza números 

também - o  0 e o 1 - porém, não só para contabilizar quaisquer objetos, mas para produzi-los, 

representá-los, processá-los, armazená-los, transmiti-los, modificá-los, etc. Sejam eles visuais, 

sonoros ou verbais, em um computador, possuem sempre o bit em comum, ou seja, a mesma 

unidade mínima de informação. Curiosamente, segundo a história narrada originalmente por 

Platão, o Deus Toth foi responsável não apenas pela invenção da escrita, mas também pela 

invenção dos números e dos cálculos: 
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[...] no Egito, havia um dos antigos deuses daquela nação, ao qual a ave consagrada 
é chamada de íbis, sendo o nome desse próprio deus Thoth. Foi ele que 
primeiramente concebeu os números, o cálculo, a geometria e astronomia, além do 
jogo de damas, os dados e - o mais importante de tudo - as letras. (PLATÃO, 2012, 
p. 116). 

  

 Este novo sistema de escritura utilizado pelo homem contemporâneo com a tecnologia 

digital lança muitos questionamentos que serão discutidos ao longo deste estudo. Todavia, 

antes de concentrar a análise na tecnologia digital propriamente, serão apresentados alguns 

autores e algumas de suas principais ideias sobre esse entrelaçamento entre tecnologia e 

linguagem, com o propósito de apoiar as próximas seções da presente discussão.  

 Essa mútua influência entre tecnologia e linguagem foi e é responsável por constantes 

transformações na sociedade. Pode-se considerar que há um intercâmbio contínuo entre as 

duas e não parece apropriado designá-lo apenas como uma relação de causa e efeito. A 

articulação da linguagem depende, em alguma medida, da tecnologia disponível em uma 

circunstância particular (espaço e tempo) e, quando explorada, promove novas 

potencialidades, não só para si mesma, mas para os  próprios dispositivos tecnológicos 

utilizados nesse processo. Parece haver uma interdependência entre as duas - tecnologia e 

linguagem - e a constante exploração de ambas leva ao enriquecimento do pensar e do fazer. 

 
A tecnologia disponível em uma determinada época e local permite algumas 
possibilidades à linguagem que, quando exploradas, colaboram, não apenas para o 
enriquecimento da linguagem, mas também para o da própria tecnologia. Por 
exemplo: artistas que buscam experimentar diversos processos, interrogam os 
limites oferecidos pela tecnologia e passam a explorar novas potencialidades à 
linguagem; impulsionam tanto o desenvolvimento tecnológico, quanto o da 
linguagem. O diálogo interdisciplinar entre arte, ciência e tecnologia se destaca aqui 
como uma das principais chaves para o avanço da sociedade. (GUEDES, 2015, p. 
?)27. 

 

 A passagem da oralidade à escrita, é um exemplo significativo do quão influente é esta 

associação entre tecnologia e linguagem. Pierre Lévy, em seu livro "As tecnologias da 

inteligência: o futuro do pensamento na era da informática" (1990/2011), observa alguns 

pontos importantes sobre este tema. No período em que o autor designa como o da oralidade 

primária, as histórias eram narradas oralmente e o homem não dispunha de nenhum tipo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  Algumas das informações discutidas aqui - relacionadas à tecnologia digital - foram resumidamente 
apresentadas em um trabalho originado da presente pesquisa. A proposta deste trabalho foi investigar possíveis 
desafios notados com a presença da tecnologia digital em relação à aprendizagem com atribuição de 
significados, dialogando com a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. O resultado dessa 
discussão foi apresentado no VII Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo na Cidade de Burgos 
(Espanha). A presente pesquisa, por sua vez, discutirá essas informações de maneira mais ampla e direcionada 
para pensar as mudanças nos aspectos de linguagem da fotografia com a presença da tecnologia digital. 
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dispositivo que pudesse registrar tais histórias. A mensagem jamais era fixada e permanecia 

sempre em construção. Não havia um suporte com o propósito de registrar um determinado 

evento. Essa transitoriedade da mensagem lhe atribuía um estado de grande fluidez, 

permitindo-lhe sempre novos e imprevisíveis caminhos. A mensagem, fruto desse processo, 

exibia várias distorções quando confrontadas ao episódio que a originou. Tais distorções 

poderiam ser intensificadas devido, dentre outros razões, às idiossincrasias das pessoas que 

ouviam e passavam a história adiante.  

 
Imagem 32 - Proto-Elamite, uma das mais antigas escrituras ainda não decifradas, aproximadamente 

3000 a.C. anos. 

 
Fonte: http://cdli.ucla.edu/search/search_results.php?SearchMode=Text&ObjectID=P008012. 

  

 Esses primórdios do ato de escrever - isto é, a passagem da oralidade primária à escrita 

- segundo Lévy (1990/2011), inaugura uma série de variações cruciais na vida do homem. 

Conforme o próprio autor, a partir desse momento, o tempo deixa de ser circular e passa a ser 
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linear. Essa transição despertou uma nova conexão entre memorial e verbal, criando 

condições que beneficiaram o desenvolvimento do ato historiográfico28. Ainda segundo Lévy 

(1990/2011), a elaboração da escrita também fez com que histórias pudessem ser lidas em 

contextos bem diferentes das situações de onde se originaram. Podiam ser lidas por pessoas 

em coordenadas de tempo e espaço diferentes das circunstâncias originais. Isso, sem dúvida, 

estimulou e realçou a importância do exercício interpretativo: com a escrita, "pela primeira 

vez os discursos podem ser separados das circunstâncias particulares em que foram 

produzidos". (LÉVY, 1990/2011, p. 89). Leitores, alheios às circunstâncias originais da 

história e detentores de outros conhecimentos, podem desmistificar supostas informações da 

referida história (Imagem 32). Ademais, evidencia também o importante papel da tecnologia 

envolvida no processo de articulação e disseminação da linguagem.  

 O início da imprensa também oferece um ótimo exemplo para pensar os 

desdobramentos da escrita, da correlação entre tecnologia e linguagem e a série de 

modificações na comunicação do homem resultantes deste período. Jean (2012) comenta que 

os contemporâneos de Johannes Gutenberg (1390-1468) nem imaginavam as consequências 

que o desenvolvimento da imprensa traria à comunicação do homem. Inicialmente, a 

imprensa foi abordada por eles somente como uma simples continuidade do que já era feito 

manualmente: "o maior desafio dos impressores era competir com a beleza e qualidade das 

edições caligrafadas." (JEAN, 2012, p. 93, tradução nossa). Este comentário exemplifica 

como este diálogo entre tecnologia e linguagem se faz fundamental para que o pensar e o 

fazer de um determinado campo - neste caso, a imprensa - possa se desenvolver.  

 
Gutenberg, com a imprensa, massificou o uso da transmissão escrita ao eliminar a 
necessidade de "copiar" os textos individualmente e, ao industrializar a criação de 
documentos escritos diversos, os fez abundantes e, portanto, culturais. (MAJÓ, 
2012, p. 68, tradução nossa). 

 

 O desenvolvimento da imprensa exerceu um enorme impacto à sociedade. 

Seguramente impulsionou e até mesmo protagonizou muitas modificações posteriores a ela na 

comunicação do homem. Seu desenvolvimento parece ter sido amplamente beneficiado por 

diversos avanços na tecnologia e na linguagem relacionadas ao ato de ler e escrever. Lévy 

(1990/2011) expõe alguns comentários a respeito disso e explica que a imprensa só teve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 "Uma sociedade que possui escritura é histórica. A que carece dela, pré-histórica." (ASIMOVIC, 2014, p. 23, 
tradução nossa). 
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condições de ser desenvolvida devido a melhorias não só nos suportes utilizados, mas também 

nos próprios exercícios de ler e escrever. 

 
a organização do livro em códex (páginas dobradas e costuradas juntas) e não em 
rolos; emprego do papel e não do papiro, da tabuinha de argila, ou do pergaminho; a 
existência de um alfabeto e de uma caligrafia comuns à maior parte do espaço 
europeu. (LÉVY, 1990/2011, p. 34-35). 

 

 Lévy (1990/2011) apresenta um precioso panorama sobre o que ele designa como 

"tecnologias da inteligência na era da informática", explorando, sobretudo, o enlace entre as 

diversas evoluções tecnológicas no decorrer da história (até o período em que realizou esse 

estudo) e suas potencialidades à comunicação e à cognição humanas. O autor as divide em 

três períodos principais: a) oralidade primária; b) escrita; c) informática.   

 Conforme comentado anteriormente, o advento e o desenvolvimento da imprensa, da 

fotografia e das demais imagens técnicas, desempenharam grande influência no dia a dia do 

homem, favorecendo, ampliando e acelerando a reprodução e o alcance de textos e imagens. 

Essas transformações, junto com muitas outras (o avanço da industrialização e dos meios de 

transporte, por exemplo), implicaram agudas e sensíveis alterações ao modus operandi do 

homem. Esse cenário conduziu, por exemplo, ao crescimento da reprodutibilidade técnica, 

ideia explorada pelo autor Walter Benjamin (1931/1992a; 1935-1939/1992b), e à 

espetacularização da sociedade, ideia explorada pelo autor Guy Debord (1967/1997), ambas 

já introduzidas no presente estudo. É importante enfatizar não só o papel da fotografia nesse 

cenário. Além dela, o rádio, o cinema e, posteriormente, a televisão, também foram 

importantes agentes de mudanças na comunicação do homem. 

 No campo da linguagem, o desenvolvimento de novas tecnologias, como as 

mencionadas, resultaram em um crescimento demasiado do número de informações - visuais, 

sonoras e verbais - produzidas e compartilhadas por todo o globo que, inevitavelmente, 

impactaram a sociedade em diversas esferas (educação, economia, política, etc.). Com o 

desenvolvimento da industrialização, do transporte e das imagens técnicas, as pessoas 

passaram a produzir e enviar informação para lugares cada vez mais distantes, em intervalos 

de tempos cada vez menores. Ademais, a quantidade de informação produzida e distribuída 

também se tornou cada vez maior.  

 Se o surgimento da imprensa ampliou as possibilidades e o alcance das mensagens, a  

ubiquidade e a ininterruptibilidade da tecnologia digital implicam um enredamento ainda 

maior desse quadro. Apesar disso, não parece adequado pensá-las apenas como frutos de uma 
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maximização ou até mesmo como uma potencialização dos processos engendrados com os 

avanços notados após a revolução industrial. A sociedade atual traz novos e complexos 

elementos para a análise. Até mesmo a linearidade explícita nessa breve linha de raciocínio 

não parece capaz de se sustentar em uma época que costuma ter uma não linearidade 

frequentemente endossada por teóricos e artistas29. 

 Se por um lado ocorre uma aparente expansão de suas potencialidades de ação, por 

outro, parece ocorrer uma redução de suas incumbências nas ações devido a um automatismo 

cada vez maior. Vale ressaltar uma vez mais essa enorme e desafiadora complexidade às 

potencialidades da humanidade em seu ambiente gerada pelo desenvolvimento tecnológico e 

de sua linguagem. Tendo em vista essa circunstância, é impossível não recordar os alertas 

proferidos por Thamus ao lhe ser anunciado o início da escrita: “Os homens registrarão, mas 

não recordarão. Repetirão, mas não viverão. Inteirar-se-ão de muitas coisas, mas não 

conhecerão nenhuma." (GALEANO, 2015, p. 15, tradução nossa). A presente discussão - 

sobre essa correlação tecnologia-linguagem - é imprescindível na tentativa de esclarecer 

melhor até aonde vai o papel de cada um, homem e dispositivos tecnológicos, neste cenário.  

 Essa progressiva automação das atividades do homem, por meio de uma tecnologia 

cada vez mais desenvolvida, tem acelerado continuamente o ritmo da humanidade, 

principalmente no que concerne à sua comunicação, fato que possivelmente também se 

refletiu em diversas modificações em sua linguagem. Ao mesmo tempo, os homens passaram 

a precisar cada vez mais do aceleramento da comunicação, o que exemplifica de maneira 

categórica a inter-relação entre o que modifica e o que é modificado.   

 Linguagem, a qual pode ser pensada em sintonia com a definição que o autor 

Tecumseh W. Fitch (2012, p. 27, tradução nossa) aponta: "uma faculdade cognitiva complexa 

que nos permite codificar e expressar de maneira flexível nossos pensamentos e experiências 

mediante estruturas hierárquicas [orações] formadas por unidades arbitrárias (palavras)."  

 Essa aceleração, percebida na comparação da velocidade de um e-mail a uma carta; na 

facilidade de se comunicar com uma pessoa que está sempre com seu celular em vez de 

depender de um telefone fixo, também permite outras considerações. Paul Virilio (1994), 

autor que abordou inúmeras questões relacionadas à tecnologia em seus diversos ensaios, 

essencialmente em relação à velocidade, apresenta um sugestivo comentário para pensar em 

algumas dessas possíveis modificações na linguagem, provocadas pela proliferação desses 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Muitos autores comentam sobre essa não linearidade. Dentre eles, podemos destacar dois autores já citados na 
presente pesquisa: Flusser (1985/2008 e 1983/2011) e Lévy (1990/2011). 
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processos automáticos que oferecem resultados cada vez mais simples e rápidos. No 

comentário reproduzido a seguir, o autor alerta sobre um possível processo de degeneração no 

conteúdo das mensagens resultante do desenvolvimento técnico e, por conseguinte, de uma 

automação cada vez maior:  

 
Desde a antiguidade, pode-se constatar uma simplificação progressiva dos caracteres 
escritos e depois da composição tipográfica que corresponde à aceleração da 
transmissão de mensagens e levava oficialmente à abreviação radical do conteúdo da 
informação. (VIRILIO, 1994, p. 20). 

 

 As mensagens instantâneas compartilhadas em aplicativos e redes sociais, como, por 

exemplo, Twitter e Whatsup são exemplos oportunos para pensar sobre isso. Mensagens em 

menos de 140 caracteres, ou até mesmo uma resposta com um único emoticon já estabelecem 

uma comunicação. Os autores Wilton Azevedo e Vivian Vigar (2013) também observam que 

essa degeneração do código verbal parece motivada pela aceleração dos inúmeros processos 

envolvidos na comunicação do homem. Segundo eles, as mensagens atuais se diferem 

completamente daquelas que demorariam meses ou até mesmo anos para chegar a seus 

destinatários, isto é, para os seus possíveis leitores. 

 
O que se nota é que nessas relações do ir e vir de tais escritas não nos preocupamos 
mais em escrever histórias, e sim uma espécie de telegrama diário. Algo lacônico, 
substituindo muitas vezes as palavras, ou mesmo frases, por ícones, sons, 
logogramas que remetem a dados fonéticos: “tb” como “também”, ou “vc” no lugar 
de “você”. Hoje a mensagem se faz de segundo a segundo e não mais meses ou 
anos. (AZEVEDO; VIGAR, 2013, p. 88).  

  

 Eco (2012) arrisca uma previsão de como até mesmo o meio acadêmico seria 

influenciado por esse movimento, dando o exemplo de como seria, no futuro, uma seção de 

introdução de teses acadêmicas.  

 
Entendemos perfeitamente o conjunto de duras experiências humanas e acadêmicas 
reveladas nessas breves linhas, as centenas de noites passadas sublinhando 
fotocópias, os inumeráveis hambúrgueres congelados comidos apressadamente. 
Porém, deixe-me adivinhar que em um futuro próximo vamos ter três linhas 
dizendo: "E/h, Smith, Rockefeller", (para ser lido como: Agradeço minha esposa e a 
meus filhos, este livro foi revisado com paciência pelo Professor Smith e foi 
possível graças a Fundação Rockefeller. (ECO, 2012, p. 61-62, tradução nossa). 

 

 Pensar nas consequências de uma automatização cada vez maior não só na 

comunicação verbal, mas nas diversas atividades do homem e, especificamente, na aceleração 

e facilitação destes processos se torna tarefa cada vez mais urgente a fim de compreender as 
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modificações na linguagem do homem. Os exemplos brevemente citados acima reforçam a 

ideia de uma degeneração do código verbal. Um ponto interessante que merece destaque e 

que certamente pode apoiar a discussão da presente pesquisa é se esse movimento também 

tem ocorrido com a fotografia.  

 
Uma palavra perde com o decorrer do tempo o seu significado original e ainda não 
existem métodos precisos para detectar o quanto desta perda faz surgir uma nova 
língua ou, com o tempo, uma nova linguagem. (AZEVEDO, 2009, p. 15). 

 

 Um relato da fotógrafa Susan Meiselas ao comentar uma de suas imagens (Imagem 

33) feita em 1979 exemplifica alguns aspectos da aceleração das atividades humanas que 

beneficiam objetivos específicos. A instantaneidade proporcionada pelo desenvolvimento 

tecnológico modificou completamente o fluxo da imagem até a sua publicação em um 

determinado contexto. Meiselas comentou que quase perdeu o momento mais impactante da 

ação fotografada, pois portava duas câmeras (uma com filme em P&B e outro em cores). A 

fotógrafa não utilizava câmeras com o sistema automático para avançar o filme. Ademais,  

segundo Meisellas, "os filmes coloridos e não revelados tinham de ser transportados por 

mensageiros de confiança, o que implicava em uma operação complexa naquele tempo, e o 

cumprimento dos prazos de entrega era algo crítico para a reprodução".  (LUBBEN, 2012a, p. 

265). Meiselas disse que, na oportunidade, o P&B lhe serviu para fazer anotações e 

referências que lhe ajudaram, depois, na descrição do material colorido que seria enviado para 

a sua agência (Magnum). Em comparação com o cenário atual, tais comentários exibem as 

expressivas mudanças nos novos dispositivos tecnológicos utilizados para produção e 

distribuição de imagens e o resultado disso, sobretudo, para a facilitação e a aceleração dos 

procedimentos realizados.  

 



	  

	  

100 

Imagem 33 - Sandinista Pablo 'Bareta' Arauz, 1979. Autoria: Susan Meiselas. 

 
Fonte: http://oic.uqam.ca/sites/oic.uqam.ca/files/images/1.jpg. 

 

 É importante considerar que a própria fotografia trouxe para a sociedade uma enorme 

aceleração na sua comunicação e se correlacionou com muitas outros fatores que alteraram o 

ritmo cotidiano da humanidade. As primeiras imagens fotográficas (Imagens 34 e 35) 

despontaram em um período de rápido e intenso desenvolvimento científico-tecnológico, 

marcado por uma série de inovações em múltiplos campos do conhecimento. Essa nova forma 

de representação visual, conforme comentado no primeiro capítulo, levou a intensos debates 

sobre seus aspectos de linguagem, sua relação com a arte e sua superior verossimilhança no 

rol de representações visuais. Além disso, a elevação da quantidade e da velocidade de sua 

produção e de sua distribuição ao redor do mundo repercutiu em mudanças sociais cada vez 

maiores. Pode-se presumir que este aumento estimulou e tem estimulado cada vez mais a 

discussão sobre a função social da imagem fotográfica e seus aspectos de linguagem. 

 Esta época de efervescência científica-cultural é marcada por um fato curioso 

apontado pelo autor Lev Manovich em seu livro "El lenguaje de los nuevos medios" 

(2001/2013): um dos primeiros marcos na história dos computadores aconteceu quase na 

mesma época das investigações de Daguerre. Trata-se de um dado que já sugere como o 

caminho dos avanços tecnológicos se entrelaçam constantemente no decorrer da história do 

homem. A concepção da máquina de calcular de Charles Babbage, considerada como o 



	  

	  

101 

primeiro computador, ocorreu por volta de 182230, em meio a estas sucessivas mudanças 

sociais e tecnológicas. 

 
Imagem 34 - Vista do Boulevard du Temple, 1839. Primeira fotografia de Louis-Jacques-Mandé 

Daguerre.  

 
 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boulevard_du_Temple_by_Daguerre.jpg. 
 
 

Imagem 35 -  Primeira fotografia de Joseph Nicéphore Niépce, 1826. 

 
 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Vista_desde_la_ventana_en_Le_Gras. 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Charles passou a vida inteira a aprimorando. Não obteve êxito em sua construção devido aos recursos 
mecânicos disponíveis em sua época. Aproximadamente um século depois ela pode ser desenvolvida. 
(ASIMOVIC, 2014). 
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 Segundo Manovich (2001/2013), essa origem em comum se mostra muito coerente 

quando analisadas as necessidades sociais. O autor comenta que o computador permitiu 

armazenar "registros dos nascimentos, dos dados de emprego e os históricos médicos e 

policiais”. (MANOVICH, 2001/2013, p. 68, tradução nossa). Já a fotografia, o cinema, a 

imprensa, o rádio e a televisão permitiram "difundir [...] textos, imagens e sons a milhões de 

cidadãos - para garantir assim as mesmas crenças ideológicas". (MANOVICH, 2001/2013, p. 

68, tradução nossa). 

 
Os últimos anos do século XIX e a primeira metade do século XX representaram 
uma revolução. A possibilidade de transmitir sons à distância suportados sobre 
ondas elétricas quer seja por cabo (telefonia) ou por espaço hertziano (rádio), a 
possibilidade de armazená-los em forma de microssulcos ou em suportes magnéticos 
(discos e cintas) e de armazenar quimicamente as imagens (fotografia) foram dando 
lugar a novos avanços que convergiram e culminaram com a televisão. (MAJÓ, 
2012, p. 68-69, tradução nossa). 

 

 O autor Vilém Flusser no livro já citado na presente pesquisa (FLUSSER, 1983/2011) 

e em seu ensaio posterior intitulado "O Universo das Imagens técnicas: elogio da 

superficialidade" (FLUSSER, 1985/2008) também destaca um outro avanço paralelo à 

fotografia que caminha ao encontro das observações acima: o telégrafo. Samuel Finley Bresse 

Morse (1791-1872) foi o primeiro a conseguir realizar uma comunicação à longa distância 

utilizando telégrafo. Em 1843,  o inventor enviou uma mensagem cifrada com o código morse 

(também de sua autoria) de Baltimore a Washington. A mensagem dizia: "o que Deus fez 

possível."  

 Apesar de as duas invenções terem seus primeiros passos praticamente simultâneos, a 

sociedade demorou para perceber a decisiva afinidade existente entre ambas, isso mesmo após 

o advento do filme fotográfico e do telefone. (FLUSSER, 1985/2008). Foi apenas com um 

maior desenvolvimento dos vídeos e dos sistemas de cabo para transmissão que, segundo 

Flusser, finalmente a sociedade percebeu o quão próximo eram as duas invenções e todos os 

seus desdobramentos. Foram elas que despertaram "a consciência da unidade fundamental 

entre a computação e a transmissão de elementos programados”. (FLUSSER, 1985/2008, p. 

83). Ainda de acordo com o autor, esse quadro foi responsável para que produção e 

disseminação de informação passassem a ser realizadas com os computadores e com isso "a 

revolução cultural atingisse sua maturidade". (FLUSSER, 1985/2008, p. 83). 
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Esta corrida entre o transtextual e o transvisual prosseguirá até a chegada da 
ubiquidade instantânea do misto audiovisual, a um só tempo teledicção e televisão, 
transferência última que comprometeu definitivamente a antiga problemática do 
lugar de formação das imagens mentais e da consolidação da memória natural. 
(VIRILIO, 1994, p. 21). 

 

 Mas não foi apenas a invenção de novos instrumentos contemporâneos à fotografia 

que ajudaram a moldar a complexidade do novo cenário. O período da arte moderna e de suas 

vanguardas artísticas também são um capítulo importante dessa história e certamente 

exerceram grande influência no desenvolvimento sociocultural: os artistas originaram grandes 

rupturas e exploraram outros caminhos à articulação de linguagem e à expressão artística, 

visivelmente influenciados pela fotografia e também a influenciando. Está claro também que 

esse intercâmbio da arte não sucedeu só com a fotografia, mas com todo este cenário de 

efervescência tecno-científica. 

 A reciprocidade entre tecnologia e linguagem se mostra vital em diferentes campos do 

conhecimento e foi um dos principais responsáveis por mudanças. Há muitos outros exemplos 

do quão impactante foi este fator para a humanidade. Outra invenção decisiva na história do 

homem que ocorre na mesma década das pesquisas de Daguerre foi o revólver. Patenteado 

por Samuel Colt (1814-1862), possuía 6 balas armazenadas em um tambor que girava 

automaticamente a cada disparo.  

 Há um paralelo comumente abordado na literatura sobre a fotografia: o verbo shooting 

se refere tanto ao ato de fotografar quanto ao disparo dessa arma letal e ambos foram 

responsáveis por mudanças cruciais na vida do homem. A figura da morte sempre exerceu um 

papel importante nas discussões sobre o fotográfico. Seja em relação à ampliação do visível, 

quando os primeiros combatentes de guerra mortos foram fotografados, seja como metáfora 

do percurso da vida à morte, seja na possibilidade de interromper o fluxo da vida, retirando-

lhe uma fração com a intenção de perpetuá-lo, ou, até mesmo, como cenário para uma tomada 

fotográfica, já que era muito comum que famílias contratassem fotógrafos para realizarem a 

última fotografia de seus parentes recém-mortos.  

 Na Guerra do Vietnã, os disparos bélicos ceifaram muitas vidas, mas os disparos da 

câmera fotográfica foram decisivos para mudar o curso da guerra. Em uma das imagens mais 

impactantes desse conflito, o fotógrafo Eddie Adams disparou sua câmera quase 

simultaneamente ao momento em que o disparo do revólver de um dos homens que ele 

fotografava interrompeu a vida do outro homem da cena. 
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 A metáfora do shooting foi explorada de maneira marcante em uma das últimas cenas 

do filme "One hour Photo". O ator Robbie Williams vive o personagem Sy Parrish, 

funcionário de um laboratório de revelação fotoquímica em uma hora de uma grande rede de 

supermercados. O personagem nutre uma obsessão por uma família composta por pai, mãe e 

filho. Sy revela fotos dos principais momentos festivos dessa família, acompanhando o 

crescimento do filho (Imagem 36). Isso resulta em uma exposição que hoje, em alguns 

aspectos, faz parte do cotidiano das redes sociais e seus usuários. Contudo, além da família 

que receberia as fotos após a revelação, somente Sy tinha acesso às imagens registradas. 

 A certa altura do longa-metragem, Sy descobre que a mulher da família pela qual era 

obcecado estava sendo traída por seu marido. A amante levou um filme ao laboratório de Sy 

que continha fotografias íntimas com o seu par. Após a descoberta, Sy se descontrola e 

resolve punir os amantes. Acaba por fazê-los reféns -  o homem  e sua amante - em um quarto 

de hotel. Parrish, "armado" com sua câmera e uma faca, os obriga a encenar a traição 

enquanto atira com sua câmera diversas poses do filme. A incerteza se Sy interrompe a vida 

do casal com a faca perdura algumas cenas até que fica claro ao espectador que Sy não o fez 

no sentido literal do termo, mas, ao fotografá-los, acabou promovendo um tipo de morte 

daquele casal.  

 
Imagem 36  - "One Hour Photo", 2002. Still. 

 
Fonte: https://thatwasabitmental.files.wordpress.com/2014/08/one-hour-photo-pic-1.jpg.  
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 Tecnologia e linguagem são elementos que se correlacionam, direcionando e sendo 

direcionados em suas modificações. Os seus constantes desenvolvimentos, assim como a 

retroalimentação entre ambas, são fatores que devem ser considerados em qualquer tentativa 

de compreender os avanços na relação da humanidade com o seu ambiente. As invenções 

supracitadas - o revólver Colt, a câmera fotográfica, o telégrafo, a máquina de calcular - e 

algumas outras, são exemplos que possuem em comum o fato de terem promovido grandes 

mudanças na sociedade, desempenhando papéis decisivos à política, à economia, à cultura, 

etc. 
[...] o fenômeno teletopológico sempre é fortemente marcado por suas distantes 
origens guerreiras, ele não aproxima o sujeito e o mundo... mas, à semelhança do 
antigo combatente, ele antecipa o movimento humano, imprime velocidade a todo 
deslocamento do corpo em um espaço aniquilado. (VIRILIO, 1994, p. 21). 

 
Interpretações artística, industrial, política, militar, tecnológica, fetichistas e de 
outros tipos, as pesquisas científicas como representações mais comuns da vida 
virão se organizar de forma insuspeita, em torno do princípio da invenção de 
Niepce, de sua fotossensibilidade a um mundo que, para ele, "era todo banhado no 
fluido luminoso". (VIRILIO, 1994, p. 39). 

 

 Outro dispositivo que exemplifica profundas mudanças na organização social: o 

relógio. Além de medir o tempo, o relógio é um sincronizador social e seus caminhos se 

"cruzam com a história do transporte e da comunicação". (CABRERA, 2006, p. 94, tradução 

nossa). Daniel Cabrera (2006)  explora o papel das máquinas na sociedade: o que é a técnica, 

qual o seu significado para a sociedade, o que são as novas tecnologias e qual é a sua relação 

com o imaginário. "As novas tecnologias são um conjunto heterogêneo de aparelhos, 

instituições e discursos que constituem o núcleo do imaginário tecno-comunicacional 

contemporâneo." (CABRERA, 2006, p. 161, tradução nossa). 

 A próxima seção concentrará a discussão no avanço dos dispositivos tecnológicos e da 

automação de diversas atividades da espécie, com o propósito de plantear alguns conceitos, 

ideias e questionamentos acerca da correlação tecnologia-linguagem, bem como da correlação 

homem-máquina. 
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3.2 HOMEM-MÁQUINA: RUMO À AUTOMAÇÃO 

 
Imagem 37 - Trabalhador de siderúrgica, 1955 - W. Eugene Smith. 

 
Fonte: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2TYRYDDWMV75. 

 
Cresçam e se multipliquem, dissemos, e as máquinas cresceram e se multiplicaram. 

Nos havia prometido que trabalhariam para nós. 

Agora, nós trabalhamos para elas. 

Multiplicam a fome das máquinas que inventamos para multiplicar a comida. 

Nos matam as armas que inventamos para nos defenderem. 

Nos paralisam os carros que inventamos para nos movermos. 

Nos desencontram as cidades que inventamos para nos encontrarmos. 

Os grandes meios, que inventamos para comunicarmos, não nos escutam, nem nos 

vêm. 

Somos máquinas de nossas máquinas. 

Elas alegam inocência. 

E têm razão. 

(GALEANO, 2015b, p. 331-332, tradução nossa). 

 

 Na seção anterior, foram discutidos exemplos de como o desenvolvimento tecnológico 

está constantemente presente na história da humanidade e como ele vem tornando as relações 

informacionais da espécie cada vez mais complexas. Dada sua importância, essa influência 

não poderia deixar de ser alvo de reflexão de diversos pensadores. Os pontos observados 

neste outro texto do escritor Eduardo Galeano diferencia, segundo o narrador, o que a 

revolução tecnológica tem proporcionado à humanidade da expectativa do que ela poderia 
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haver proporcionado. Tais observações evidenciam uma visão mais crítica à influência das 

máquinas e um tanto quanto pessimista, mas fazem sentido quando analisadas as 

consequências nocivas de um automatismo cada vez maior nas diversas atividades do homem. 

Contudo, parece adequado não só relativizá-las, mas cultivar também os possíveis aspectos 

positivos da global e constante presença das novas tecnologias nas relações do homem com o 

mundo contemporâneo. Relativizando, ou não, é inegável que as novas tecnologias exercem 

uma enorme influência sobre o homem e o tom deste texto ilustra bem a importância de 

investigá-las, buscar novas estratégias e potencialidades para o seu uso, em vez de 

simplesmente adotar uma postura de inércia. 

 Logo no início de um documentário chamado "Paul Virilio: Penser la Vitesse" 

(PAUL, 2009), Virilio comenta que o progresso e a catástrofe são duas faces da mesma 

moeda e que, por isso, o aumento da velocidade problematiza ainda mais as consequências 

dos constantes avanços tecnológicos. Segundo o autor, a catástrofe é o reverso do progresso, 

se mantendo sempre junto a ele: uma potencialidade presente, uma tragédia sempre latente. 

Para exemplificar, Virilio diz que, ao desenvolver um avião em que cabem 1000 pessoas, 

criam-se as condições necessárias para a morte de 1000 pessoas; que, ao criar o Titanic, o seu 

naufrágio passa a ser possível, e assim por diante. O autor não considera isso uma questão de 

pessimismo, mas de racionalidade. Com isso, demonstra os desafios de pensar as 

consequências do aumento da velocidade nas mais diversas atividades humanas, assim como 

os perigos das revoluções científico-tecnológicas. 

 Seguindo uma linha de ponderação entre benefícios e malefícios das novas 

tecnologias, o teórico Felix Guattari também explorou o tema de uma presença cada vez mais 

abrangente da máquina nos diversos setores de atividade do homem com bastante 

propriedade. Em um de seus ensaios, Guattari (1987/2011) analisa o assunto e aborda 

inúmeros fatores que evidenciam e problematizam a relação entre o homem e o que ele 

denomina como sistemas maquínicos. Ao utilizar o termo sistemas maquínicos, Guattari não 

se restringe somente às questões tecnológicas posteriores à industrialização, mas aos diversos 

sistemas que condicionam, procuram controlar e até mesmo conduzir a ação do homem. Para 

exemplificar, o autor comenta sobre a função da igreja no decorrer de sua história.  

 Segundo Guattari neste ensaio, a influência dos sistemas maquínicos atinge de forma 

cada vez mais forte as atividades do homem e não há mais como ignorá-la. A subjetividade 

humana se torna dependente dessa máquina. (GUATTARI, 1987/2011). Seus comentários 

nesse ensaio parecem ir ao encontro de uma visão desses sistemas como condicionadores da 
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ação do homem. Segundo o autor, as máquinas podem ser consideradas modelos da própria 

subjetividade humana. 

 O autor também afirma que há uma mescla de possíveis contribuições e danos 

provocados por esse cenário. Ele aponta alguns contrastes para ilustrar isso, como, por 

exemplo, a democratização do acesso à informação em oposição à segregação dos campos 

para sua elaboração. Guattari ainda observa que parece haver dois movimentos em relação à 

influência das máquinas à humanidade: uma reação de resistência e outra de aceitação 

passiva. O autor assinala que resta ao homem a possibilidade de recusa de se enquadrar em 

uma  ou outra. 

 
Que as máquinas sejam capazes de articular enunciados e registrar estados de fato ao 
ritmo de nanossegundo, e talvez amanhã do pico-segundo, ou de produzir imagens 
que não remetem a nenhum real representado, isso não faz delas potências 
diabólicas que estariam ameaçando dominar o mundo. (GUATTARI, 1987/2011, p. 
177). 

 

 Em outro texto, Guattari (1993) observa que essa discussão sobre a relação homem-

máquina é bem antiga na história da filosofia e comenta que parece haver um certo fascínio 

sobre o que o autor coloca como maquinismo.  

 
A relação entre homem e máquina tem sido fonte de reflexão desde os primórdios da 
filosofia. Aristóteles considera que o objetivo da techné é criar o que a natureza se 
encontra na impossibilidade de alcançar de modo que a techné se configura entre a 
natureza e a humanidade como uma mediação criativa. Mas o status dessa 
"intercessão" é uma fonte de ambiguidade. (GUATTARI, 1987/2011, p. 177). 

 

 O autor Pierre Lévy (1990/2011), por sua vez, argumenta que a tecnologia utilizada 

em um determinado período não parece determinar, mas sim condicionar certas "evoluções 

culturais". (LÉVY, 1990/2011, p. 10). Esse comentário do autor não desconsidera o decisivo 

papel da tecnologia, porém procura relativizá-lo. Essa ideia pode ser observada em seu 

comentário sobre o surgimento da imprensa, que só teria condições de surgir, devido a uma 

série de avanços anteriores. As formas sociais do tempo e do saber são condicionadas às 

tecnologias da comunicação e da inteligência disponíveis, segundo Lévy. 

  
Que isto fique claro: a sucessão da oralidade, da escrita e da informática como 
modos fundamentais de gestão social do conhecimento não se dá por 
substituição, mas antes por complexificação e deslocamento de centros de 
gravidade.  (LÉVY, 1990/2011, p. 10, grifo nosso). 
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 Vilém Flusser parece atribuir um aspecto mais determinante à tecnologia na relação 

com o homem. Com o exemplo do jogo entre fotógrafo e aparelho, o autor proporciona 

importantes chaves para investigar o papel do homem na sociedade que ele denomina como 

pós-industrial. Algumas das considerações sobre as ideias apresentadas pelo autor em seu 

livro "Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia" (FLUSSER, 

1983/2011) já foram apresentadas no capítulo anterior, porém recordá-las pode favorecer o 

diálogo proposto com os outros autores utilizados como referencial na presente seção.  

 Flusser (1983/2011) diz que o aparelho fotográfico pode ser tomado como um 

importante exemplo já que se trata de um dos primeiros aparelhos disponíveis ao homem. É 

com o aparelho fotográfico que a sociedade deixa a linearidade. Desse modo, o fotógrafo foi o 

primeiro a ter que lidar com opções previamente inscritas no programa de um aparelho e, 

justamente por isso, inaugura o papel do homem na sociedade pós-industrial: o papel de 

funcionário do aparelho. Flusser comenta que a liberdade do homem nessa nova ordem está 

exatamente neste jogo. O homem deve procurar jogar com as possibilidades previstas no 

programa do aparelho.  

 Apesar de Flusser diferenciar os conceitos de máquina e de aparelho, é interessante 

pensar em uma aproximação entre essa ideia do homem como um funcionário do aparelho às 

observações presentes no texto que introduz a presente seção em que o narrador afirma que o 

homem passou a trabalhar para máquina. Os dispositivos tecnológicos assumem um papel 

muito importante em muitas atividades da humanidade e isso, sem dúvida, promove inúmeros 

questionamentos sobre quais são exatamente as responsabilidades, as decisões e as ações do 

homem nesses processos. 

 Enquanto Lévy (1990/2011) destaca, em seu panorama sobre o desenvolvimento 

tecnológico, a oralidade primária, a escrita e a informática, Flusser (1983/2011), por sua vez, 

enfatiza mais em sua narrativa a relação do homem com a tecnologia que lhe é disponível em 

uma determinada época. Essa linha de pensamento, a exemplo da de Lévy, também parece 

favorável para investigação sobre a comunicação do homem. Flusser diz que, primeiramente, 

o homem utilizava instrumentos com o objetivo de simular e ampliar o alcance de seu corpo 

(martelo: punho; flecha: dedo; enxada: dente, etc.). Depois, com a industrialização, os 

instrumentos tornam-se técnicos: o homem passa a lidar com as máquinas. Esse capítulo da 

história do homem promove, segundo o autor, profundas mudanças na sua relação com a 

tecnologia e com o ambiente. Flusser, assim como Lévy (1990/2011), também comenta que o 
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surgimento da escrita linear havia possibilitado o exercício historiográfico. Para Flusser, as 

imagens técnicas e os aparelhos são responsáveis pelo fim da história.  

 É neste período inaugurado pelo aparelho fotográfico que a sociedade passa a ser a 

que ele denomina como pós-industrial: uma sociedade circular, pós-histórica, composta por 

inúmeros aparelhos e seus programas. Sociedade que, segundo Flusser, caminha de acordo 

com o jogo desses aparelhos e seus programas com inúmeras situações já previstas. 

(FLUSSER, 1983/2011).  

 Em "O Universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade", Flusser 

(1985/2008) avança essa análise sobre a sociedade e a crucial função das imagens técnicas na 

relação do homem com o mundo. Flusser a expande para outros aparelhos, além de tecer mais 

comentários sobre a influência do computador nesse processo. Mesmo sem contar com muitas 

das variáveis atuais, seu ensaio não se restringe à sua época. O autor aponta ricos 

questionamentos para as situações pouco prováveis e para as situações muito prováveis do 

programa da sociedade; muitos desses questionamentos extremamente atuais. As 

considerações de Flusser sobre as imagens técnicas e sobre o papel do computador em seu 

ensaio serão retomadas na próxima seção, na qual a computação e automação das imagens 

técnicas, principalmente da fotografia, serão discutidas. 

 
Destarte os conceitos "automação" e "programa" passaram a ocupar o centro do 
interesse da humanidade pós-moderna. Automação  significa  rápida computação de 
coincidências, junção cega e inerte de átomos (e outros elementos) ao sabor  do 
acaso. E "programa" significa parar a automação no instante preciso no qual a 
coincidência desejada se forma. O aparelho automático rola automaticamente ao 
sabor do acaso, e para segundo o programa quando tiver alcançado a meta 
desejada. A "decisão" humana, a "liberdade" humana é, pois, a capacidade de 
fazer parar o aparelho automático no instante desejado. Eis a "programação" 
inicial dos aparelhos. (FLUSSER, 1985/2008, p. 76, grifo nosso). 

 

 Arlindo Machado (1993/2001) relativiza as críticas negativas referentes a um 

determinismo tecnológico no que diz respeito à expressão artística. Segundo Machado, 

mesmo em um processo antigo e artesanal de produção e expressão artística, o artesão estaria 

limitado pelas opções que o instrumento de trabalho utilizado poderia lhe oferecer. Dessa 

forma, Machado considera que algum tipo de limitação imposta pelo instrumento de trabalho 

não é algo exclusivo das novas tecnologias. Ademais, ele reforça que as novas tecnologias 

estão sendo cada vez mais desenvolvidas e incrementadas; o que resulta na ampliação da 

quantidade de possibilidades para um processo artístico. Tais limites, muitas vezes,  só 
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poderiam ser verificados por meio da teoria, porque, na prática, o artista não poderia esgotar 

as possibilidades previstas, elas estão sempre em expansão. 

 
O artista, é claro,  pode transmitir só o que seu instrumento e veículo são capazes de 
executar. Sua técnica restringe sua liberdade de escolha. As características e relações 
que o lápis é capaz de captar diferem das que o pincel  reproduz. Sentado diante do 
seu motivo, com o lápis na mão, o artista procura, então, aqueles aspectos que pode 
representar em linhas - como costumamos dizer, numa abreviação desculpável, ele 
tende a ver o seu motivo em termos de linhas, ao passo que, com o pincel na mão, 
ele o vê em termos de massas. (GOMBRICH, 1977/2007, p. 56). 

 

 

3.3 O AVANÇO DA AUTOMAÇÃO E DA COMPUTAÇÃO DAS IMAGENS 

 
[...]Não há portanto, nada mais do que a obscura claridade das estrelas a vir de um 
passado distante da noite dos tempos, a fraca claridade, que nos permite apreender o 
real, ver, compreender nosso ambiente atual, vem ela própria de uma distante 
memória visual sem a qual não existe o ato de olhar. (VIRILIO,  1994, p.  89). 

 

 A citação acima, do autor Paul Virilio, apresenta uma analogia entre a misteriosa 

claridade de um corpo celeste e toda a experiência anterior à aprendizagem de um novo 

objeto. Virilio parece se referir ao fato de que a experiência de apreender um novo objeto 

resulta sempre deste encontro entre presente e experiências passadas; encontro que oferece 

inúmeros caminhos para o futuro. Essa reflexão é bem pertinente para pensar a influência da 

cultura do pensar e fazer imagens para a produção de novas imagens na contemporaneidade 

com as modificações da tecnologia digital. 

 Nos campos da criação e da reprodução das representações visuais, a busca pela 

automatização é discutida por Edmond (1993/2011) como uma meta de liberar o olhar e a 

mão do artista. Demonstrada pelo progresso das diversas técnicas de figuração a partir do 

século XV, suas consequências não se limitaram somente à pintura, mas alcançaram inúmeros 

outros campos do conhecimento e certamente isso impactou o cotidiano do homem. Couchot 

destaca a fotografia, o cinema, a televisão e finalmente a informática como os principais 

momentos dessa corrida, apresentando assim um resumo sobre a extensa jornada da 

automatização dos processos que envolvem a imagem, da analógica à numérica. 

 Edmond Couchot (1993/2011) apresentou importantes considerações sobre as imagens 

que denomina de síntese numérica. Couchot comenta sobre o que ele próprio designa como 

uma incessante busca pela automatização na criação e na reprodução das representações 

visuais, demonstrada pelo progresso das diversas técnicas de figuração a partir do século XV. 
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Suas consequências não se limitaram somente ao campo da pintura, mas alcançaram inúmeros 

outros campos do conhecimento e certamente isso impactou o cotidiano do homem. Couchot 

destaca a fotografia, o cinema, a televisão e finalmente a informática como os principais 

momentos dessa corrida, apresentando assim um resumo sobre a extensa jornada da 

automatização dos processos que envolvem a imagem, da analógica à numérica. 

 Como outros já citados no presente estudo, Couchot também aponta que um dos 

fatores imprescindíveis para essa automação foi o avanço - paralelo a ela - de processos que 

possibilitaram a decomposição das imagens para reproduzi-las e, posteriormente, transmiti-

las. Ele destaca que o controle pleno de cada ponto da imagem, obtido pelo desenvolvimento 

dessas pesquisas, cooperou com o automatismo dos processos de produção, distribuição e 

armazenamento das imagens. A técnica halftone é um dos primeiros e mais significativos 

exemplos do êxito na tentativa de obter esse controle. Seu advento propiciou novas 

possibilidades para a comunicação do homem (Imagem 38). Segundo Couchot, foi esta a 

primeira técnica que resultou em "uma decomposição automática satisfatória, ao menos 

tecnicamente, da imagem em pontos”. (COUCHOT, 1993/2011, p. 38).  

 
Imagem 38 - Primeira foto usando halftone publicada em um jornal americano, 1873. Autoria: 

desconhecida. 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Graphic#/media/File:Steinway_hall_1873.jpg. 
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A trama tornava possível a reprodução (não a transmissão) de uma foto em branco e 
preto com matizes. Os pontos da fotogravura, contudo, não eram ainda elementos 
verdadeiramente primeiros, atômicos, pois suas formas variavam num continuum 
entre o puro ponto negro e o puro ponto branco. (COUCHOT, 1993/2011, p. 38). 

 

 O avanço da imprensa, da própria fotografia e, depois, da televisão e da eletrônica, 

possibilitaram que imagens pudessem ser transmitidas de forma cada vez mais veloz e 

abrangente. Couchot ressalta que a televisão ainda "acrescentou ao cinema a capacidade de 

registrar, transmitir e reproduzir simultânea e quase instantaneamente uma imagem em 

movimento". (COUCHOT, 1993/2011, p. 37). Não existia ainda, porém, a possibilidade de 

controlar os pontos que constituíam uma imagem de maneira individual. A menor unidade 

que podia ser controlada era o plano, ainda que pedaços selecionados desse plano pudessem 

ser modificados por meio de inúmeros procedimentos de revelação e cópia. Segundo o autor, 

o orifício pelo qual a luz refletida do objeto passava para depois atingir o suporte de gravação, 

proporcionava a organização da imagem neste plano, mas não permitia um controle preciso de 

cada ponto constituinte da imagem. Isso só viria a ser oferecido plenamente pela imagem 

digital:  
O computador permitia não somente dominar totalmente o ponto da imagem - pixel 
- como substituir, ao mesmo tempo, o automatismo analógico das técnicas 
televisuais pelo automatismo calculado, resultante de um tratamento numérico da 
informação relativa à imagem. (COUCHOT, 1993/2011, p. 38). 

  

 Couchot discorre sobre a questão do pixel oferecer um controle completo sobre cada 

ponto da imagem. Este tópico problematiza ainda mais o que ele chama de moforgênese, uma 

espécie de modelagem do real como objeto para constituir sua representação. De acordo com 

Couchot, o pixel pode ser considerado uma manifestação visual dos cálculos presentes em um 

programa que gera a imagem digital. Dessa maneira, o objeto de um pixel não seria mais o 

real, mas sim o programa a que ele se refere. Uma imagem digital (Imagem 39) é formada por 

inúmeros pixels que representam visualmente a sequência de códigos binários - 0 e 1 - 

presentes em seu programa. O autor defende com isso que não há mais uma relação direta 

com o mundo exterior. 

 Couchot (1993/2011) também comenta que essas diferenças proporcionadas pelo que 

ele designa como figuração numérica são primordiais para o pensar e o fazer artísticos. Na 

época desse ensaio, o autor já afirmava que a figuração numérica seria responsável por 

registrar, processar, armazenar e distribuir as imagens que ele classifica como automáticas 

(fotografia, cinema e televisão): "o destino da imagem é daqui em diante numérico. Essas 
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técnicas não podem deixar de interessar artistas à procura de novas experiências e de 

novas investigações perceptíveis." (COUCHOT, 1993/2011, p. 45, grifo nosso). 

 
Imagem 39 - Primeira imagem digital feita com scanner, 1957. Autoria: Russell A. Kirsch. 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/NBSFirstScanImage.jpg. 

 

 Outro ponto importante de seu ensaio é a utilização do termo simulação em distinção 

ao termo representação para evidenciar justamente esse novo processo de produção e 

articulação de linguagem com a tecnologia digital. Ao observar isso, o autor destaca que 

novos processos provenientes deste cenário implicam em resultados bem diferentes não só 

para a arte figurativa, mas para qualquer outra área do conhecimento: "A própria inteligência 

do homem, sua faculdade de raciocinar, de aprender, talvez sua emotividade[...] começam a 

ser modelizadas, programadas. A automatização ganha o próprio pensamento." (COUCHOT, 

1993/2011, p. 46). 

 
A infografia, que reúne todas as técnicas de tratamento e de criação de imagens, 
representa certamente algo a mais que uma automatização da pintura ou do desenho. 
Como a luneta astronômica, o microscópio ou os raios X, a interface digital alarga o 
campo do visível. Ela permite ver modelos abstratos de fenômenos físicos ou outros, 
em toneladas de listagens. A imagem digital também é o complemento 
indispensável da simulação, e sabemos o papel que esta última tem hoje na pesquisa 
científica. (LÉVY, 1990/2011, p. 107). 
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 Como não poderia deixar de ser, a fotografia digital se insere no mundo como uma 

mudança tecnológica e como um agente de mudança. A automatização na produção de 

imagens favorece a modelização de toda uma cultura constituída pelo pensar e pelo fazer 

artístico no decorrer da história da humanidade. Isso exprime um paradoxo oferecido pelo 

novo cenário: ao mesmo tempo que existem inúmeras potencialidades à atividade criativa, 

torna-se cada vez mais complicado propor um trabalho que de fato promova inovações e 

rupturas em relação ao conteúdo ou à articulação de linguagem. Até as obras de arte, que são 

apresentadas como contemporâneas e agentes de novas rupturas, parecem rapidamente 

incorporadas a categorias, esquemas e modelos, lado a lado com uma infinidade de outros 

trabalhos artísticos.  

 
Uma soma de modelos não resulta em obra de arte. Os modelos numéricos são para 
o artista meios poderosos e limitadores: ela terá que arrancá-los de sua 
performatividade científica e técnica, interpretá-los e traduzi-los em seu próprio 
sistema simbólico. (COUCHOT, 1993/2011, p. 46). 

 

 Essa é uma possibilidade a ser discutida: muitas das obras consideradas 

contemporâneas por pesquisadores e críticos de uma determinada linguagem não 

necessariamente estabelecem rupturas inéditas; não há propostas que se distanciem muito de 

trabalhos a elas anteriores.  

 A autora Charlote Cotton (2010) apresenta um inventário de diversos trabalhos de 

grande envergadura no cenário da fotografia contemporânea e que demonstram propor, ou 

terem propostos, rupturas, desvios e inovações. A maneira como ela categoriza e agrupa esses 

trabalhos, que são considerados protagonistas na contemporaneidade, dá indícios de como a 

produção artística está sempre lidando com inúmeros esquemas, padrões e modelos. Talvez, o 

aumento dessa característica hoje em dia seja um reflexo da presença ininterrupta da 

tecnologia digital em quase todas as atividades do homem: uma atividade programada de 

acordo com o que o programa já conhece de toda a cultura do olhar, do pensar e do fazer 

humano. Gesto previsível, como diria Flusser (1985/2008).  

 Talvez, esse aspecto, cada vez mais evidente com a presença da tecnologia digital, já 

tenha adquirido força a partir do desenvolvimento da própria fotografia e das demais imagens 

técnicas. Flusser (1985/2008) também aponta que o artista não deve mais ser visto como um 

criador de obras únicas, mas sim como um jogador que procura propor situações pouco 

prováveis no programa do aparelho com o qual ele joga: 
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O "artista" deixa de ser visto enquanto criador e passa a ser visto enquanto jogador 
que brinca com pedaços disponíveis de informação. Esta é precisamente a definição 
do termo "diálogo": troca de pedaços disponíveis de informação. No entanto: o 
"artista" brinca com o propósito de produzir informação nova. Ele delibera. Ele 
participa dos diálogos a fim de, deliberadamente, produzir algo imprevisto. 
(FLUSSER, 1985/2008, p. 93, grifo nosso) 
 

 Philip Quéau (1993/2011) também analisa questões relacionadas à imagem digital, 

explorando conceitos, como, por exemplo, simulação, representações virtuais, modelos 

matemáticos, programas informáticos, imagens de síntese, realidade virtual, verdade, mentira 

e ilusão. A atenção de Quéau nesse ensaio se direciona principalmente às imagens criadas a 

partir de modelos matemáticos que não dependem da ação da luz para sua síntese: imagens 

programadas (criadas diretamente no computador) (Imagem 40). Desse modo, não se refere 

exatamente às imagens convertidas posteriormente em código binário (o caso de fotografias 

digitalizadas ou até mesmo de fotografias obtidas diretamente com câmeras digitais), ainda 

que, no ponto de vista do autor da presente pesquisa, muitas aproximações e considerações 

podem ser feitas também com estes tipos de imagens a partir de seu ensaio. Nesse ensaio, o 

autor explora fundamentalmente as mudanças que podem ocorrer com esse novo tipo de 

escritura e as implicações (psicológicas, sociais, etc.) à sociedade que o desenvolvimento do 

que ele chama de realidades virtuais pode trazer. O autor afirma que a imagem digital é 

inicialmente linguagem antes de tornar-se uma imagem. Por isso, ela é simultaneamente 

linguística e sempre potencial. (QUÉAU, 1993/2011).  

 
Uma outra consequência da numerização e da virtualização da imagem é sua 
eminente propensão a circular em redes interativas. Novas formas de telepresença, 
de teletrabalho são possíveis graças à televirtualidade. (QUÉAU, 1993/2011, p. 95). 
 

Imagem 40 - Imagem digital do jogador brasileiro Neymar no jogo Pro Soccer Evolution, 2016. 

 
Fonte: http://br.ign.com/pro-evolution-soccer-2016/6125/news/video-mostra neymar-jogando-pes-2016-em-

visita-a-k. 



	  

	  

117 

 Quéau (1993/2011) também aborda os questionamentos ao aspecto crível da imagem 

digital. O autor diz que há uma impossibilidade cada vez maior de delimitar o espaço do que é 

verdadeiro e do que é falso. O que ele parece destacar com isso é exatamente a complexidade 

deste novo cenário em que as imagens são apresentadas visualmente por pixels que podem ser 

controlados individualmente por meio de programas: modelos matemáticos que a constituem. 

Quéau, como outros autores já citados na presente pesquisa, também alerta sobre os perigos 

de lidar com as imagens provenientes desse novo cenário de maneira ingênua e passiva, talvez 

uma postura mais natural em relação a como a fotografia costumava ser abordada pelo grande 

público no cenário em que era produzida somente com o sistema fotoquímico.  

 Da época em que o ensaio foi publicado - 1993 - até os dias atuais, as possibilidades 

de controle da imagem digital se tornaram cada vez maiores e mais fáceis de serem realizadas 

devido ao desenvolvimento dos processos automáticos e digitais. Certamente isso proporciona 

uma dimensão ainda maior para o seu alerta. 

 
deve ser a partir de agora atenciosamente lida, analisada, comparada ao seu 
contexto, como aprendemos a fazê-lo no campo da informação escrita [...] Quanto 
mais estivermos imersos na imagem, mais deveremos aprender a desconfiar desta 
imagem, e evitar de nos deixar absorver pela pseudoevidência dos sentidos. 
(QUÉAU, 1993/2011, p. 96-97). 

 

 Flusser (1985/2008) avança sua análise do papel das imagens técnicas e do 

computador como portadores de informação: imagens técnicas calculadas substituíram os 

textos lineares e isso atribuiu mais poder à imaginação. As pessoas passaram a se relacionar 

com o mundo por meio de superfícies imaginadas. (FLUSSER, 1985/2008). Segundo o autor, 

as imagens técnicas se distinguem das imagens tradicionais. Enquanto uma pintura, por 

exemplo, parte do mundo exterior para a abstração do artista, as imagens técnicas percorrem o 

sentido inverso. A imagem técnica, em um computador, é superfície gerada a partir de uma 

sequência de bits - 0 e 1: "A tecno-imagem é produzida por gesto que reagrupa pontos para 

formarem superfícies, isto é, por gesto que vai do abstrato rumo ao concreto." (FLUSSER, 

1985/2008, p. 19). 

 Essa divisão proposta por Flusser parece bem coerente quando aproximada aos 

detalhes técnicos do processo de formação de imagem técnica digital. Fotógrafos, 

videomakers, designers e demais artistas produtores de imagem lidam principalmente com 

uma espécie de superfície, isto é, com aquilo que lhes é acessível na tela de um computador. 

A unidade mínima da superfície de uma imagem digital  - o menor ponto visível - é o pixel. 
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Existem inúmeros softwares, como, por exemplo, o Adobe Photoshop, responsáveis por lidar 

com tais pontos. É possível controlá-los individualmente; pode-se alterar o nível de brilho em 

cada um dos três canais que formam sua cor (vermelho, verde e azul). Tais ajustes são 

realizados procurando simular os processos que costumavam ser realizados em um laboratório 

fotoquímico para lidar com a imagem fotográfica.  

 As possibilidades de ação daquele que produz a imagem, durante sua produção, 

seguem as inúmeras opções já previstas em um programa que abrange a cultura do pensar e 

do fazer fotográfico. Os pixels constituem a superfície dessa imagem. Contudo, o que gera 

essa superfície é um programa interior formado por uma série de bits. Isto é, uma escritura 

digital que gera a superfície composta por pixels que pode ser percebida como uma imagem 

na tela de um computador. 

 
O gesto do fotógrafo se desenvolve por assim dizer no interior do programa do seu 
aparelho. Pode fotografar apenas imagens que constam do programa do seu 
aparelho. Por certo, o aparelho faz o que o fotógrafo quer que faça, mas o fotógrafo 
pode apenas querer o que o aparelho pode fazer. (FLUSSER, 1985/2008, p. 27). 

 

 Ainda em relação à ideia de um programa, Flusser também destaca que novas imagens 

são produzidas sempre dentro de um programa que contém todas as imagens já produzidas. 

Isto é, a produção de uma imagem nova é realizada por meio de um diálogo do artista com um 

código simbólico pré-estabelecido de acordo com as imagens produzidas anteriormente. O 

produtor de imagens não a faz somente com a visão da circunstância que supostamente servirá 

de objeto, mas com a sua visão anterior de outras imagens. (FLUSSER, 1985/2008). O 

comentário de Virilio que introduz a presente seção ilustra bem esse raciocínio. Gombrich 

(1977/2007, p. 76) também expõe um comentário que permite algumas reflexões bem 

interessantes sobre esse diálogo com informações anteriores: "toda arte tem origem na mente 

humana, em nossas reações ao mundo mais que no mundo visível em si, e é exatamente por 

ser toda arte "conceitual" que todas as representações são reconhecíveis pelo seu estilo." 

 
A mensagem do mundo visível tem de ser cifrada pelo artista. Já vimos como código 
foi adaptado a essa espécie de sinais que a arte deve transmitir. É tempo de voltar à 
extremidade da decodificação, à maneira pela qual aprendemos a ler o que Sir 
Winston Churchill chamou de "criptograma" da tela. (GOMBRICH, 1977/2007, p. 
154). 
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 Mais um comentário de Gombrich (1977/2007) sobre como o artista Dürer fez uma 

xilogravura de um Rinoceronte (Imagem 41) antes de poder contar com o auxílio de uma 

imagem fotográfica, também pode ser aproximado a este ponto levantado por Flusser. De 

acordo com Gombrich, Dürer a fez fundamentado-se somente em informações que lhe deram 

sobre o rinoceronte e por meio de sua própria imaginação. O resultado é bem distinto do que 

poderia ser realizado ao visualizar o animal propriamente ou uma fotografia dele, fator que 

demonstra como essa mudança no fluxo de representação proporcionada pelas imagens 

técnicas e pelo computador - sentido que Flusser afirma que agora parte do abstrato para o 

concreto - é decisiva ao tipo de representação que se obtém. Sem dúvida a memória 

procedente desse tipo de escritura também deve apresentar diferenças. Um dispositivo de 

registro memorial humano-maquínico. 

 
Quando Dürer publicou sua famosa xilogravura de um rinoceronte, teve de basear-se 
em informações de segunda mão, que completou com sua própria imaginação, 
colorida, sem dúvida, pelo que ouvira sobre o mais famoso dos animais exóticos, o 
dragão, com seu corpo encouraçado. E, todavia, está provado que a criatura semi-
inventada de Dürer serviu de modelo para todas as imagens de rinoceronte, mesmo 
as dos compêndios de história natural, até o século XVIII. (GOMBRICH, 
1977/2007, p.  70-71). 

 
Imagem 41 - O rinoceronte, 1515. Autoria: Albrecht Dürer. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_de_Dürer. 
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 Flusser (1985/2008) comenta que novas imagens técnicas a serem produzidas já estão 

previstas no programa antes de sua realização: são possibilidades latentes; tratam-se de 

acidentes programados. A automação, para Flusser, é isso: um "processo de acidentes 

programados do qual a intenção humana foi eliminada". (FLUSSER, 1985/2008, p. 27). 

 Conforme o autor, os aparelhos utilizados para produção dessas imagens já previstas 

possuem o propósito de informar e com isso programar a sociedade. O único tipo de liberdade 

concedida aos produtores de imagem nesse contexto é o de jogar: produzir situações pouco 

prováveis no programa do aparelho. Não há uma hierarquia de aparelhos capaz de justificar e 

esclarecer as razões dos programas de cada aparelho a fim de ordená-los; seria um erro 

considerar que, ao encontrar quem programa um aparelho, haveria a possibilidade de interferir 

diretamente neste programa a fim de controlá-lo. A sociedade é composta por uma rede de 

inúmeros aparelhos; a fábrica que produz o aparelho fotográfico, por exemplo, está inserida 

dentro de outro aparelho e assim por diante. O jogo consiste em explorar as variáveis na 

entrada (input) dos aparelhos a fim de obter situações que não sejam tão previsíveis na saída 

(output). 

 
os funcionários (sejam operadores de computador ou de câmera fílmica, sejam 
diretores de banco, generais ou presidentes dos Estados Unidos) escolhem por certo 
entre as teclas dos seus aparelhos, mas sua escolha está pré-programada. 
(FLUSSER, 1985/2008, p. 75). 

 

 Os pontos que constituem uma imagem técnica computadorizada são gerados por 

cálculo, isto é, por informação digital. Para Flusser, somente sua superfície é capaz de 

significar como uma imagem, denotar algum objeto do mundo exterior. O autor reforça seu 

posicionamento de que imagens técnicas são diferentes das tradicionais: trata-se de imagens 

imaginadas. 

 
estamos vivendo em um mundo imaginário, no mundo das fotografias, dos filmes, 
do vídeo, de hologramas, mundo radicalmente inimaginável para as gerações 
precedentes; que esta nossa imaginação ao quadrado ("imaginação"), essa nossa 
capacidade de olhar o universo pontual de distância superficial a fim de torná-
lo concreto, é emergência de nível de consciência novo. Elogio da 
superficialidade. (FLUSSER, 1985/2008, p. 41-42, grifo nosso). 

 

 O novo produtor de imagens precisa jogar com as possibilidades que já pertencem ao 

programa do aparelho. As imagens são geradas a partir da articulação das teclas do aparelho 

que disparam esse processo automático que computa objetos do mundo exterior. Tais 
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imagens, conforme já comentado, objetivam programar a sociedade. É essa a meta prevista no 

programa dos aparelhos de acordo com o autor. Ao contrário das teses que exploravam o 

aspecto indicial da imagem fotográfica, Flusser diz que essa fotografia não aponta a um 

objeto anterior e exterior do mundo real (ou do concreto como ele diria); a fotografia aponta 

para o programa que a gerou. Trata-se de uma superfície gerada por um programa cuja 

finalidade é programar quem a recebe. Essa imagem parte do abstrato para o concreto 

(computa objetos do mundo exterior para gerar superfícies formadas por pixels). 

 
As imagens técnicas não são espelhos, mas projetores: projetam sentido sobre 
superfícies, e tais projeções devem constituir-se em projetos vitais para os seus 
espectadores. A gente deve seguir projetos. Destarte surge estrutura social nova, a da 
"sociedade informática", a qual ordena as pessoas em torno de imagens. (FLUSSER, 
1985/2008, p. 55). 

	  

 Esta sociedade programada por imagens técnicas não apresenta mais uma 

comunicação de estrutura linear favorável ao exercício historiográfico. Agora, trata-se de uma 

rede circular em que as imagens não são provenientes de eventos, mas sim de programas. 

Possuem como meta programar o comportamento de quem as recebe: favorecem o 

comportamento de dispersão da sociedade, transformando a história em espetáculo que se 

repete. Essa circularidade favorece o automatismo cada vez maior das ações do homem na 

sociedade. (FLUSSER, 1985/2008). 

 
Isto é o fim da história, porque a rigor nada mais acontece, porque tudo é doravante 
espetáculo eternamente repetível. A reta da história se transforma no círculo do 
eterno retorno. As imagens passam a ser as barragens que acumulam eventos a fim 
de recordá-los em obstáculos repetitivos, isto é, em programas. (FLUSSER, 
1985/2008, p. 59). 

 

 Nessa sociedade descrita pelo autor, a convergência entre comunicação e informação, 

que já dava sinais desde as invenções, quase simultânea, da fotografia e do telégrafo, se 

consolida. Flusser atribui o termo telemática a esse movimento e comenta que, com isso, os 

propósitos das imagens técnicas ficam bem mais evidentes. Essa convergência citada pelo 

autor se refere ao fato de que a mesma informação digital que gera os pixels constituintes da 

superfície da imagem viabiliza a comunicação à distância. Algo semelhante ao que Edmond 

Couchot  (1993/2011) aborda no ensaio citado na presente seção.  

 Flusser (1985/2008) faz algumas considerações sob os perigos e os receios de uma 

sociedade telematizada, mas também aponta alguns aspectos favoráveis proporcionados pelo 
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jogo com o aparelho. Para o autor, ao distribuir informações iguais e em quantidades cada vez 

maiores, a telemática resulta em diálogo redundante e fortalece a meta de programar o 

comportamento da sociedade dispersando-a em meio a um espetáculo que se repete. Ele 

também comenta que é necessário dialogar com as imagens técnicas que circulam  para 

explorar as pequenas aberturas desse movimento. Diálogo no sentido flusseriano já citado no 

presente texto: trocar os "pequenos pedaços disponíveis de informação". (FLUSSER, 

1985/2008, p. 93) com o objetivo de buscar situações pouco prováveis no programa dos 

aparelhos.  

 	  Segundo Flusser, talvez não faça mais sentido pensar o ato de criação como algo que 

propõe uma situação completamente inovadora, de maneira individual e isolada. "Atualmente, 

a massa de informações disponíveis adquiriu dimensões astronômicas: não cabe mais em 

memórias individuais, por mais "geniais" que sejam." (FLUSSER, 1985/2008, p. 104). Ideias 

relacionadas à autoria e à criatividade são profundamente impactadas nesse novo cenário. "O 

diálogo interno e solitário se tornou inoperante. Exigem-se grupos de memórias individuais 

assistidos por memórias artificiais." (FLUSSER, 1985/2008, p. 104).  

 
No significado corriqueiro do termo, não pode mais haver "criatividade". O homem 
individual será incapaz de criar informação nova [...] Mas no significado novo de 
"criatividade", no significado de produção dialógica de informação eternamente 
reproduzível (e eternamente memorável), o tempo da criatividade está apenas 
raiando. (FLUSSER, 1985/2008, p. 107). 

 

 Com a quantidade de informações produzidas cada vez maior e a presença constante 

das novas tecnologias de comunicação, os comentários do autor citados demonstram enorme 

relevância para pensar a ocorrência de processos criativos colaborativos na 

contemporaneidade. Além disso, sua abordagem ao ato criativo como um saber jogar também 

parece muito atual: explorar novos caminhos ao que já foi produzido por meio de diálogo 

criativo. Inúmeras práticas artísticas contemporâneas parecem explorar esse viés, algumas, 

inclusive, já citadas no presente trabalho e outras que ainda entrarão na discussão. Contudo, é 

importante ponderar que, de acordo com esses discursos, a produção de qualquer imagem 

nesse contexto já implica em dialogar com as imagens precedentes.  

 A abordagem de Flusser parece bem favorável à investigação sobre como os processos 

tecnológicos podem influenciar o comportamento humano. O autor Erick Felinto em um 

ensaio que versa sobre a proposta de Flusser, comenta a importância desse tipo de abordagem 

para a pesquisa contemporânea sobre as modificações na comunicação em vez das que 
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procuram somente colocar a tecnologia como algo em segundo plano que esteja a serviço do 

homem: 

 
Não se trata de negar a visão "conversacional" da comunicação como processo de 
trocas simbólicas nas quais se engajam agentes sociais, em benefício de outra 
abordagem qualquer [...] O que talvez seja necessário é matizar os excessivos 
antropocentrismo e logocentrismo que subjazem a essa concepção. Se o modelo 
tradicional pensa a sociedade como conjunto de agentes humanos que se envolvem 
em processos racionais de intercâmbios simbólicos, é preciso agora considerar e 
valorizar também as dimensões não humanas e não semânticas desses processos. Ou 
seja, cabe investigar o papel que os agentes tecnológicos (interfaces, aparatos, 
conexões, protocolos técnicos etc) desempenham nos processos comunicacionais e 
de que formas suas configurações materiais atuam sobre a constituição das 
mensagens e condicionamentos cognitivos dos sujeitos envolvidos nesses processos. 
É nesse sentido que a noção de rede pode trazer uma importante contribuição. 
(FELINTO, 2014, p. 52). 

 

3.4 ESCRITURA DIGITAL: EXPANSÃO E POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE O VISUAL, 

O SONORO E O VERBAL 

 

 "Compomos com bits as imagens, textos, sons, agenciamentos nos quais imbricamos 

nosso pensamento ou nossos sentidos." (LÉVY, 1990/2011, p. 103). 

 Na conclusão do livro abordado na última seção, Flusser (1985/2008) aproxima o 

universo das imagens técnicas com o da música. O autor batiza o último capítulo como 

Música de câmera. Diferentemente dos capítulos que o precedem, nomeados por verbos com 

o propósito de apontar os rumos da sociedade, de acordo com sua leitura das situações mais 

previsíveis que o programa apresentava, Flusser opta por um substantivo, com a justificativa 

de que isso representasse a sua esperança em proporcionar algo de mais tangível após todos 

seus questionamentos. 

 O autor procura fazer uma analogia entre a síntese das imagens técnicas e a música de 

câmera. Flusser aborda esse tipo de música como uma reunião de músicos cujo propósito é o 

improviso a partir de uma partitura. A gravação das improvisações resultantes dessa 

experiência gera bases para que eles próprios, ou quaisquer outros músicos, improvisem 

futuramente. Com isso, Flusser analisa ambos os modelos e atinge importantes questões sobre 

a reprodutibilidade, o diálogo sobre o já produzido e a possibilidade oferecida pelo diálogo 

telematizado de aproximar músicos oriundos de coordenadas de tempo e espaço distintas: 
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O modelo que proponho é obviamente modelo de comunicação dialógica 
telematizada - de díalogo em geral, porque mostra como informação nova é 
sintetizada, e de diálogo telematizado em particular, porque mostra que a partitura 
"original" retrocede para além do horizonte dos músicos e se substitui por fitas de 
fitas, todas elas rapidamente substituídas, mas guardadas eternamente. (FLUSSER, 
1985/2008, p. 144). 

 

 Flusser diz que o fundamental neste modelo da música de câmera são os próprios 

jogadores/tocadores e este diálogo que ocorre entre eles e com o já produzido. O que a 

caracteriza é exatamente este jogo de improvisações que lida com o já existente em um 

programa. O autor explica que esse jogo proporciona uma experiência não mais apenas 

individual, mas, sobretudo, coletiva, além de impossibilitar categorizar seus jogadores 

somente como receptores ou somente como emissores. 

 
A fita gravada que resulta do jogo pode ser infinitamente multiplicada e facilmente 
destrutível; no entanto, é memória "eterna". A mensagem elaborada durante o 
jogo significa o próprio jogo - seria absurdo querer procurar por outro 
significado. (FLUSSER, 1985/2008, p. 145). 

 

 Segundo Flusser (1985/2008), o universo da música não é o da representação. O autor 

diz que Arthur Schopenhauer (1788-1860) a definiu como "mundo enquanto vontade", 

diferenciando-a do universo representativo das imagens. A essa altura, Flusser também diz 

que a música pertence a um mundo que é computado e considera que os termos composição e 

computação podem ser vistos como sinônimos. 

 Ao refletir sobre as imagens técnicas, Flusser (1985/2008) pondera que seria um 

equívoco categorizá-las como pertencentes somente ao universo das representações, pois o 

fato de elas serem imagens computadas as coloca estruturalmente na mesma categoria da 

música. O autor conjectura o que Schonpenhauer diria sobre este seu posicionamento. 

Considera que, possivelmente, se posicionaria contra sua opinião e enfatizaria as imagens 

técnicas como emergentes de uma relação causal cuja mensagem dependeria de uma 

decodificação, enquanto a música teria como principal o objetivo de provocar a vibração do 

corpo espectador.  

 Após apresentar a hipótese do que Schonpenhauer argumentaria, Flusser a rebate e 

introduz seus comentários sobre o aspecto audiovisual das tecno-imagens. O autor enfatiza 

que ambas - música de câmera e imagens técnicas - são superfícies geradas por meio de 

computação/composição de informação; tanto uma quanto a outra possuem o abstrato como 



	  

	  

125 

ponto de partida. No interior da superfície não há diferença nos pontos dos modelos 

matemáticos que geram a música e que geram a imagem técnica. 

 
na imagem técnica música e imagem se juntam, que nelas música se torna imagem, 
imagem se torna música, e ambas se superam mutuamente [...] não se trata de 
intermix, mas de mútua superação de música. Toda música pré-aparelhística e toda 
imagem pré-aparelhística não passam de elementos de duas tendências convergentes 
que estão atualmente se juntando. O "mundo da vontade" e o "mundo da 
representação" se convergem. É isto que o termo "audiovisual" procura 
articular, mas falha, por ser termo proveniente de nível de consciência 
ultrapassado. (FLUSSER, 1985/2008, p. 146-147, grifo nosso). 

 

 Um detalhe primoroso desse livro é que, depois de todo o percurso de 

questionamentos e considerações sobre o universo das imagens técnicas e sobre o rumo que a 

sociedade estava a tomar, Flusser sugere que a leitura do ensaio deveria ser iniciada pelo 

último capítulo, pois na verdade seria ele o ponto de partida. Com essa provocação, Flusser 

parece sublinhar justamente a importância de jogar contra o aparelho para propor situações 

pouco prováveis e não apenas se restringir a situações muito prováveis do programa. Até 

mesmo a ordem dos demais capítulos passa a ser questionada após essa observação, o que 

possibilita novos e múltiplos caminhos para a leitura. Esse gesto de Flusser ilustra bem a não 

linearidade característica da comunicação contemporânea. Seu texto, resultado de uma 

reflexão bem anterior a muitas das variáveis atuais, tem demonstrado enorme relevância para 

a investigação sobre as modificações que têm ocorrido nas ações do homem e na relação com 

os dispositivos tecnológicos atuais. 

 O fato de que a unidade mínima de qualquer elemento representado pela tecnologia 

digital é sempre a mesma, leva, dentre outras questões, a uma aproximação cada vez maior 

entre os campos visual, sonoro e verbal. Alguns autores apostam em uma possível 

convergência ou, talvez até, uma diluição das fronteiras entre esses campos. Em outras 

palavras, é possível que, com o avanço da tecnologia digital, não faça mais tanto sentido 

distinguir elementos visuais, sonoros e verbais, mas sim, abordá-los como elementos que 

possuem um código em comum - o binário - e que se encontram em uma mesma ambiência.  

 
Uma vez que a estrutura interna do código binário dissipa completamente a 
diferença entre uma letra, uma forma, um som ou um número, os dados introduzidos 
no computador podem gerar tanto imagens, como músicas, sons ou textos. 
(GIANETTI, 2006, p. 103-104).  
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 O autor Wilton Azevedo em seu trabalho de pós-doutorado (AZEVEDO, 2009) aborda 

a ideia de Escritura Digital Expandida (EDE) e também a de ambiência digital que é onde 

essa escritura digital é articulada e disseminada. Sua reflexão sobre o tema é apoiada em sua 

experiência enquanto artista, pesquisador e docente. Azevedo foi um dos precursores do 

pensar e do fazer poético digital no Brasil ainda na década de 90 e vem explorando o tema 

sistematicamente desde então. De acordo com sua proposta, esse novo tipo de escritura pode 

ser pensado como "um sistema de articulação de signos que vivem em trânsito migratório 

interdisciplinar no que diz respeito à linguagem como um sistema em expansão". 

(AZEVEDO, 2009, p. 11).  

 Sua abordagem apresenta algumas chaves importantes para pensar a articulação de 

novos dispositivos tecnológicos para produção e disseminação de linguagem. Para o autor, 

essa nova escritura impossibilita a demarcação de onde começa e onde termina a mensagem. 

Pode deslocar-se por inúmeros caminhos: trata-se de um signo volátil, sempre potencial e 

inconcluso; aspectos que sublinham a fluidez desse novo tipo de escritura. Para o autor, é 

exatamente essa expansão dos signos o que caracteriza sua poética. Signos que podem se 

expandir e continuar em expansão, se deslocar por múltiplos caminhos e não respeitar as 

conhecidas fronteiras que delimitam o espaço dos meios e linguagens tradicionais, pelo 

menos não como obstáculos que não possam ser transpostos para a sua articulação. 

 Nessa direção, o autor comenta que a poesia hipermidiática, característica desse novo 

tipo de escritura, possui bastante proximidade com a ideia de poema processo de Wlademir 

Dias-Pino, justamente porque essa transitoriedade dos signos gerados não se restringe ao 

campo verbal e às suas possíveis fronteiras, tampouco possui o verbal como central.  

 
Estamos experimentando ainda como utilizar esta nova mídia digital para a reflexão 
de conteúdos temáticos, mas com certeza ela, além de conter o verbo, também 
contempla, no seu suporte, som e imagem, transportando-nos para outro mundo que 
não é apenas verbal, mas sim de conteúdo imagético-sonoro, simulando o mundo 
sensível da percepção, formatando a cultura do olhar humano em modelos 
numéricos: programas. (AZEVEDO, 2009, p. 18). 

 

 Azevedo também aproxima uma partitura musical a uma imagem gerada com a 

escritura digital. Segundo o autor, além de ambas serem traduzíveis, referem-se aos seus 

próprios programas. "A relação tempo e espaço [...] é estabelecida por uma entidade 

matemática. Este tipo de imagem proporciona mudanças segundo a regência de seu 

programa." (AZEVEDO, 2009, p. 48). 
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Com isto, a poesia digital terá que ser revista como um ambiente de signos que se 
articulam, assim como a fala e a música operando em uma somatória de ambientes – 
ambiência – que no sentido semiótico, o fazer sígnico da poesia digital se torna 
visível de maneira indicial em relação ao modelo matemático adotado. (AZEVEDO, 
2009, p. 103). 

 

 O autor apresenta um quadro esquemático para os diferentes níveis de escritura digital, 

isto é, de programação binária. Para categorizá-los, leva em consideração sintaxe, semântica e 

pragmática. Além disso, um aspecto decisivo em sua abordagem é a divisão entre 

endossistema e exosssistema. (AZEVEDO; VIGAR, 2013). Algo que possibilita alguns 

paralelos com o que Flusser (1985/2008) denominaria como programa e superfície. Para 

Azevedo, o endossistema representa a programação binária; aquilo que está em uma camada 

mais profunda; o que é responsável por gerar o signo, isto é, a informação binária programada 

(modelos matemáticos) que geram seu exossistema, o aspecto exterior do signo, algo próximo 

ao que Flusser chamaria de superfície. No exossistema, ou seja, do ponto de vista exterior 

desse signo, os meios e linguagens tradicionais são reconhecíveis como tais: fotografia, 

música, pintura, poesia, etc. E, portanto, os signos podem ser significados de acordo com 

códigos culturais pré-estabelecidos. O espectador interpretará esses signos a partir de seus 

conhecimentos, seu repertório cultural, etc. 

 Azevedo (2009)  divide os diferentes níveis de escritura digital em três categorias, 

considerando, principalmente, essa divisão - endo e exo31-: a) Escritura Matricial Digital 

Legível (EMDL); b) Escritura Matricial Digital Intermediária (EMDI); c) Escritura Digital 

Expandida (EDE). 

 A primeira - EMDL - gera um conteúdo que mantém códigos distintos e bem 

demarcados: o que é proveniente do visual, do sonoro e do verbal. A segunda - EMDI - 

permite uma convergência entre o visual, o sonoro e o verbal, porém, considerado-se seu 

aspecto exossistemático (o ponto de vista exterior dessa escritura), os códigos característicos 

de cada um desses campos permanecem reconhecíveis. A terceira e última, a Escritura Digital 

Expandida (EDE), representa a articulação de informação digital sem a distinção entre visual, 

sonoro e verbal. Uma escritura que utiliza modelos matemáticos capazes de gerar algum tipo 

de aparência exossistemática que não necessariamente será categorizada como visual, sonora 

ou verbal. A escritura se dá na camada interna (no âmbito endossistemático) e isso implica um 

amálgama entre imagem, palavra e som em seu exosssistema. (AZEVEDO; VIGAR, 2013). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 A ideia de endossistema, assim como a de exossistema, são apresentadas em um artigo posterior (AZEVEDO; 
VIGAR, 2013), mas são frutos da reflexão iniciada em sua pesquisa de pós-doutorado sobre a Escritura Digital 
Expandida. (AZEVEDO, 2009). 
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Nesta terceira categoria – interativa, podemos não só optar, como também intervir, 
mudar as relações indiciais que o mundo dos signos nos oferece, inventando novos 
destinos para o desenleio das linguagens. Não tenho dúvidas de que essa terceira 
categoria inicia, se é que podemos chamar assim, uma nova etapa da escritura 
humana. (AZEVEDO, 2009, p. 62). 
 

 É importante sublinhar o que pode estar em jogo aqui: não se trata de uma simples 

dicotomia entre interno e externo (assim como também não parece tratar disso a proposta de 

Flusser de superfície e programa). A ideia de Azevedo parece se referir a uma complexa 

trama de fatores que estabelecem um contínuo entre mundo interior e exterior, 

proporcionando uma série de desdobramentos para a comunicação do homem. Essa 

complexidade da escritura digital e seus diferentes níveis implica mudanças cruciais para o 

tipo de registro memorial constituído.  

 Segundo Azevedo (2009), quando se trata de Escritura Digital Expandida, há um 

declínio da ideia de um registro memorial que perpetue um determinado evento, 

proporcionando com isso um arquivo fixo para a cultura humana, ou seja, para o 

conhecimento humano. Trata-se de uma escritura geradora de signos, os quais constituem 

arquivos que podem ser articulados e relacionados sem a restrição dos códigos culturais 

reconhecíveis no exosssistema, porém com a presença - que não passa despercebida - da 

máquina. Ademais, os signos gerados se encontram em constante expansão, podendo 

percorrer novos e múltiplos caminhos. Expansão e potencialidades parecem duas palavras-

chave dessa nova escritura que o homem passa a utilizar para as suas narrativas. 

 
O texto com característica expandida e maleável acaba com a idéia do registro 
estável, de um memorial determinista, do saber analítico e acumulativo. É uma 
escritura disposta em arquivos para serem articulados no sentido polissigno, e não se 
trata aqui de um eufemismo semiótico, e sim de começarmos a ver com mais 
atenção um signo que não necessita transitar para ter outros sentidos taxionômicos: é 
um signo que se apresenta como escritura expandida, é uma escritura de síntese 
do conhecimento, a da poética. (AZEVEDO, 2009, p. 82). 

 

 Esses dois importantes aspectos da escritura digital destacados por Azevedo - a 

expansão que não fixa os signos perpetuamente e a não distinção entre visual, sonoro e verbal 

- são aspectos cujo reconhecimento não é algo exclusivo da produção contemporânea com a 

tecnologia digital. Esse movimento já apresentava sinais anteriores com as rupturas propostas 

por artistas da arte moderna. O próprio autor reforça que a forma de articular os sistemas 

combinatórios que constituem a escritura expandida, de maneira interdisciplinar e migratória, 

em alguma medida, já era proposto pelos dadaístas no passado. 
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 De fato, no decorrer da história da humanidade, antes do cenário atual marcado pela 

presença global e constante da tecnologia digital ou, nas palavras de Flusser, do avanço da 

sociedade telemática, há vários momentos em que artistas buscam transpor as fronteiras entre 

os campos visual, sonoro e verbal. Esse movimento parece surgir de um desejo de ruptura 

latente. Esses artistas não concordavam em conter seus processos criativos dentros dos limites 

impostos por um só código, mas perseguiam um constante escambo entre diferentes códigos a 

fim de transpor suas fronteiras e até mesmo exterminá-las. Essas iniciativas exerceram um 

intenso diálogo interdiscplinar entre ciência, arte e tecnologia para expressão artística no 

decorrer do século XX. 

 A obra do artista russo Wassily Kandinsky (1866-1944)  (Imagem 42) seguramente 

oferece um dos mais ricos exemplos nessa direção. Sua obra culminou em uma das principais 

rupturas que ocorreram no período da arte moderna em relação ao modelo de representação 

do mundo exterior que a arte costumava apresentar até então. Em seu livro "Do Espiritual na 

Arte", Kandinsky (1911/1990) apresenta as principais chaves do seu processo criativo 

fundamentado na ideia de sonoridade interior32 e tece importantes comentários sobre a 

sociedade, a arte e o espiritual. Kandinsky considerava que a sociedade deveria contestar o 

afastamento do espiritual. Segundo o autor, a arte era o principal motor para a retomada rumo 

ao espiritual. 

 Wassily Kandinsky considerava que os artistas precisam atender ao Princípio da 

Necessidade Interior: a arte deve provocar vibrações da alma "em seu ponto mais sensível". 

(KANDINSKY, 1911/1990, p. 66). “A cor é a tecla. O olho é o martelo. A alma é o piano de 

inúmeras cordas. Quanto ao artista é a mão que, com a ajuda desta ou daquela tecla, obtém 

da alma a vibração certa.” (KANDINSKY, 1911/1990, p. 66, grifo nosso). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 A ideia de sonoridade interior do artista Wassily Kandinsky foi objeto de discussão da Dissertação de 
Mestrado do autor da presente tese e apoia muitas das reflexões sobre a relação de linguagens realizadas neste 
trabalho. Um artigo fundamentado nessa pesquisa foi publicado no periódico "The International Journal of the 
Image". (GUEDES; AZEVEDO, 2014). 
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Imagem 42 - Composição VI, 1913. Autoria: Kandinsky. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Composição_VI_(Kandinsky). 

 

 Para Kandinsky, um elemento artístico pode ser dividido em duas partes: i) o conteúdo 

interior (sonoridade interior); ii) a forma exterior. A sonoridade interior é, segundo ele, o que 

oferece o sentido absoluto da obra de arte, isto é, o que responde à necessidade interior do 

artista e do espectador, contribuindo assim com o movimento da sociedade rumo ao espiritual. 

A forma, por sua vez, é a materialização exterior do conteúdo interior. A forma exterior pode 

manifestar um sentido relativo, pois é a partir dela que o espectador pode atribuir algum 

significado de acordo com seu repertório cultural, com seus conhecimentos prévios, etc.  

 
[...] Um determinado complexo das vibrações - o objetivo de uma obra. O 
refinamento da alma pela soma de determinados complexos - o objetivo da arte. A 
arte é, portanto, indispensável e útil. O meio correto encontrado pelo artista é uma 
forma material de sua vibração anímica, para a qual ele é obrigado a encontrar uma 
expressão.  (KANDINSKY, 1912/2013a, 192). 

 

 Kandinsky (1911/1990; 1912/2013a; 1912/2013b) aponta que, ao empregar a 

sonoridade interior para compor,  diferentes elementos visuais, sonoros e verbais podem 

atingir a mesma vibração na alma do espectador. Sendo assim, uma cor, uma nota musical, 

uma forma geométrica, uma  palavra  ou qualquer outra forma, desde que, com a mesma 

sonoridade interior, está apta a obter o mesmo resultado (provocar a mesma ressonância). 

Essa abordagem era uma das principais estratégias da relação entre linguagens na obra de 

Kandinsky.  Com isso, o Princípio da Necessidade Interior poderia ter o elemento cor  (a 

tecla da analogia com o piano) substituído por qualquer outra forma: visual, sonora ou verbal. 
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 Outro aspecto decisivo na  relação proposta por Kandinsky (1911/1990) fundamentada 

na sonoridade interior é o desenvolvimento da ideia de Arte Monumental. Kandinsky 

(1912/2013b) propôs uma obra de arte que reunisse, em uma mesma composição cênica, 

elementos artísticos visuais, sonoros e verbais.  

 Na composição cênica "A sonoridade amarela" (KANDINSKY, 1912/2013c), 

Kandinsky promove um intenso diálogo interdisciplinar e migratório, a exemplo das 

características destacadas pelo autor Wilton Azevedo em relação à Escritura Digital 

Expandida. Kandinsky utilizava formas exteriores diversas abalizadas em sua sonoridade 

interior para compor. Seu propósito com isso era explorar fundamentalmente o sentido 

absoluto, mantendo alguns aspectos figurativos com o propósito de desorientar a comum 

atribuição de significados à forma exterior por parte do espectador e, com isso, amplificar a 

vibração da sonoridade interior na percepção e na fruição da obra.  

 Talvez, a peça "A Sonoridade Amarela" possa ser comparada a uma espécie de 

escritura expandida mesmo antes do digital devido às características de expansão intersígnica 

e à relação entre visual, sonoro e verbal. O fato de a forma exterior de alguns elementos 

preservar aspectos denotativos, o reconhecimento e a categorização em um meio específico, 

talvez possibilite um paralelo com um nível intermediário entre dois dos três níveis de 

escritura digital apontados por Azevedo (2009): Escritura Matricial Intermediária e Escritura 

Digital Expandida. 

 O desenvolvimento tecnológico tem provocado diversas modificações na produção 

artística contemporânea. Um exercício interessante é refletir sobre como Kandinsky, 

reconhecidamente um artista que provocou inúmeras rupturas, se posicionaria no atual 

cenário; o que pensaria da possibilidade de jogar com dispositivos automáticos com que 

pudesse compor/computar formas exteriores visuais, sonoras e verbais; ou, mais 

especificamente, o que pensaria desse tipo de composição/computação feita a partir de um 

conteúdo interior (programa) repleto de bits que não distinguem entre visual, sonoro e verbal.  

 Com cautela é possível traçar alguns paralelos possíveis entre a proposta da 

sonoridade interior de Kandinsky (e.g. KANDINSKY, 1911/1990; KANDINSKY, 

1912/2013b), a abordagem de Flusser em relação ao universo das imagens técnicas 

(FLUSSER, 1985/2008) e a de Azevedo em relação à Escritura Digital Expandida (e.g. 

AZEVEDO, 2009, AZEVEDO; VIGAR, 2013), que podem contribuir com a presente 

pesquisa. Para começar, destaca-se a aproximação que tanto Flusser quanto Kandinsky fazem 

da imagem e da música em relação à palavra composição, sua importância e seu significado.  
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 "A palavra composição deixava-me profundamente perturbado e mais tarde estabeleci 

como objetivo na vida pintar uma “Composição”. Essa palavra tinha em mim o efeito de uma 

prece. Enchia-me de veneração." (KANDINSKY, 1979/1991, p. 83, 84). 

 Também em seu livro "Do Espiritual na Arte", Kandinsky (1911/1990) comenta sobre 

a palavra "composição" se referindo ao nome de um dos três gêneros principais de sua obra 

pictórica. Segundo o artista, nesse tipo de obra, inteligência, consciência, intenção e objetivos 

são fatores importantes para o processo criativo, mas ele pondera que, mesmo assim, não é o 

"cálculo que predomina, mas sempre a intuição”. (KANDINSKY, 1911/1990, p. 123). Já o 

autor Vilém Flusser diz que computar e compor são equivalentes: "o mundo da música é 

mundo computado (compor = computar).” (FLUSSER, 1985/2008, p. 145).  

 Há um traço em comum na proposta de Kandinsky, Flusser e Azevedo,  que consiste 

em abordar um conteúdo interior (que não é exatamente o mesmo para os três autores) 

materializado por uma forma exterior. Isso pode ser visto quando Flusser diz que há uma 

superfície gerada por um programa; Azevedo aborda a Escritura Digital Expandida 

juntamente com a ideia de exosssistema e endossistema; e Kandinsky, por sua vez, comenta 

sobre a sonoridade interior e a forma exterior. Há uma aparente convergência ao atribuir à 

forma exterior a possibilidade de categorizar e significar um determinado elemento de acordo 

com um código, uma linguagem, um meio tradicional específico, etc. A forma exterior para 

todos os autores seria o que possibilita o sentido relativo que Kandinsky admite ao espectador 

poder atribuir de acordo com seu repertório cultural. 

  
[...] por isso, os meios das várias artes são exteriormente muito diversos. Som, cor, 
palavra! Em seu fundamento interior mais profundo, esses meios são totalmente 
iguais: seu objetivo último apaga as diferenças exteriores e revela a identidade 
interior. (KANDINSKY, 1912/2013a, p. 192). 
 

 

 O sentido absoluto da proposta de Kandinsky - o propósito - estaria associado ao 

conteúdo interior. No caso do próprio Kandinsky seria a sonoridade interior capaz de atender 

o princípio da necessidade interior: fazer vibrar a alma do espectador. Também conforme o 

autor, a arte era responsável pelo movimento da sociedade rumo ao espiritual. Vilém Flusser 

(2008) aponta que as imagens técnicas significam programas, pois elas são as projeções 

desses programas, em outras palavras, de seu conteúdo interior. Assim como Kandinsky, 

Flusser (1985/2008) também coloca o propósito das imagens como o sentido fundamental. E 

este propósito também interfere na sociedade, pois as imagens técnicas visam programar o 
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comportamento de quem as recebe. Azevedo (2009) também aponta o significado no nível 

interior. O autor afirma tratar-se de um novo tipo de escritura, a qual articula um programa 

que contém todas as informações já produzidas. Os signos gerados com essa nova escritura 

são índices desses programas e não de um objeto no mundo exterior. Não há mais uma 

relação objetiva direta com mundo exterior, mas sim uma relação com o que o programa sabe 

desse mundo. Isso certamente resulta em mudanças cruciais para o tipo de registro memorial 

obtido com essa escritura e, por isso, Azevedo destaca que os signos gerados com essa 

escritura apontam para ela, para o seu programa. Há uma sintonia entre todos esses discursos 

em apontar o caráter principal relacionado a algum tipo de conteúdo interior e em afirmar que, 

desse ponto de vista, não há distinção entre o que é visual, sonoro ou verbal.  

	  
	  

Em termos mais adequados: as imagens técnicas significam programas. São 
projeções que partem de programas e visam programar os seus receptores. As cenas 
mostradas pelas imagens técnicas são métodos de como programar a sociedade.  
(FLUSSER,  1985/2008, p. 53). 

 

 

 Há que se considerar, também, não haver só pontos convergentes nessa discussão. 

Conforme já apontado, a proposta de Kandinsky era uma resposta a um excessivo 

materialismo e um distanciamento da criação interior percebidos em sua época, fator este 

talvez ainda mais complexo e potencializado com o avanço tecnológico atual.  

 Apesar de esses autores pertencerem a períodos distantes no tempo, há um ponto 

importante que pode estimular a presente reflexão: pensar que tipo de criação interior pode ser 

considerada no atual cenário em que os processos de criação são assinalados por uma 

incessante presença dos dispositivos automáticos. Bem pesados os fatos, quiçá não seja mais 

possível pensar em uma criação interior desconsiderando o papel dos dispositivos 

tecnológicos automáticos, assim como de seus programas. Embora haja pontos de conflito no 

paralelo proposto, esse exercício parece favorável à analise das modificações nos atuais 

processos de criação com a escritura digital. Talvez, também, isso possa revelar novas 

potencialidades para o pensar e para o fazer artístico contemporâneo; nas palavras de Flusser, 

situações pouco prováveis; nas de Kandinsky, uma resposta ao materialismo excessivo e um 

retorno a uma criação interior, porém com as regras atuais do jogo; nas de Azevedo, a 

exploração de novas potencialidades poéticas da escritura digital (endossistema) e dos 

dispositivos de registros memoriais que não pertencem mais somente ao homem. 
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 "A linguagem digital coloca a produção da linguagem em uma nova escala alfabética 

– de escrita – mas que envolve gerenciamentos em que a máquina é parte integrante desta 

articulação." (AZEVEDO, 2009, p. 32, grifo nosso). 

 No princípio da necessidade interior, Kandinsky apontou que o artista podia jogar 

utilizando uma ou outra tecla para vibrar a alma em seu ponto mais sensível. Comparou as 

teclas às formas; o olhar ao martelo do piano responsável por bater na corda e fazê-la vibrar (a 

percepção - não se limitando a visão - que dispara o início da vibração); e, por último, a alma 

a um piano de inúmeras cordas. Alguns paralelos e aproximações com as ideias de Flusser 

(1985/2008) podem provocar o pensar sobre o processo de criação contemporâneo. O apertar 

das teclas também é destacado no ensaio de Flusser. Segundo o autor há inúmeras 

possibilidades de jogar com o uso de uma ou outra tecla do aparelho. Entretanto, Flusser 

destacou esse jogar como um gesto já programado e com uma meta bem clara: programar o 

comportamento da sociedade por meio de dispersão; colaborando, dessa forma, para a 

continuidade de um movimento circular que enriqueceria cada vez mais o programa dos 

aparelhos que regem a sociedade. Além de vibrar a alma do artista e do espectador, 

Kandinsky também se referia ao princípio da necessidade interior em relação ao âmbito 

coletivo, pois esse mesmo processo seria responsável por reconduzir a sociedade rumo ao 

espiritual. Apesar das possíveis ressalvas, ambas as abordagens apontam para  um movimento 

coletivo. 

 
[...] imagens programam o comportamento dos receptores e são, por sua vez, 
programados por funcionários que apertam teclas. Os funcionários, por sua vez, são 
programados por aparelhos a programarem imagens que programam os receptores, 
enquanto os aparelhos são, por sua vez, programados por outros aparelhos a 
programarem funcionários que programam imagens que programam os receptores.  
(FLUSSER, 1985/2008, p. 79). 
 

 

 De acordo com Flusser (1985/2008), a sociedade tem um movimento circular em que 

as imagens técnicas são responsáveis por programar seu comportamento através de espetáculo 

que se repete e a dispersa.  Os programas dos aparelhos são constantemente reprogramados 

com toda essa dinâmica. O produtor de imagens articula as teclas para explorar as 

potencialidades previstas no programa do aparelho. Ao apertar uma determinada tecla, o 

programa realiza uma de suas potencialidades e dá sequência para a realização de sua meta. 

Inicia-se com esse apertar um processo no interior do aparelho que computa objetos do 

mundo exterior para gerar superfícies (imagens) de acordo com as informações e opções 
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existentes no programa. Tais imagens visam programar quem as recebe e prosseguir com o 

movimento dispersivo e circular. 

 O modelo do aparelho de Flusser se demonstra bem complexo e  o que passa em seu 

interior não é revelado precisamente: "ao apertar determinada tecla estou iniciando processo 

complexo no interior da caixa preta do aparelho." (FLUSSER, 1985/2008, p. 32). Já o modelo 

do piano de inúmeras cordas de Kandinsky se constitui como uma metáfora para descrever o 

jogo do artista ao considerar a sonoridade interior  como principal elemento para composição 

com o propósito de vibrar a alma e atender a uma necessidade interior. A aparente 

organização mais clara desse processo que leva à vibração da alma não implica que se trate de 

algo mais simples de decifrar. Na verdade, bem longe disso, já que tal vibração não é algo que 

depende de um reconhecimento cultural, mas sim de uma espécie de percepção da ressonância 

provocada pela vibração na alma. Está claro que ambas possuem propósitos bem diversos e 

foram apresentadas em situações distintas, mas é curioso pensar em possíveis aproximações,  

convergências, descontextualizações, etc. de ambos os jogos de apertar as teclas. Refletir 

sobre possíveis permutas entre as duas ideias parece um exercício estimulante para pensar e 

experimentar um processo criativo contemporâneo que possa atender a algum tipo de 

necessidade interior que considere as correlações tecnologia-linguagem e homem-máquina.  

 
"a sociedade informática" desse futuro não muito distante será sociedade composta 
por tateadores de teclas em busca de informação nova. E isto, precisamente por ser 
sociedade programada para tatear sobre teclas. (FLUSSER, 1985/2008, p. 38). 

 
O futuro jogador, o futuro apertador de teclas, se deixará tomar pela vertigem da 
criatividade e será engolido pelo seu jogo. Entretanto, não é correto dizer-se que "Se 
perderá" no jogo [...] será no jogo, no diálogo lúdico com os outros, que o futuro 
jogador se concretizará sob forma de aventura. (FLUSSER, 1985/2008, p. 108). 

 

 Se, para Flusser, liberdade no cenário atual implica jogar com as opções já inscritas no 

programa do aparelho e o processo criativo se dá nesse jogo, é interessante pensar como 

Kandinsky jogaria contra o aparelho. Apesar de não se tratar de uma pergunta justa, talvez 

nem mesmo passível de resposta, pode estimular a reflexão sobre a produção artística 

contemporânea. Nessa direção, a abordagem de Azevedo (2009) também contribui devido ao 

fato de investigar uma escritura que envolve a correlação homem-máquina em sua articulação 

e que também não se limita as barreiras entre os códigos culturalmente formados. 
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Imagem 43 - Concerto para Laptop, 2007 (still). Autoria: Luiz duVa. Still. 

 
Fonte: http://www.redbullstation.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Duva_Sem_titulo-2.jpg. Printscreen da 

tela.  
 

 A Imagem 43 é um still da obra do artista Luiz duVa: Concerto para Laptop. O artista 

propõe, em tempo real, uma composição poética envolvendo elementos visuais e sonoros. 

Esse é um exemplo que mostra algumas das possibilidades para as relações entre linguagens 

que a escritura digital tem favorecido, assim como as potencialidades do jogo contemporâneo 

para o processo criativo, para a experimentação interdisciplinar e intersensorial. 

 A aproximação do jogo com o aparelho, com o piano de inúmeras cordas e com a 

escritura digital expandida contribuirá para a reflexão proposta na presente tese, sobretudo 

para a  discussão sobre novas narrativas e processos criativos, presentes no capítulo 4 e 5.  

 "A fruição é o jogo em questão, o jetz benjaminiano faz a obra existir enquanto aqui e 

agora, e com a participação solene do público." (AZEVEDO, 2009, p. 89). 

 "Os produtos da técnica moderna, longe de se adequar apenas a um uso instrumental e 

calculável, são importantes fontes de imaginário, entidades que participam plenamente da 

instituição de mundos percebidos." (LEYY, 1990/2011, p. 16). 
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3.5  ALGUNS DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO DIGITAL 

 

 "Es así, pienso, que se operan las comunicaciones profundas, lentas botellas errando 

en lentos mares, tal como lentamente se abrirá camino esta carta que la busca a usted." 

(CORTÁZAR, 1996). 

 A escolha desse trecho do conto "Botella al Mar" para iniciar a presente seção se dá 

justamente para  ilustrar uma das principais preocupações levantadas em relação às 

modificações que têm ocorrido na comunicação. Preocupação esta que já havia sido apontada 

com os alertas de Thamus sobre os efeitos da invenção da escrita: a profundidade da 

experiência humana.  

 O narrador do conto de Cortázar diz que as comunicações profundas são como 

"garrafas que vão errando em lentos mares". Essa comparação dá uma ideia de que a 

comunicação profunda não parece ser um processo controlado, fechado e linear. Talvez, faça 

mais sentido pensá-la como resultado de um processo amplo e contínuo que lhe permite 

sempre novos e, às vezes, inesperados caminhos (ainda que, de acordo com Flusser, tais 

possibilidades já pertençam a um programa). O narrador do texto de Cortázar compara esse 

processo com seu próprio texto e o caminho que ele poderá percorrer em busca de seu 

destinatário. 

 Esse texto oferece alguns pontos bem interessantes para pensar a comunicação dos 

dias de hoje. Primeiro, a presença da metáfora do mar: o termo navegar é utilizado para se 

referir ao ato de explorar a internet por meio de hipertextos33, de percorrer sites, blogs, redes 

sociais, etc. Em segundo lugar, há uma sintonia, ao menos em parte,  entre a ideia de uma 

comunicação profunda que pode transitar por inúmeros caminhos de forma não linear com 

abordagens mais contemporâneas, como, por exemplo, a ideia de Escritura Digital Expandida 

abordada pelo autor Wilton Azevedo (2009). Contudo, ao condicionar a profundidade a um 

ritmo menor, eis que se revela um dos principais problemas para a experiência humana 

contemporânea: o constante aumento na velocidade e na quantidade de informações 

produzidas, processadas, distribuídas e armazenadas submete o homem a um ritmo supra-

humano.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33"hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos 
ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos." 
(LÉVY, 1990/2011, p. 33). Há inúmeras definições do que é hipertexto na literatura sobre o tema. A autora 
Laura Borràs Castanyer, em um de seus ensaios, apresenta uma série de definições de diversos autores que 
exploraram assuntos relacionados ao digital. (BORRÀS CASTANYER, 2005). 
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As massas de informações armazenadas cresce em um ritmo cada vez mais rápido. 
Os conhecimentos e habilidades da esfera tecnocientífica e das que dela dependem 
evoluem cada vez mais rápido. Disto decorre que, em certas áreas, a separação entre 
a memória pessoal e o saber não é mais parcial; as duas entidades tendem a estar 
quase que totalmente dissociadas. (LÉVY, 1990/2011, p. 121). 

 

 Como o homem pode gerenciar - organizar, selecionar e explorar - essa quantidade 

cada vez maior de informações de maneira que atribua algum sentido à sua experiência é uma 

das perguntas mais imperativas na atualidade. Wilton Azevedo (2010) comenta que essa 

quantidade de informação desafia os limites da cognição humana, demonstrando uma 

"incapacidade de administrar esse montante de informação que chega a uma utopia dos 

signos". (AZEVEDO, 2010, p. 109). A invenção da escrita já era tida por Thamus como algo 

que modificaria completamente a relação do homem com o mundo (memória, conhecimento, 

etc.). A escritura digital revela outras grandes mudanças; investigar a relação  entre o homem 

e o mundo contemporâneo com a presença ininterrupta da tecnologia digital se torna cada vez 

mais importante.  
 
A reunião de informação torna-se muito mais fácil por estes meios. Continua uma 
questão em aberto saber se essa mudança é realmente impulsionada pelos novos 
processos técnicos, ou se esses processos são eles próprios um sintoma de uma 
transformação cultural mais profunda. Estamos constantemente a ser cientes da 
crescente falta de nossa atenção, e as formas em que isso parece estar relacionado 
com os desvios de uma sociedade consumista. Pareceria que nós preferimos, hoje 
em dia, os curtos relatórios oferecidos em revistas e jornais do que a leitura longa 
exigida por romances e investigações acadêmicas. Da mesma forma o processo de 
gastar horas em companhia de uma única imagem é substituído por uma prática que 
espera o estímulo de uma transformação visual contínua. (VAUGHAN, 2005, p. 5, 
tradução nossa). 

 

 O comentário do autor William Vaughan (2005) acima reconhece uma 

impossibilidade de situar uma possível relação de causa e efeito entre os processos técnicos e 

as transformações culturais. Além disso, o alerta de uma possível degeneração verbal 

demonstrada na opinião de alguns autores abordados no presente estudo também se destaca 

em seu comentário. O autor explana sobre uma incapacidade que aponta a uma degeneração 

de um código imagético. Segundo o autor, não há mais uma imersão profunda em uma única 

imagem e a exploração de suas possíveis leituras de acordo com um código visual pré-

estabelecido. Em vez disso, o que o autor destaca é uma espécie de dispersão provocada por 

transformações visuais ininterruptas; algo que talvez possa ser comparado ao espetáculo 

dispersivo e repetitivo que Flusser aponta em seu texto ao falar sobre o caráter das imagens 

técnicas: o de programar o comportamento de quem as recebe.  
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 Nos dias atuais parece cada vez mais difícil imaginar a ausência da tecnologia digital 

no cotidiano do homem; das mais simples atividades às mais complexas, a tecnologia digital 

está presente praticamente a todo momento. Isso pode ser percebido em ações corriqueiras, 

como, por exemplo, o envio de fotografias, textos e vídeos para lugares distantes logo após 

produzí-las; comunicações instantâneas entre pessoas situadas em países diferentes; compra e 

venda de produtos sem precisar sair de casa; operações bancárias sem precisar enfrentar filas 

de banco; pesquisar artigos, livros e textos sem precisar se deslocar até o lugar onde existe um 

item impresso disponível para consulta; videoconferência entre vários pesquisadores, cada um 

em um país diferente, etc. Há uma série de exemplos possíveis e frequentemente citados pelos 

comentadores do assunto que ilustram essa incapacidade de eliminar a tecnologia digital.  

 Com a predominância da tecnologia digital na comunicação, diversas atividades de 

produção e disseminação de linguagem, antes realizadas com o sistema analógico, foram 

quase totalmente substituídas por processos que envolvem a tecnologia digital e isso obrigou 

a atualização daqueles que as realizavam. Apesar de o crescente automatismo nesses 

processos gerar uma inclusão de um número cada vez maior de pessoas devido à facilidade 

com que eles passaram a ser realizados, o avanço da tecnologia digital também promoveu um 

tipo de segregação, pois algumas pessoas não se atualizaram com os novos conhecimentos 

exigidos, sobretudo, nos momentos de transição. Ademais, esse movimento também gerou 

resistência em alguns setores, proporcionando uma espécie de contracultura. 

 Na própria fotografia, há uma série de fotógrafos que continuam desenvolvendo seus 

trabalhos com o sistema fotoquímico-analógico. Contudo, é de se ponderar a influência da 

tecnologia digital mesmo nesses casos. Certamente em diversos momentos o digital 

influenciará o pensar e o fazer desse grupo também. Até mesmo o próprio movimento de 

resistência parece, de alguma forma, uma reação ao digital. Investigar o que muda na 

comunicação atual do homem com a tecnologia digital é fundamental para pensar qualquer 

atividade contemporânea, mesmo aquelas que procuram preservar meios analógicos para sua 

produção. 

 Sobre essa influência que a tecnologia digital pode provocar até mesmo a esse 

movimento de resistência, pode-se pensar em um ponto levantado pelo autor Umberto Eco 

(2012) no ensaio já citado no presente estudo: uma nova tecnologia não necessariamente 

extingue completamente a anterior. Talvez isso ocorra quando há potencialidades diferentes 

em ambas, mesmo quando são aplicadas para as mesmas funções. Eco exemplifica ao dizer 

que os carros não fizeram as bicicletas obsoletas e que pensar na eliminação do velho pelo 
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novo é uma visão simplista. Além disso, Eco aponta que as novas tecnologias podem 

provocar novas potencialidades para as tecnologias anteriores. Como exemplo disso, o autor 

cita a influência da invenção da fotografia no pensar e no fazer pictórico. 

 
Depois da invenção de Daguerre, os pintores já não se sentiram obrigados a 
trabalhar como artesãos, precisavam reproduzir a realidade como acreditavam vê-la. 
Porém, isso não significa que a invenção de Daguerre só estimulou a pintura 
abstrata. Há toda uma tradição na pintura moderna que não poderia existir sem o 
modelo da fotografia, como, por exemplo, o hiper-realismo. (ECO, 2012, p. 62, 
tradução nossa). 

 

 Como se tem discutido no presente estudo, não parece favorável abordar a tecnologia 

digital como algo em função da espécie, que poderia ser ou não empregado e, caso não fosse, 

não se sentiria o impacto de sua existência. O presente cenário demonstra uma trama mais 

complexa que esse raciocínio. O avanço do automatismo, das imagens técnicas e da 

tecnologia digital, são exemplos de alguns dos vetores das profundas mudanças na maneira de 

a humanidade se relacionar.  

 Nesse estado de coisas, a tecnologia digital se demonstra fundamental para a 

articulação de linguagem que se faz hoje, independentemente se ela é, ou não, utilizada direta 

e conscientemente para tanto. O comentário do autor William Vaughan ilustra bem essa 

questão: 

 
estamos falando aqui de uma revolução que afeta todas nossas atividades e não uma 
que simplesmente leva ao estabelecimento de uma nova disciplina para ser posta ao 
lado de outras. (VAUGHAN, 2005, p. 01-02, tradução nossa). 

 

 A pesquisadora Laura Borràs Castanyer (2005) investiga uma série de questões sobre 

a tecnologia digital no campo da literatura. Na introdução de um livro que organizou sobre o 

assunto, a autora destaca que as novas tecnologias envolvem inúmeras mudanças nos 

processos de ensino-aprendizagem da literatura. Fundamentando-se em observações feitas no 

decorrer de sua prática docente e de suas investigações, a autora coloca a necessidade de rever 

os processos que envolvem comunicação e recepção de conhecimentos nos dias atuais sob a 

influência da tecnologia digital e da internet. Segundo a autora, em vez de verdades 

estabelecidas, há "uma construção coletiva do conhecimento baseada no intercâmbio" de 

informações. (BORRÀS CASTANYER, 2005, p. 31).  

 A autora parece, com isso, referir-se a uma redução ou, até mesmo, a uma extinção de 

espaço para verdades absolutas e de autorias individuais com o uso das novas tecnologias de 
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comunicação de conhecimento. Um dos principais aspectos da comunicação com a tecnologia 

digital se refere a um tipo de construção coletiva de conhecimento. (e.g. BORRÀS 

CASTANYER, 2005, LÉVY, 1990/2011, AZEVEDO, 2009). Na ambiência digital, uma 

informação está passível de receber novas relações em intervalos de tempo muito pequenos, já 

que a estrutura em rede e sua acessibilidade permite a um número cada vez maior de pessoas 

interferirem de alguma maneira naquela informação. 

 Esse é um dos principais aspectos que os investigadores do assunto costumam 

destacar: o espaço oferecido pela internet se demonstra muito mais acessível em relação a 

meios de difusão de informação anteriores e isso parece favorecer intervenções maiores 

daqueles que participam dos processos atuais.  

 Uma suposta linearidade que pudesse delimitar bem os aspectos da mensagem e dos 

agentes emissores e receptores em um processo de comunicação não parece mais adequada 

para o fluxo notado com o uso das novas tecnologias. Borràs Castanyer (2005) reforça que a 

presente revolução tecnológica tem contribuído para modificações no ato de ler e em 

atividades relacionadas. Segunda a autora, exemplo disso tem ocorrido em relação ao suporte 

(o livro) e aos conceitos que envolvem a figura do autor e do leitor. 

 Há um comentário do escritor Jorge Luís Borges muito interessante para pensar as 

incumbências de autor e leitor. Segundo Borges J.L. (2014, p. 9), os leitores "são cisnes ainda 

mais tenebrosos e singulares que os bons autores". Borges ainda destaca que a leitura "é uma 

atividade posterior ao escrever; mais resignada, mais civil, mais intelectual". O que parece 

estar em jogo nesse comentário é o fato de que o leitor utiliza-se de todo o seu repertório para 

ler, interpretar e atribuir significado ao texto. Cada encontro pode resultar diferentes leituras. 

Um encontro de um leitor com um texto pode resultar algo completamente diferente do que 

resultaria em outro momento. Como dito por Paul Virilio (1994): “a luz vinda do passado 

ilumina o novo objeto a ser apreendido.” 

 A tecnologia digital parece estremecer ainda qualquer rigidez dessas figuras - autor e 

leitor - devido, sobretudo, à maneira como a informação é produzida, disseminada e 

consumida, assim como à velocidade desses processos. Um número maior de pessoas pode 

colaborar com a construção e com a difusão de informação nessa nova ambiência, trazendo 

novas referências e promovendo relações com seus repertórios culturais, o que resulta 

constantes modificações àquelas informações. Esse movimento vai ao encontro da ideia 

apresentada, na seção anterior, de uma  expansão e de um deslocamento dos signos por novos 

territórios. O aspecto desse modelo de produção e disseminação de informação com o digital 
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proporciona alguns paralelos interessantes com a forma pela qual ocorre a aprendizagem de 

um novo conhecimento, levando em consideração teorias de aprendizagem com atribuição de 

significados34. Pierre Lévy, ao relacionar a ideia de hipertextos a uma aprendizagem com 

atribuição de significados permite possíveis aproximações sobre isso:  

 
A operação elementar da atividade interpretativa é a associação; dar sentido a um 
texto é o mesmo que construir um hipertexto. É sabido que pessoas diferentes irão 
atribuir sentidos por vezes opostos a uma mensagem idêntica. Isto porque, se por um 
lado o texto é o mesmo para cada um, por outro o hipertexto pode diferir 
completamente. O que conta é a rede das relações pela qual a mensagem será 
capturada, a rede semiótica que o interpretante usará para captá-la. (LÉVY, 
1990/2011, p. 72). 

 

 Certamente, esse é um dado interessante para pensar o que a contemporaneidade pode 

oferecer à comunicação do homem: um cenário de inúmeros desafios e potencialidades para a 

cognição e para a comunicação. 

 Os papéis do autor e do leitor, respectivamente como de um criador de uma mensagem 

finalizada e de alguém que a recebe, não se sustentavam mesmo com a escritura verbal linear 

em livros e outros suportes anteriores ao digital. Azevedo (2009), por exemplo, ressalva que 

muito do que costuma ser atribuído à linguagem de hipermídia, típica da tecnologia digital, 

não é exclusividade dela.  

 
observamos que muito do que pensamos ser privilégio da linguagem 
hipermídia, não o é. 
O codex já possibilitava: 
a) A não linearidade; 
b) Sistemas reativos para a escolha de textos; 
c) A intertextualidade, o dialogismo com outros códigos; 
d) A possibilidade da oralidade e o dado móvel verbal. 
Ou seja, nada disso é novidade por causa do mundo digital. (AZEVEDO, 2009, p. 
27). 

 

 O digital traz uma nova complexidade a essa discussão, promovendo ainda mais 

questionamentos a conceitos e ideias fortemente debatidos no decorrer do século XX, 

sobretudo com o avanço da modernidade e a transição para o que alguns críticos colocam 

como pós-modernidade: autor, original e cópia, reprodutibilidade técnica, automatismo, 

espetáculo, público e privado, etc.  

 Pensando na abordagem de Flusser (1985/2008), o surgimento das imagens técnicas 

também já havia proporcionado um notável impacto a esses conceitos. No campo da arte, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Como, por exemplo, a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1918-2008). 
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muitas propostas os interrogaram. A ideia de objet trouvé, por exemplo, proveniente do 

surrealismo e, sobretudo, a de ready-made, do artista Marcel Duchamp, citadas rapidamente 

no capítulo precedente, ao promoverem um jogo de descontextualização, exemplificam muito 

bem como, mesmo antes das variáveis atuais, já se questionava a ideia de um autor que 

controla o significado e a mensagem da obra evidenciando o valor do contexto. Ademais, 

essas propostas também provocavam indagações à própria ideia de arte ao demonstrar como a 

mesma obra, em contextos diferentes, poderia ser ou não legitimada como arte e, assim, 

aplaudida e reverenciada por críticos, curadores, marchands e espectadores em geral. 

 Um dos fatores mais alarmantes no cenário atual é o já citado aumento da velocidade e 

da quantidade de dados a que a humanidade é submetida. A onipresença da tecnologia digital 

nas diversas atividades do homem tem contribuído para uma velocidade cada vez maior na 

produção, distribuição e consumo de informações. Há uma enorme dificuldade em lidar com 

essa grande quantidade de dados. Um exemplo disso pode ser notado nos números 

apresentados pelo aplicativo Instagram que mostram quantas imagens já foram publicadas 

nele desde sua criação: mais de 30 bilhões de imagens compartilhadas pelo aplicativo até 

2015. (INSTAGRAM, 2015).  A autora Borràs Castanyer também explora esse assunto e cita 

um neologismo proposto pelo autor Alfons Cornella (Cornella apud Borràs Castanyer, 2005) - 

infoxicação - sobre a difícil gestão desse enorme fluxo de informações.  

 De acordo com os números apresentados pelo IDC (THE, 2014), há uma expectativa 

de que, até 2020, existirão 44 trilhões de gigabytes de informação no universo digital. Apenas 

1 gigabyte desses 44 trilhões já seria suficiente para armazenar milhares de fotografias com 

tamanho e resolução apropriados para redes sociais como o próprio Instagram. Nesse cenário, 

é imprescindível pensar em como administrar essa quantidade de informação, como 

selecioná-las, como ter de fato uma experiência significativa e não simplesmente 

reprodutora35.  

 Além de todos os aspectos citados até aqui, há um outro que se destaca na 

comunicação atual: há uma fragilidade cada vez maior na credibilidade das informações que 

circulam. Parece haver uma correlação entre essa questão e muitos dos aspectos citados no 

presente estudo. 

 O crescimento na quantidade de informação e a velocidade de produção repercutem na 

incapacidade de gerir e, de certa forma, avaliar se de fato as informações correspondem aos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 O autor da presente pesquisa explorou o assunto aproximando-o à Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel, em dois trabalhos realizados no decorrer da presente pesquisa. (GUEDES, 2014; GUEDES, 
2015). 
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objetos a que elas se referem. Não são só a quantidade e a velocidade os fatores responsáveis 

por isso. Muitos dos demais aspectos citados da comunicação atual como, por exemplo, a não 

linearidade e a não fixação do indivíduo como apenas um emissor ou apenas um receptor, 

também parecem dificultar esse controle. Um número cada vez maior de pessoas, de 

diferentes lugares, produzem, modificam, acrescentam dados, subtraem dados e compartilham 

informações a todo momento.  

 O comentário de Azevedo (2009) de que nessa nova ambiência não é possível 

determinar onde começa e onde termina a mensagem - a questão de que se trata de um signo 

sempre potencial, que permanece aberto - também demonstra que o tipo de escritura desse 

novo contexto não permite a instauração de um registro memorial fixo que ofereça 

informações de aspecto documental crível absoluto; que possam ser lidas como informações 

que correspondam incondicionalmente a verdades estabelecidas. Ademais, é importante 

destacar o aumento das possibilidades de interatividade oferecidas por todo esse cenário. Um 

exemplo interessante das múltiplas possibilidades de leitura e construção que outros níveis de 

interatividade podem oferecer está na obra "Birds Still warm from flying: a cube creation" de 

Jason Nelson. O projeto fundamenta sua interface digital no jogo inventado por Ernő Rubik 

em 1974 e posiciona diversos poemas nos fragmentos que compõem o cubo mágico. O 

usuário pode jogar com as opções do programa do cubo mágico e experimentar diversas 

relações possíveis entre as partes que constituem o poema, construindo diferentes leituras a 

cada jogo realizado (Imagem 44). 

 
Imagem 44 - Birds Still warm from flying: a cube creation - Autoria: Jason Nelson. 

 
Fonte: http://www.secrettechnology.com/ausco/poecubic2.html. Print screen do site. 
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 O aspecto em rede da comunicação atual, discutido por alguns autores citados, é uma 

das características desse movimento de expansão contínua de intercâmbio entre signos e de 

uma criação não mais individual. Borràs Castanyer (2005), conforme já citado, comenta que 

esse aspecto beneficia a construção coletiva de conhecimento e reduz o espaço para verdades 

absolutas.  
O hipertexto encarna uma nova forma de textualidade transitável, se me permite a 
expressão, baseada na capacidade de penetração de um texto marcado por ligações 
que abrem portas para novos horizontes de sentido. (BORRÀS CASTANYER, 
2005, p. 51, tradução nossa). 

 

 Esse cenário parece muito mais acessível do que a comunicação linear mais 

característica das tecnologias anteriores que situavam seus participantes - ou que costumavam 

ser abordadas como responsáveis por situá-los - apenas como emissores ou receptores. 

Contudo, todos esses aspectos colaboram também para a suspeita em relação à veracidade das 

informações que circulam atualmente. Esses fatores parecem decisivos nessa crise da 

credibilidade das informações digitais. Há que se ponderar que muitas dessas questões não 

são exclusivas da tecnologia digital, mas a dimensão ganha uma proporção e uma 

complexidade maiores com sua presença.  

 A imagem fotográfica parece uma das protagonistas nessa discussão sobre a 

fragilidade do aspecto crível de informações digitais. Conforme discutido no primeiro 

capítulo, no sistema fotoquímico parecia haver uma relação direta e análoga com o mundo 

físico; já com a tecnologia digital, a possibilidade de controle de cada pixel facilita a 

intervenção na imagem: modificação, substituição e exclusão de elementos que compõem a 

superfície da imagem digital.  

 
Cada pixel é calculável e transformável individualmente, de maneira que as imagens 
ou sons podem ser alterados à vontade [...] questões sobre a autenticidade e a 
referencialidade das imagens eletrônicas ou infográficas devem ser, portanto, 
plenamente reformuladas. (GIANETTI, 2006, p. 104). 

 

 A capacidade de alterar essa informação não é exclusiva da tecnologia digital, mas os 

novos recursos tecnológicos proporcionam uma facilidade muito maior para a realização de 

alterações, de difícil detecção posterior. Isso resulta tanto no aumento das ocorrências dessa 

prática em relação às que se sabe que ocorreram no decorrer da história do meio fotográfico 

quanto na desconfiança cada vez maior das pessoas por saberem que as alterações podem 

passar despercebidas.  
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 Conforme comentado no primeiro capítulo, muitos dos argumentos utilizados pelos 

que questionam a credibilidade da fotografia com a tecnologia digital já poderiam ser 

proferidos em relação ao processo fotoquímico, mas as atuais variáveis trazem novas questões 

a serem debatidas sobre o aspecto crível da imagem fotográfica e de sua função documental. 

 Flusser (1985/2008) considera que o que está em jogo em relação às imagens não é se 

elas são, ou não, ficcionais, já que elas se referem ao programa que as constituem: "A 

distinção ontológica a ser feita é aquela que se dá entre o mais ou o menos provável. E não 

apenas a ontológica, mas igualmente a ética e a estética." (FLUSSER, 1985/2008, p. 25). 

 
 [...] Mas se as imagens de natureza digital marcam um limiar, um início, tal não 
deve ser entendido como um ponto de ruptura e superação absolutas, mas como um 
processo que recoloca em transformação o estatuto da imagem em nossa cultura e 
que faz diferir nossos modos de ver, pensar, sentir, viver e criar imagens. 
(FATORELLI; BRUNO, 2006, p. 6). 

 

 Outro fator relevante para a investigação do tema é o uso de algoritmos de 

experiência, os quais  determinam que tipo de conteúdo será exposto ao usuário de um 

computador. Muitas informações que aparecem para o usuário em redes sociais, publicidade 

em páginas da internet, e-mails, etc. são determinadas a partir da experiência anterior do 

usuário com o programa.  

 Em 2014,  foi publicado um experimento feito com usuários do Facebook sem que 

estivessem conscientes de que participariam de uma pesquisa. Os resultados chamaram a 

atenção para a influência da tecnologia digital no comportamento humano. Os pesquisadores 

conseguiram alterações significativas no comportamento de seus usuários ao selecionar que 

tipo de informação eles receberiam em seus respectivos feed de notícias. As informações às 

quais eles foram expostos haviam sido categorizadas como positivas ou negativas de acordo 

com uma série de palavras-chave escolhidas pelos pesquisadores. Ao submetê-los apenas às 

informações categorizadas como negativas, os pesquisadores conseguiram tendenciá-los a 

publicarem conteúdos de caráter negativo. O mesmo efeito ocorreu ao expô-los a conteúdo 

categorizado como positivo; conseguiram tendenciá-los a publicarem conteúdos de caráter 

positivo. (KRAMER et. al, 2014).  

 A correlação entre tecnologia e linguagem se mostra ainda mais complexa com o 

digital. Ideias como a do autor Vilém Flusser, expostas em ambos os livros abordados no 

presente estudo (FLUSSER 1985/2008; 1983/2011), por exemplo, parecem ainda mais 

relevantes ao analisar as consequências da presença quase generalizada da tecnologia digital 

nas diversas ações do homem.  



	  

	  

147 

 
O pequeno besouro, que corre em todas as direções sob um copo de vidro, acredita 
ver à sua frente uma liberdade ilimitada. Mas a uma determinada distância ele bate 
contra o vidro; ele pode ver mas não pode ir adiante. Se movimentar o copo para 
frente, dá a ele a possibilidade de percorrer mais espaço. Mas seu movimentar 
principal é determinado pela mão que o guia. Do mesmo modo, nossa época, que se 
crê  totalmente livre, também depara com certos limites, mas que serão deslocados 
"amanhã". (KANDINSKY, 1912/2013b, p. 147). 

 

 O atual cenário apresenta transformações que passam a ocorrer cada vez mais rápidas 

e isso provoca uma série de questões fundamentais para a cognição e para a comunicação do 

homem em esferas como as da educação, arte, cultura, economia e política. 

 A vida cotidiana, em grupo e individual, é intensamente impactada pelas modificações 

influenciadas pela citada correlação entre tecnologia e linguagem. O presente capítulo 

procurou abordar o fenômeno da escritura digital a partir do ponto de vista dessa correlação, 

explorando alguns dos principais aspectos e momentos que conduziram ao cenário atual, para 

pensar alguns dos principais desafios e potencialidades proporcionados pelo digital. 

 Pensar o digital requer considerá-lo um espaço em que ocorrem as diferentes relações 

da humanidade. Sejam elas por meio de computador ou não. Hoje, a internet interconecta 

cada vez mais pontos do mundo e o abrange em quase sua totalidade. Poucos pontos ainda 

não lidam com os aspectos dessa nova ambiência, mas possivelmente algum tipo de reflexo 

das mudanças chega até mesmo a esse lugares. 

  A influência  das alterações percebidas com a presença da tecnologia digital questiona 

a distinção entre real e virtual. Portanto, se deve esclarecer: não parece que exista uma 

demarcação precisa de um território real e de um território virtual que possa sustentar tal 

distinção. Os diversos tipos de relações (presenciais, à distância, simuladas, etc.) ocorrem em 

um mundo em que a tecnologia digital é quase onipresente. Os futuros avanços sobre 

realidade aumentada e realidade virtual podem modificar ainda mais esse cenário, mas parece 

um caminho mais produtivo direcionar os esforços de pesquisa para os tipos de relação, 

percebendo-as em um espaço em comum: a ambiência digital. 

 O próximo capítulo sintetizará as modificações percebidas no decorrer da presente 

pesquisa com a tecnologia digital na escritura fotográfica e analisará algumas das obras 

contemporâneas a partir da discussão dos conceitos e ideias relacionados às modificações nos 

aspectos de linguagem da escritura fotográfica. 
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Podemos, então, afirmar que não há crise de autoria e muito menos que a 
interatividade é uma novidade desse meio digital, e se existe algo em que temos de 
nos debruçar é quanto à questão de quem protagoniza a criação na poética digital. 
(AZEVEDO; VIGAR, 2013, p. 90-91). 
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4 O QUE TEM DITO A FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA? 

 

 No primeiro capítulo, foram abordados alguns dos principais discursos sobre o 

fotográfico no decorrer de sua história. O que mais se destacou nessa primeira parte  da 

análise foi a forte tensão e equilíbrio existentes entre o aspecto indicial e o aspecto simbólico. 

Todavia, as últimas décadas foram marcadas pelo desequilíbrio entre esses dois aspectos.          

A suposta indexicalidade da fotografia, que fundamentou inúmeras de suas abordagens e 

contribuiu para distingui-la das outras linguagens de representação visual, tornou-se cada vez 

mais contestada, motivando o impeachment da fotografia como um documento crível e 

verossímil, ainda que, conforme já discorrido na presente tese, talvez nunca devesse ter sido 

abordada por tal perspectiva.  

 A ideia de índice, segundo os autores citados que a exploraram, não se referia à ideia 

de uma verdade suprema, mas sim a uma maneira de relativizar a relação da fotografia com o 

mundo real. O estabelecimento de qualquer tipo de verdade na imagem fotográfica depende 

de vários fatores envolvidos em sua constituição. Fatores, estes, que antecedem e sucedem o 

disparar de uma câmera fotográfica. Isso já poderia ser pensado bem antes da implementação 

da tecnologia digital. Além desses pontos, ainda no primeiro capítulo, foram explorados, 

sinteticamente, alguns assuntos e movimentos mais atuais relacionados à escritura fotográfica 

com o propósito de introduzir a complexidade da contemporaneidade e a urgência em analisá-

la.  

 No segundo capítulo, a análise tomou distância para compor um quadro maior que 

reunisse mais elementos: as mudanças nas relações informacionais da humanidade. A 

fotografia está presente como um elemento decisivo a todo momento nessa etapa da 

discussão, entretanto o proposital distanciamento permite a inclusão de variáveis presentes no 

extraquadro do que havia sido primeiramente recortado. Incluíram-se, dessa forma, elementos 

fundamentais para a tentativa de compreender mais os desdobramentos do cenário vigente.  

 A primeira seção desse segundo capítulo consistiu em explorar, por meio de um 

diálogo interdisciplinar, algumas das principais ideias de autores que, ao analisarem as 

modificações nos processos de comunicação, interrogaram a relação entre tecnologia e 

linguagem no decorrer da história da humanidade. A presente pesquisa adotou o 

posicionamento de pensar esses dois fatores - tecnologia e linguagem - sempre em uma 

correlação. Acredita-se, assim, que a reciprocidade entre esses dois fatores foi um dos 

principais combustíveis para o avançar da sociedade.  
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 Após essa fase, a pesquisa se concentrou nos autores que discutiram o crescente uso 

de novos dispositivos tecnológicos, cada vez mais automatizados, nas mais diversas relações 

informacionais da humanidade. O caminho proposto procurou refletir sobre as consequências 

desse movimento, especialmente no que se refere às alterações das coordenadas de tempo e de 

espaço na comunicação da espécie (aceleração  e globalidade) e, também, às implicações do 

avanço do automatismo nas suas mais diversas atividades. A fotografia indubitavelmente é 

uma das peças principais desse quebra-cabeça, mas, além dela, há outros avanços científicos e 

tecnológicos responsáveis por profundas e decisivas mudanças sociais que devem ser 

incluídas no quadro discutido. Por esse motivo, foram citadas invenções contemporâneas à 

fotografia que exerceram funções cruciais nas alterações das maneiras de o homem se 

relacionar, como, por exemplo, o telégrafo e a máquina de calcular. Tais invenções, segundo 

alguns dos autores citados, já apontavam para uma futura convergência entre informação e 

comunicação, que só viria a ser plenamente concretizada com a revolução digital. 

  Logo após, a pesquisa procurou acercar-se mais dos processos de automação e de 

computação específicos das representações visuais, explorando alguns autores que as 

investigaram por esse viés. Em resumo, com a tecnologia digital, pode-se pensar que a 

produção de imagens passou a ser realizada a partir de um programa formado por bits, 

capazes de gerar os pixels que constituem a superfície de uma imagem digital. Com essa nova 

construção, que se difere em muitos aspectos da fotografia obtida pelo processo fotoquímico, 

surgem muitos questionamentos sobre a relação com o mundo exterior e sobre que tipo de 

signo passa a ser constituído por meio desse processo. A correlação entre tecnologia e 

linguagem se torna bem evidente em todos esses questionamentos, sobretudo nos diferentes 

procedimentos que envolvem a produção, o processamento, as possíveis alterações, a 

disseminação  e o armazenamento das imagens digitais.  

  O acesso - ou mais especificamente o controle - à menor unidade que organiza a 

superfície da imagem digital e à menor unidade de seu programa (responsável por gerar essa 

superfície), por exemplo, parece facilitar e multiplicar o número de alterações realizadas, fato 

que contribui para a já citada crise de credibilidade que a fotografia tem enfrentado 

ultimamente, sobretudo no campo do fotojornalismo. 

 Além das variáveis relacionadas à correlação entre tecnologia e linguagem, também 

foram abordados assuntos relacionados ao impacto social provocado por essas modificações 

nas representações visuais. Destacam-se dois ensaios do autor Vilém Flusser (1985/2008; 

1983/2011) por oferecem importantes chaves para investigar as inúmeras transformações, que 
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tem acontecido junto a essa proliferação cada vez maior de imagens circulando pelo mundo, 

nas relações informacionais da sociedade.  

 Depois de refletir sobre todo esse processo de computação e automação das imagens 

técnicas, a investigação se concentrou na escritura digital, responsável não só por produzir, 

processar, disseminar e armazenar fotografias digitais, mas também pelas mesmas delegações 

a qualquer outra manifestação de linguagem, seja ela visual, sonora ou verbal. Conforme já 

comentado, a menor unidade da escritura digital é a mesma para qualquer uma das linguagens 

e meios tradicionais (cinema, fotografia, música, etc.). Essa característica permite e 

impulsiona uma série de relações entre os campos visual, sonoro e verbal.  

 Para debater esse intercâmbio de linguagens - uma possível convergência e/ou até 

mesmo a expansão de um código específico para além de suas fronteiras - foram exploradas, 

sobretudo: a) a relação que Vilém Flusser (1985/2008) faz entre a música de câmera e a  

imagem técnica; b) a ideia de Escritura Digital Expandida do autor Wilton Azevedo (2009); c) 

uma série de paralelos entre as propostas de Flusser e Azevedo com a obra do artista russo 

Wassily Kandinsky, responsável por uma das mais importantes relações entre o visual, o 

sonoro e o verbal na história da humanidade. A aproximação entre esses autores possibilita 

pensar a produção artística contemporânea com a escritura digital por meio de outros pontos 

de vista.  

 Há alguns aspectos em comum entre suas respectivas abordagens, embora a 

aproximação desses autores exija bastante cautela e uma série de considerações. Ainda assim, 

todo esse exercício de análise pode favorecer a busca de novas potencialidades para a 

escritura digital e, por conseguinte, para a escritura fotográfica na atualidade. Essa relação 

entre linguagens potencializada pela escritura digital também será explorada mais adiante na 

presente pesquisa. 

 A última seção do segundo capítulo conjugou uma série de outros pontos decisivos 

que costumam ser mencionados e abordados por autores que investigam as características e as 

modificações contemporâneas na comunicação do homem com a presença da tecnologia 

digital. Uma das questões de destaque nesse quadro, abordada no decorrer da presente tese, é 

o aumento da velocidade e da quantidade de informação produzida e disseminada. Isso gera 

um grande desafio para a humanidade: como lidar com essa crescente quantidade de dados. 

Assunto que tem preocupado especialistas de vários campos do conhecimento. A velocidade 

em que as relações informacionais da humanidade ocorrem reduz cada vez mais o tempo 
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disponível para envolver-se com um determinado conhecimento, percebê-lo, relacioná-lo com 

o seu repertório, atribuir-lhe significados, etc.  

 Conforme alertado, além da crise de gerenciamento de dados, esse aumento da 

velocidade parece provocar um processo de enfraquecimento nos códigos utilizados para 

construção da mensagem. Isso pode ser percebido sobretudo no código verbal, mas há 

indícios de que um movimento semelhante possa estar acontecendo no código fotográfico 

como será comentado ainda neste capítulo. Os reflexos do aumento da velocidade podem ser 

pensados tanto em relação à maneira como cada indivíduo administra essa enorme quantidade 

de dados, mas também em relação ao coletivo, às grandes corporações, ao governo, etc.  

 Outro assunto discutido na citada seção que encerra o segundo capítulo: não parece 

adequado pensar o digital como uma tecnologia que pode ou não ser aplicada e que, caso não 

fosse, seus reflexos seriam mínimos ou até inexistentes. A tecnologia digital está presente nas 

mais variadas performances da espécie humana. A partir do caminho realizado na presente 

tese, optou-se por pensar o Digital como algo que influencia o ser e o estar na 

contemporaneidade: um tempo-espaço onde todas as relações informacionais da humanidade 

não são livres da existência e do uso de novos dispositivos tecnológicos. Essa postura mantém 

uma aproximação com algumas ideias apresentadas pelo autor Wilton Azevedo (2009) ao 

apresentar os conceitos de Escritura Digital, Ambiência Digital e outras ideias 

correlacionadas.  Sua abordagem, em sintonia com a da presente tese, vai de encontro à ideia 

de estabelecer um corte preciso entre uma realidade virtual e uma realidade física que permita 

atribuir algum grau de realismo superior a uma delas. Tal corte, na opinião do autor da 

presente pesquisa, não parece favorecer a investigação das relações informacionais 

contemporâneas a ponto de compreender as nuances e os detalhes envolvidos nas diversas 

experiências da espécie. 

 "A poesia do invisível, a poesia das infinitas potencialidades imprevisíveis, assim 

como a poesia do nada, nascem de um poeta que não nutre qualquer dúvida quanto ao caráter 

físico do mundo." (CALVINO, 1990/2012, p. 21). 

 Há ainda uma série de outras questões relevantes para a escritura fotográfica que 

foram discutidas no referido capítulo, como, por exemplo, o aspecto de rede na produção e na 

distribuição de informações, a impossibilidade de determinar o início e o fim da mensagem, a 

construção coletiva, os processos de criação colaborativos, o constante intercâmbio que 

acontece nessas múltiplas atividades, a não linearidade da comunicação, a não polarização 

entre as figuras de emissor e receptor, a circularidade no trânsito informacional na ambiência 
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digital, a interatividade, a crise de credibilidade dessas informações, o uso de algoritmos de 

experiências que determinam o conteúdo que o usuário receberá, etc. 

 Com a escritura digital, a mensagem permanece aberta a múltiplas interferências e em 

movimento de expansão: pode percorrer inúmeros caminhos e até mesmo transpor os limites 

tradicionalmente demarcados entre os campos visual, sonoro e verbal. Porém, é bem verdade 

que muitas das questões citadas no parágrafo anterior já poderiam ser pensadas antes mesmo 

da predominância da tecnologia digital. As críticas a uma delimitação precisa das 

incumbências de um autor e de um leitor já eram propostas com a própria escrita verbal linear 

presente em um livro, porém a tecnologia digital proporciona uma elevada complexidade a 

toda essa discussão. 

 Tendo em vista o amplo percurso percorrido até aqui, cabe agora concentrar 

novamente a atenção à escritura fotográfica, focando a análise nos principais pontos 

observados a fim de compreender quais são as modificações mais fortes que vêm ocorrendo 

em seu código, nesse fluxo informacional da ambiência digital. 

 O paralelo promovido no primeiro capítulo - O que te diz a fotografia? - entre os 

aspectos de linguagem da fotografia e a dúvida apontada no texto de Alberto Caeiro, se o 

vento apenas se referia a sua própria existência ou dizia "muitas outras coisas" (PESSOA, 

2013, p. 35), permanece relevante e contributivo. Porém, o atual cenário engloba outras 

intrincadas variáveis que exigem novas investigações sobre os aspectos de linguagem e sobre 

as funções sociais da escritura fotográfica.  

 Consideradas as múltiplas modificações notadas na contemporaneidade, com a 

onipresença da tecnologia digital, é possível afirmar que a escritura fotográfica tem 

apresentado profundas alterações. Conforme discutido, desde sua origem, a fotografia 

desempenhou importantes funções em diversos campos do conhecimento, provocando muitas 

reflexões sobre seus aspectos de linguagem e sobre sua função social. A possibilidade de 

reproduzir a realidade, enaltecida por alguns dos primeiros posicionamentos teóricos sobre a 

imagem fotográfica, a tornava objeto de fortes debates entre os intelectuais da época.                 

O desenvolvimento da tecnologia e da linguagem fotográfica, assim como o de diversos 

outros fatores socioculturais, favoreceram um constante aumento na produção e na 

distribuição de imagens ao redor do mundo. Os grandes acontecimentos da história, com o 

desenvolvimento da fotografia (de sua tecnologia e de sua linguagem), passaram a ser 

testemunhados por fotógrafos que os fixavam em representações visuais que gozavam de uma 

credibilidade superior aos demais meios e linguagens empregados para tal finalidade.  
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 Além de ampliar o que as pessoas conheciam visualmente, a fotografia passou a ser 

utilizada para documentar o cotidiano familiar, colaborando para formação de um arquivo 

memorial dos principais momentos e rituais desse tipo de instituição. Isso resultou em um 

contínuo crescimento na produção de imagens. Também se estabeleceu como um importante 

elemento para a aceleração da comunicação e muitas vezes foi articulada para manobras 

políticas, sociais e econômicas por parte do poder público e privado: tentativas de manipular a 

opinião das pessoas em relação a um determinado acontecimento, etc. Essas e outras 

características fizeram da fotografia um dos principais vetores para o avanço e para a 

organização social. 

 O número cada vez maior de imagens circulando promoveu agudas transformações na 

maneira de a humanidade se relacionar. Guy Debord (1967/1997), conforme comentado, 

analisou esse cenário atribuindo o conceito de espetáculo a essas relações imagéticas. Flusser 

(1985/2008; 1983/2011) também apontou que as imagens técnicas foram responsáveis por 

transformar eventos em espetáculos previsíveis, repetitivos e repetíveis, o que, segundo o 

autor, culminou no fim da história. 

 Hoje, a quantidade de imagens atinge cifras cada vez mais surpreendentes. Esse 

aumento no número de informação não se refere apenas ao campo da fotografia, mas a 

qualquer tipo (visual, sonoro ou verbal). É cada vez mais difícil administrar esse enorme 

montante de informação que circula pelo mundo.  

 "Em nossa memória se depositam, por estratos sucessivos, mil estilhaços de imagens, 

semelhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez menos provável que uma delas adquira 

relevo." (CALVINO, 1990/2012, p. 107). 

 Para resolver essa incapacidade de gerenciamento, o automatismo dos dispositivos 

empregados para essas tarefas se torna cada vez mais elaborado, reduzindo, assim, as tarefas e 

as decisões humanas. A escritura fotográfica, sem dúvida, atinge e é atingida por tais 

movimentos. Investigar suas atuais modificações é tarefa substancial não só para esclarecer o 

pensar e o fazer fotográfico nos dias atuais, mas também para examinar as diversas relações 

informacionais da humanidade e as consequências de todo esse cenário para o ato de narrar e  

gerar registros memoriais. O comentário de Campany (2007, p. 138, tradução nossa) 

demonstra a complexidade de pensar a correlação entre fotografia e memória: "O marco 

teórico que vincula a fotografia com a memória coletiva é tão firme como complexo. A 

fotografia pode ser uma ajuda para a memória, mas também pode ser um obstáculo que 

bloqueie o acesso à compreensão do passado."  
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A estrutura da memória está, em grande medida, condicionada culturalmente pelos 
meios de representação a nosso alcance. Quando nossa imagem do mundo muda de 
condição, também mudam nossas fórmulas de recordar. Bem poderia ser que o 
status especial confiado à fotografia fixa na era da televisão e das novas tecnologias 
não seja tanto um reconhecimento de sua superioridade mnemônica como um desejo 
nostálgico de que esta deva ainda conservar esse "poder". Isto é, que há um interesse 
na ideia de que o relativo primitivismo da fotografia resgatará em certa forma os 
processos de nossa memória que tanto se têm complicado pela ingente quantidade 
de informação que assimilamos das diversas tecnologias. (CAMPANY, 2007, p. 
139, tradução nossa). 

 

 

4.1 A IDEIA DE ÍNDICE NA ESCRITURA FOTOGRÁFICA DIGITAL 

 
Imagem 45 - Confeiteiro (da série "Ausência do sujeito"), 2007. Autoria: Michael Somoroff. 

 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-hDjar9wzmkk/UYVyvQRZAFI/AAAAAAAB4pc/foPE6zQyL-

k/s1600/Pastelero_2007.jpg. 
 



	  

	  

156 

 Em Confeiteiro (Imagem 45), Michael Somoroff se apropria da fotografia realizada 

por August Sander apresentada no primeiro capítulo (Imagem 8) e explora os recursos da 

tecnologia digital que possibilitam o acesso aos menores pontos que constituem a imagem - os 

pixels - para remover o sujeito fotografado e reconstruir o fundo da imagem. Tal 

procedimento demonstra o potencial e a complexidade oferecidos pelos avanços tecnológicos 

na escritura digital. Antes, no sistema fotoquímico, uma reconstrução que tentasse excluir um 

sujeito de uma fotografia seria fruto de um processo artesanal muito difícil de ser realizado. 

 Sander, conforme brevemente comentado no primeiro capítulo, elaborou um 

minucioso e vasto projeto fotográfico que procurou retratar a sociedade laboral alemã. Suas 

fotografias evidenciam a relação representação-construção que realça o papel do fotógrafo e 

sua articulação de linguagem para compor sua narrativa. As fotografias de Sander mostram 

sempre um trabalhador de uma determinada profissão, em uma pose estática, com algum 

utensílio ou ferramenta utilizada para desempenhar sua atividade, um olhar forte e seu 

ambiente de trabalho, assim como seus objetos e detalhes no fundo da imagem. Ao excluir o 

sujeito da imagem, Somoroff fratura a representação-construção proposta por Sander e 

constrói uma nova. A imagem de Somoroff, ao impor essa ausência, oferece muitos caminhos 

para o espectador percorrer. Seu potencial simbólico ganha novas perspectivas. Ademais, 

destaca também diversos elementos que estavam no segundo plano e que ajudavam a contar a 

história da imagem. Tais modificações demonstram a instabilidade do fotográfico no atual 

cenário. Pensá-lo como um índice, requer uma série de considerações e questionamentos.   

 O avanço do automatismo e da computação das imagens nos diversos procedimentos 

que envolvem sua produção, seu processamento, sua transmissão e o seu armazenamento, 

assim como os dispositivos empregados para tanto, as interfaces gráficas dos programas que 

os regem e a ambiência digital em que ocorrem todas essas operações são fatores e elementos 

que têm proporcionado muitas mudanças à escritura fotográfica. As linguagens e os meios 

tradicionais (fotografia, cinema, música, etc.), com a escritura digital, se apresentam como 

superfícies geradas a partir de um programa numérico; modelo matemático cuja unidade 

mínima - o bit - é uma unidade sem peso, imaterial, que possibilita a sintetização, por meio 

dos modelos culturais existentes, de todas as linguagens desenvolvidas pela espécie humana. 

 
A segunda revolução industrial, diferentemente da primeira, não oferece imagens 
esmagadoras como prensas de laminadores ou corridas de aço, mas se apresenta 
como bits de um fluxo de informação que corre pelos circuitos sob a forma de 
impulsos eletrônicos. As máquinas de metal continuam a existir, mas obedientes aos 
bits sem peso. (CALVINO, 1990/2012, p. 20). 
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 A discussão de alguns paralelos entre a ideia de Escritura Digital Expandida de Wilton 

Azevedo (e.g. AZEVEDO, 2009; 2010, AZEVEDO; VIGAR, 2013) e as ideias de Vilém 

Flusser (1985/2008) sobre o universo das imagens técnicas contribuíram especialmente para a 

análise proposta na presente pesquisa. Esse recorte estabelece um encontro de duas 

abordagens que assumiram a importância de pensar a articulação de linguagem com os 

grandes avanços tecnológicos. Apesar de o intervalo entre a publicação original de tais 

pesquisas não ser tão grande (aproximadamente pouco mais de duas décadas), o ritmo cada 

vez maior das relações informacionais faz com que o objeto de investigação de cada autor 

apresente distintas variáveis. Aproximá-las, pode situar algumas claves para pensar a escritura 

fotográfica nos dias atuais. Conforme comentado, ambos os autores, nas pesquisas citadas, 

parecem admitir que o signo produzido por esse tipo de escritura se refere, sobretudo, ao 

programa que o gera e não a um objeto no mundo exterior, pelo menos não de maneira direta. 

 Tanto Flusser quanto Azevedo destacam duas partes de um produto de linguagem: um 

conteúdo interior (o que para Flusser seria o programa e para Azevedo seria o endossistema) e 

uma forma exterior (o que para Flusser seria a superfície e para Azevedo seria o exossistema). 

A forma exterior é gerada pelo programa e delimita em alguns aspectos esse conteúdo interno. 

É ela que permite ao espectador atribuir-lhe algum significado, de acordo com seu repertório 

cultural. Até mesmo seu reconhecimento como um signo -  produto de linguagem de algum 

código pré-estabelecido culturalmente - depende dessa camada externa (superfície ou 

exosssistema). 

 Essa superfície é gerada de acordo com informações sobre a cultura do pensar e do 

fazer imagens, previamente inscritas no programa, isto é, existe uma pré-configuração no 

dispositivo que se refere a tudo que já foi produzido anteriormente pela humanidade. A 

produção de novas imagens é fruto de informações calculadas a partir desses modelos prévios 

e não de relações análogas. Não há uma relação direta e contínua entre a imagem fotográfica e 

o objeto, não como costumava ser apontada no processo fotoquímico.  

 A fotografia, produzida a partir dessa nova escritura, com o uso de novos dispositivos 

tecnológicos, pode referir-se a um objeto do mundo exterior de forma indireta. Não parece 

mais tratar-se daquele índice que muitos teóricos disseram atestar a existência de um objeto 

cuja luz refletida havia sido inscrita no suporte fotossensível, mas pode ser pensada como um 

índice que atesta a existência de um programa que o gera. Ou seja, seu objeto direto é o seu 

próprio programa. Para pensar uma relação indicial com o mundo exterior é necessário seguir 
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o caminho dessa referência que parece se estabelecer de forma indireta: um índice indireto 

gerado por um programa. Azevedo (2009) evidencia a importância de investigar a escritura 

digital para libertar a expressão poética com o uso desses novos dispositivos de articulação 

numérica, além de investigar os desdobramentos de tais práticas para a memória da espécie. 

Flusser (1985/2008) diz que esclarecer qual é o verdadeiro objeto da imagem 

computadorizada é revelar seu verdadeiro caráter: o programa ao qual ela se refere tem como 

propósito programar a sociedade por meio de espetáculo que se repete.  As imagens 

dispersam quem a recebe que, por sua vez, alimenta o programa presente no que Flusser 

analisa como aparelho. Em ambas as leituras, o núcleo da escritura parece imprimir severas 

mudanças em relação ao que poderia ser interpretado na anterior correspondência indicial do 

objeto do mundo exterior que costumava ser enaltecida no processo fotoquímico. 

 A escritura fotográfica, do ponto de vista exosssistemático, isto é, do ponto de vista 

exterior, preserva a aparência tradicional da escritura fotográfica. Também apresenta algum 

tipo de nexo com o objeto representado naquela superfície formada por pixels, embora seja 

gerada por uma escritura numérica que utiliza um modelo matemático referente à cultura 

fotográfica. Do ponto de vista endosssistemático, isto é, do ponto de vista interior, é a mesma 

escritura que gera qualquer outra superfície, de qualquer outra forma de representação; seja 

ela visual, sonora ou verbal. 

 Conforme visto, muitos dos questionamentos sobre o índice destacam que a fotografia 

não é  e nunca foi uma escritura privilegiada para a constituição de uma representação mais 

verdadeira do mundo. Segundo alguns desses discursos, a fotografia é fruto de uma 

construção que envolve inúmeros fatores socioculturais, ideológicos e simbólicos. Tal crítica 

parece associar a ideia de verdade à de índice, ou considera que essa associação era 

estimulada por essa ideia, além de sugerir que as pesquisas que se sustentaram nesse 

fundamento foram desdobramentos de uma interpretação precipitada e equivocada da 

fotografia enquanto signo indicial. 

 Contudo, muitos dos autores que exploraram a ideia de índice em relação à fotografia 

já argumentavam antes do digital que ela não se tratava de uma mensagem com teor de 

verdade, mas que o índice atestava a existência do objeto que esteve diante da objetiva. Era 

uma maneira de interrogar e explorar esse aspecto da imagem fotográfica que parece ter sido 

o responsável por distingui-la - em alguma medida - das outras representações e linguagens. 

A forte tensão existente entre esses aspectos documental e ficcional assim como a correlação 
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entre eles, no decorrer da história da fotografia, estimularam o desenvolvimento da tecnologia 

e da linguagem fotográfica.  

 Com a imagem eletrônica e a tecnologia digital, muitos autores aumentaram o tom 

desses questionamentos desfavoráveis à ideia de índice. Alguns exclamaram que o digital traz 

uma nova configuração: uma nova composição que não admite mais ser tratada igualmente à 

ideia anterior de índice. Outros, que o digital escancara o suposto equívoco já citado: a ideia 

de índice nunca deveria ter protagonizado a discussão sobre o fotográfico porque velaria seu 

verdadeiro caráter simbólico. (MACHADO, 2013). 

 No ponto de vista da presente pesquisa, ambos os posicionamentos se encontram 

parcialmente certos e errados. De fato, o digital acarreta uma nova configuração e o caráter 

simbólico e conceitual das imagens é parte substancial de sua linguagem. Mas a ideia de 

índice não era a responsável por omitir tais aspectos. Tampouco se instalava como uma razão 

absoluta, mas sim como um discurso que destacava e relativizava a relação da fotografia com 

o mundo exterior; além do fato de ter contribuído para a pesquisa sobre o campo fotográfico, 

principalmente, quando explorada sua função documental. A ideia de índice era uma maneira 

de discutir a relação com o real que sempre instigou a curiosidade de artistas e teóricos sobre 

a imagem fotográfica. 

 Muitos dos questionamentos proferidos por seus inquisidores já se demonstravam 

aplicáveis anteriormente, ou seja, não se trata de uma possibilidade exclusiva e proveniente 

do digital. Apesar disso, todos os questionamentos e discursos atuais que procuraram cessar 

os pressupostos da ideia de índice em relação à fotografia não parecem capazes de contestar 

suficientemente a intrigante relação da fotografia com os objetos por ela representados, 

mesmo considerando que tais questionamentos sem dúvida comprometeram o equilíbrio entre 

os aspectos documental e ficcional. Parece existir uma incapacidade de enquadrá-la 

totalmente em apenas uma das categorias semióticas em relação ao objeto do signo; a 

fotografia, na ambiência digital, não possui um território que seja exclusivamente icônico, 

indicial ou simbólico. Contudo, discutir a ideia de índice no digital parece um caminho 

positivo para investigar o que tem ocorrido nessa escritura, já que se trata de uma ideia que 

ganhou mais força com aspectos específicos do analógico. 
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Em muitos debates sobre o estado da fotografia a estas alturas do século 21, existem 
dois fios dominantes, ambos vinculados com a revolução digital que o meio tem 
experimentado nos últimos anos. Se diz, em primeiro lugar, que há uma inundação 
de imagens que faz com que o papel dos profissionais seja cada vez mais difícil. Em 
segundo lugar, as fotografias enfrentam uma crise de credibilidade devido à 
facilidade com que podem ser manipuladas (e com que frequentemente são). Trata-
se de dois argumentos que não sempre resistem a um exame mais rigoroso. Mas o 
debate parece, muitas vezes, uma briga contra a hidra de Lerna: se corta-lhe uma 
cabeça, aparecem duas mais. (COLBERG, 2015, p. 25, tradução nossa). 

 

 David Green e Joanna Lowry (2007) apresentam uma reflexão sobre o impacto da 

tecnologia eletrônica e digital no pensar e no fazer fotográficos elaborados com o sistema 

fotoquímico. Logo no início do ensaio, os autores apontam um paradoxo: no mesmo período 

em que emergiram muitos questionamentos sobre o meio fotográfico, surgiram novos jovens 

fotógrafos interessados em explorá-lo. Os autores apontam que a ideia de índice está situada 

como o núcleo de grande parte dos atuais questionamentos sobre o meio: 

 
a concepção da fotografia como traço de um feito anterior não esgota nossa 
compreensão de suas propriedades indiciais. Efetivamente, foi C.S. Peirce - a quem 
devemos as primeiras e ainda mais rigorosas análises sobre indexicalidade - quem 
demonstrou que o signo indicial guardava menos relação com suas origens causais 
que com o modo de aludir ao ato de sua própria inscrição. (GREEN; LOWRY, 
2007, p. 48-50, tradução nossa). 

 

 Os autores argumentam que a imagem fotográfica não é um índice somente pelo fato 

da luz refletida de um objeto ter sido gravada em um suporte fotoquímico, mas também pelo 

ato que a fez: "uma espécie de gesto performático que aponta [...] uma forma de designação 

que arrasta a realidade ao terreno da imagem." (GREEN; LOWRY, 2007, p. 50). 

 
Porém o que importa aqui é que, ao formular o tema nesses termos, devemos evitar a 
armadilha de reafirmar inadvertidamente a ideia do documento fotográfico, isto é, 
como registro autêntico de algo que tenha ocorrido. (GREEN; LOWRY, 2007, p. 61, 
tradução nossa). 

 

 Com isso, os autores chamam a atenção para que, ao pensar a ideia de índice no 

digital, não se deve limitar a pensar o traço evidenciado no sistema fotoquímico de 

constituição da imagem fotográfica, tampouco promover uma associação da fotografia como 

um documento que comprove algum tipo de verdade. Segundo os autores, deve-se pensar que 

a ideia de índice está mais relacionada  ao ato performático do fotógrafo ao apontar para um 

determinado objeto e transportá-lo para a imagem e que isso não deixa de ser relevante 

atualmente, mesmo quando consideradas as variáveis envolvidas no processo de constituição 

da fotografia digital. 
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 A ideia de índice pode ser vista como um dos discursos mais fortes em relação ao 

fotográfico no decorrer de sua existência. Esse discurso possibilitou muita pesquisa não só a 

respeito da própria fotografia, mas sobre o universo das representações visuais como um todo. 

Um elogio ao aspecto indicial não deixa de ser também um elogio aos aspectos icônico e 

simbólico. É preciso considerá-las, explorá-las e dialogar com os discursos que enfatizaram 

cada uma dessas categorias ou um conjunto delas. A cristalização de uma imagem fotográfica 

em apenas uma dessas categorias, por mais que tenha sido muitas vezes abordada desse jeito, 

parece não se sustentar plenamente. Os movimentos contemporâneos, juntamente com a 

tecnologia digital, evidenciam essa transposição de uma só categoria a múltiplas categorias, 

estabelecendo um movimento semiótico: um fluxo de expansão. 

 Pensar a ideia de índice fotográfico no digital é buscar compreender que sentido faz 

aplicar esse discurso no cenário vigente. Dubois (1990/2001) argumentou que o índice é 

sempre exterior e anterior. Segundo o autor, até mesmo quando se trata de uma fotografia 

instantânea Polaroid, há uma latência que insiste nessa separação: um intervalo entre o 

disparo e a obtenção da imagem. Além disso, essa imagem é sempre exterior ao seu objeto. 

Se, em uma primeira e apressada leitura, apenas o fator da anterioridade citado fosse 

considerado, dois movimentos contrários entre si poderiam ser supostos: a) o fortalecimento 

do índice devido ao fato de que a imagem é obtida com mais velocidade do que no sistema 

precedente; b) ou a impossibilidade de categorizá-la como índice, já que tal categorização 

seria condicionada a uma clara cisão - um distanciamento, sobretudo, temporal, além do 

espacial - entre o objeto fotografado e a fotografia que o representa. Ademais, essa rápida e 

incompleta leitura incluiria somente imagens obtidas com novos dispositivos digitais 

utilizados para fotografar; não levaria em consideração muitos outros procedimentos de 

criação, produção e distribuição da fotografia na contemporaneidade digital.  

 Refletir sobre o discurso de índice na escritura fotográfica contemporânea não deveria 

se restringir somente ao uso mais convencional, mas sim explorar diversas outras práticas e 

formatos que constituem uma imagem digital. Pode-se considerar que o objeto direto de uma 

fotografia no cenário vigente é o seu programa: a escritura que articula os bits para gerar uma 

superfície composta por pixels. O objeto exterior e anterior citado na discussão fundamentada 

no sistema fotoquímico passa a ser um objeto indireto da imagem fotográfica no atual 

sistema. Por essa perspectiva, a imagem fotográfica pode ser abordada como um índice 

indireto desse objeto: um exo-índice. A fotografia aponta sobretudo para o seu núcleo, para o 

programa que gera um tecido formado por inúmeros pixels que buscam apresentar a imagem 



	  

	  

162 

como ela seria tradicionalmente apresentada. A fotografia se estabelece principalmente como 

endo-índice de seu programa. 

 O trânsito dessa imagem, da sua constituição à sua circulação, apresenta uma série de 

variáveis que podem distanciar ainda mais essa relação exo-indicial com o objeto fotografado 

ou, até mesmo, com o objeto apenas representado na superfície da imagem digital, mas que 

não tenha sido de fato fotografado. Pensando, por exemplo, somente no resumo do processo 

de produção com dispositivos fotográficos digitais, já é possível notar uma série de mudanças: 

i) a luz refletida do objeto que esteve diante da objetiva passa por ela e atinge os fotodiodos 

do sensor da câmera; ii) isso produz uma carga elétrica que é convertida em informação 

digital, processada, organizada e que vai gerar uma superfície composta por pixels; iii) estes, 

podem ser facilmente alterados, excluídos ou substituídos a qualquer momento: permanecem 

passíveis de interferência; iv) o programa - a escritura digital - também é suscetível à 

múltiplas alterações, antes, durante e depois da exposição à luz, o que impactará diretamente 

seu aspecto exo-indicial manifestado por pixels, podendo restar apenas um endo-índice, 

dependendo do grau das alterações dos procedimentos envolvidos na constituição da imagem, 

isto é, não haveria nenhum tipo de correspondência exo-indicial daquela superfície com o 

objeto como a fotografia historicamente apresentaria. 

 Se a ideia de índice já não estabelecia um compromisso com a ideia de verdade, mas 

sim atestava que o objeto fotografado havia estado diante da câmera em determinado espaço e 

tempo, o índice pensado a partir da escritura fotográfica digital oferece um espaço ainda 

menor para qualquer aproximação sobre isso. Ainda assim, a crise de credibilidade parece 

ocorrer, principalmente, pela maneira como a escritura fotográfica está sendo articulada e não 

necessariamente por sua sintaxe. É uma questão que parece se situar mais em sua práxis. 

Igualmente ao que estava envolvido em qualquer questionamento anterior ao aspecto crível da 

imagem, mesmo considerando as citadas diferenças do código envolvido na atual situação. 

 A partir de uma aproximação com a ideia da Escritura Digital Expandida e as ideias de 

exossistema e endossistema (AZEVEDO, 2009, AZEVEDO; VIGAR, 2013), pode-se pensar 

a ideia de índice na fotografia digital em duas classes já citadas no presente texto - endo-

índice e exo-índice -, e que agora podem ser mais bem definidas:  

 

Endo-índice: Índice da escritura numérica capaz de gerar uma superfície representativa de 

um determinado objeto. O índice direto da imagem fotográfica digital passa a ser o seu 
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programa; aquele que gera tal superfície, de acordo com modelos matemáticos culturais das 

informações produzidas anteriormente, sobretudo, o que envolve a cultura fotográfica.  

 

Exo-índice: Índice indireto do objeto representado na superfície da imagem fotográfica. A 

fotografia com a qual o espectador interage - percebe, interpreta, significa, explora e promove 

relações -  é a superfície gerada por seu programa. Essa superfície é gerada de acordo com o 

modelo que possui todas as informações culturais: informações pré-existentes. A narrativa 

visual está vinculada ao modelo inscrito no computador, isto é, o que ele sabe (o que já foi 

feito anteriormente na história da humanidade). A ação da luz na constituição da fotografia 

ainda pode ser pensada quando há o uso de câmeras fotográficas digitais, mas é traduzida para 

números que seguem um modelo pré-concebido. Essa narrativa está condicionada a isso. A 

superfície se apresenta como uma espécie de interface gerada pelo seu programa, isto é, uma 

superfície que pode ser reconhecida como uma fotografia pelo espectador de acordo com os 

seus próprios modelos culturais.  

 Até mesmo os softwares envolvidos no controle dessa imagem apresentam uma 

interface que possibilita o intercâmbio de informações entre o usuário com o seu 

conhecimento da linguagem tradicional da fotografia - a cultura fotográfica - e o computador 

com a sua escritura numérica, em outros termos, com o código binário utilizado nos seus 

inúmeros processos. 

 Neste sentido é importante destacar: não é uma questão de entender apenas a 

constituição da imagem fotográfica digital do ponto de vista tecnológico, tampouco a análise 

se aplica exclusivamente às imagens produzidas com novos dispositivos tecnológicos digitais 

empregados no ato de fotografar, de forma semelhante a sua práxis tradicional. A discussão 

proposta ultrapassa esses limites. A presente exploração pode contribuir na busca por 

compreender que tipo de narrativa pode ser construída nessa nova ambiência,  com o uso de 

novos dispositivos tecnológicos e a correlação de outras linguagens culturalmente 

estabelecidas, considerando as demais variáveis abordadas; entender que tipo de memória é 

formada quando as imagens passam a ser índices indiretos dos acontecimentos, pois 

dependem de um modelo previamente inscrito em seu programa de como aquele 

acontecimento/objeto poderia ser representado pelo sistema analógico. 
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A definição de um meio, especialmente a fotografia, não é autônoma, mas sim 
heterônima, dependente de outros meios. Deriva-se menos do que é 
tecnologicamente que do que é culturalmente. A fotografia é o que fazemos com ela. 
E o que fazemos com ela depende do que fazemos com outras tecnologias de 
imagem. (CAMPANY, 2007, p. 143, tradução nossa). 

 

 A fotografia digital mostra seu duplo status atual referente à sua possível relação 

indicial: i) um índice direto de sua escritura digital/programa: endo-índice; ii) um índice 

indireto do objeto representado na sua superfície constituída por pixels: exo-índice. A 

presente pesquisa propõe a análise da escritura fotográfica no atual sistema, em suas 

diferentes formas de articulação, considerando sempre a decisiva correlação entre tecnologia e 

linguagem discutida no capítulo precedente. Calvino (1990/2012), no ensaio já citado, em que 

versou sobre o milênio vindouro (o atual), tece um comentário bem interessante sobre uma 

experiência indireta, pensando a relação com o mundo por meio da televisão. Apesar de 

diferenças cruciais em ambos os sistemas - televisão e computadores - seu comentário 

provoca a reflexão sobre alguns pontos discutidos na contemporaneidade digital. 

 
Antigamente a memória visiva de um indivíduo estava limitada ao patrimônio de 
suas experiências diretas e a um reduzido repertório de imagens refletidas pela 
cultura; a possibilidade de dar forma a mitos pessoais nascia do modo pelo qual os 
fragmentos dessa memória se combinavam entre si em abordagens inesperadas e 
sugestivas. Hoje somos bombardeados por uma tal quantidade de imagens a ponto 
de não podermos distinguir mais a experiência direta daquilo que vimos há pouco 
segundos na televisão. (CALVINO, 1990/2012, p. 107). 

 

 

4.2 MOVIMENTOS DISPERSIVOS: ENFRAQUECIMENTO DO CÓDIGO 

FOTOGRÁFICO EXOSSISTEMÁTICO E ESPETÁCULO EM LOOP 

 

 Todos esses fatores envolvidos na articulação dessa nova escritura, como, por 

exemplo, a ambiência digital em que as relações informacionais do ser humano ocorrem, os 

próprios dispositivos tecnológicos utilizados, a enorme quantidade de dados circulando, o 

maior acesso à comunicação e à produção de informação, o aspecto de rede, a mensagem que 

permanece potencial e em expansão, oferecem à fotografia outras mudanças além das 

possíveis alterações já comentadas em seu aspecto indicial.  

 Um dos movimentos notados na fotografia contemporânea que também requer ser 

investigado se refere a uma espécie de debilitação do código fotográfico, que pode ser 

reconhecido no exossistema. Esse movimento parece acontecer, principalmente, devido ao 
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facilitado e ampliado acesso à produção e à distribuição de imagens. Nos dias atuais, para 

produzir uma imagem fotográfica digital não é condicional estudar uma série de questões 

relacionadas à técnica e à linguagem que um fotógrafo precisaria pesquisar em meados do 

século XX, período em que já havia um notável avanço tecnológico. Ademais, o 

compartilhamento dessas imagens também se encontra facilitado e menos monopolizado por 

grandes empresas de comunicação. 

  Os avanços tecnológicos foram aumentando o acesso aos procedimentos envolvidos 

na produção de imagens no decorrer da história do meio. A revolução digital e os diversos 

dispositivos tecnológicos empregados no desenvolvimento e na circulação de imagens 

favorecem uma produção cada vez mais automática, que solicita cada vez menos 

aperfeiçoamento e estudo por parte de seu produtor. 

 Alguns fatores são interessantes para pensar o que esse movimento implica. Mesmo 

pensando nos usos mais rápidos e comuns, em que tenham sido utilizados diversos recursos 

automáticos, ainda existiriam notáveis diferenças  no repertório empregado em meados do 

século XX e nos dias de hoje.  

 As fotografias familiares, por exemplo, costumavam ser utilizadas em contextos bem 

específicos e, muitas vezes, privados, como álbuns, porta-retratos, etc. Hoje, elas são 

compartilhadas a todo momento nas redes sociais, mostrando o cotidiano das pessoas: 

repetindo espetáculos, transformando momentos íntimos e privados em espetáculo público. A 

comunicação sobre os acontecimentos do mundo era regida por grandes empresas do ramo 

que controlavam boa parte da produção e da distribuição das fotografias. Hoje, com a internet 

e as demais características da tecnologia digital, a produção e a distribuição de imagens passa 

a ser feita por um número muito maior de pessoas. 

 A superioridade no número de imagens produzidas hoje em dia em relação a décadas 

atrás, bem como a comparação, em cada um desses períodos, do número de imagens feitas por 

quem se dedicou a estudar linguagem e técnica fotográficas e por aqueles que fotografam sem 

nenhuma tentativa ou pretensão de articular tais elementos, também é um fator relevante neste 

ponto. Parte considerável da produção imagética contemporânea parece ser proveniente dessa 

última categoria na qual não se percebe a preocupação e o interesse de lidar com a linguagem 

e a técnica desenvolvidas no decorrer da história do meio fotográfico. 

 Isso resulta em uma avalanche de imagens circulando pelo mundo, produzidas de 

forma automática, em que as decisões e escolhas de quem as produziu são mínimas (se 

existentes) ou são escolhas que não se referem à linguagem tradicional do meio, talvez se 
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referiram a algum outro código. Muitas dessas imagens repetem padrões à exaustão. Seus 

produtores parecem seguir o programa automático do dispositivo utilizado para fotografar e, 

possivelmente, o programa da própria sociedade, como Flusser (1985/2008) destacou em seu 

ensaio sobre o universo das imagens técnicas. 

 Um exemplo ilustrativo pode ser encontrado na conduta de muitos visitantes de 

museus em grandes exposições: mais importante que promover algum tipo de diálogo com 

uma determinada obra de arte (perceber, contemplar, admirar, interpretar, significar, se 

inspirar, etc.) é registrar que esteve diante dela. Quanto mais espetacular, mais importante é o 

compartilhamento imediato da projeção desse encontro, mesmo que talvez não tenha ocorrido 

nada além daquela superfície, isto é, não tenha ocorrido nenhum tipo de imersão, leitura e 

encontro com aquela obra. A única preocupação é enquadrar o mais rapidamente possível a 

obra e a si mesmo para que o momento possa ser rapidamente compartilhado nas redes 

sociais. Pouco tempo depois, outra projeção a substitui e aquele espetáculo se perde na linha 

do tempo da rede social em que foi postado. Possivelmente aquele registro permanecerá no 

banco de dados daquela rede social e, algumas vezes, também permanecerá largado na 

memória do computador do próprio usuário que a publicou. As chances de que o produtor 

dessa projeção/simulação retorne sua atenção àquele fragmento espaço-temporal parecem 

pequenas. Possivelmente tão pequenas ou até menores do que abrir um álbum de fotografias 

empoeirado guardado há anos dentro de uma gaveta, devido ao fato de que o álbum esquecido 

na gaveta pode ter sido feito em um período em que a mensagem construída não era refém da 

enorme velocidade dos atuais processos de comunicação. Talvez, possa ser artigo para a 

ocorrência de uma espécie de reciclagem por outro usuário que explore aquele substrato em 

outros contextos e em outros caminhos, característica ampliada e potencializada pela 

ambiência digital e pela escritura digital   

  Cabe a reflexão de que o tipo de relação que está ocorrendo no mundo, na 

contemporaneidade, atribui superioridade a uma imagem que projeta uma espécie de 

simulação, em comparação com a experiência objeto da projeção que talvez não chegue a 

ocorrer, mas que está ali simulada. 

 A questão aqui é evidenciar que há um número cada vez maior de imagens circulando 

ao redor do globo, que são produzidas sem a articulação do código fotográfico - tradicional - 

do ponto de vista exossistemático e que tampouco seus produtores tenham se aventurado a 

mergulhar na articulação da escritura digital do ponto de vista endossistemático. Pensando nas 

questões levantadas pelo autor Vilém Flusser (1985/2008), a produção dessas imagens é 
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comportamento programado pela sociedade que explora as próprias imagens produzidas para 

prosseguir o movimento cíclico de dispersão, reprogramação e repetição. Os desdobramentos 

e as consequências desse movimento para a sociedade são alarmantes, porém o objetivo 

principal desta seção não é aprofundar-se nessa direção, mas sim destacar esse movimento de 

não articulação do código fotográfico em muitas das imagens produzidas atualmente: um 

movimento em curso que parece provocar um enfraquecimento do código fotográfico 

tradicional que, como visto na seção anterior, ainda pode ser percebido na aparência exterior, 

isto é, no exosssistema da escritura digital.  

 Alguns exemplos citados no capítulo precedente em relação ao código verbal ajudam a 

reflexão sobre como esse movimento pode acontecer com a imagem fotográfica. Em resumo, 

os autores citados apontam que a velocidade na produção, o uso dos novos dispositivos e as 

novas características da comunicação contemporânea têm sido responsáveis por uma redução 

na articulação do código verbal para a construção de mensagens. Os exemplos apresentados 

enfatizam a diferença de uma mensagem elaborada em circunstâncias em que os dispositivos 

tecnológicos de comunicação empregados apresentavam intervalos maiores entre a produção 

da mensagem e sua entrega ao destinatário.  

 Hoje, com a instantaneidade da comunicação, o código verbal, como ele foi articulado 

no decorrer de sua história, se encontra modificado, notavelmente reduzido: movimento de 

degeneração verbal. Tal movimento pode ser aproximado à produção geral de fotografias 

comentada nesta seção. A quantidade de informação produzida e compartilhada, assim como 

a velocidade dos inúmeros processos comunicacionais, também provocam a redução do 

tempo e da concentração para a leitura de uma imagem. (VAUGHAN, 2005). Talvez, uma das 

causas do exemplo abordado do museu. Aspectos que parecem reforçar o movimento de 

dispersão apontado por Flusser (1985/2008) e que certamente contribuem para um 

enfraquecimento do código fotográfico exosssistemático, que se fundamenta na cultura 

fotográfica.  

 A ênfase dos autores sobre a redução do período envolvido na transmissão de uma 

mensagem com o uso de novas tecnologias em relação a antigamente pode ser pensado, 

também, no período necessário para a produção da imagem. Havia um período de tempo 

necessário muito maior em todo o processo de constituição da imagem no sistema 

fotoquímico. Além disso, em várias das etapas desse processo poderiam ocorrer falhas, muitas 

vezes definitivas, na obtenção da imagem. Isso talvez influenciasse o produtor de imagens a 
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articular o código de maneira mais consciente, isto é, se envolver mais em todas as fases do 

processo, assim como no preparo e na pesquisa para realizar tais atividades. 

 Por outro lado, há uma série de produtores de imagem que, mesmo com as atuais 

variáveis, tentam lidar com o código fotográfico tradicional.  Procuram estudar a cultura do 

meio fotográfico: história,  técnica, linguagem, etc. Porém, de acordo com as características 

da comunicação contemporânea, pensando sobretudo nos apontamentos de Flusser 

(1985/2008) sobre o jogo contra o aparelho, suas ações são programadas. São situações já 

previstas que resultarão em imagens semelhantes às que já foram produzidas anteriormente. 

Ainda segundo o autor, liberdade no atual cenário é jogar contra o aparelho na tentativa de 

produzir situações pouco previsíveis. (FLUSSER, 1985/2008).  

 Esses produtores ficam presos às situações mais prováveis dentro do que Flusser 

chamava de programa do aparelho. O código fotográfico que pode ser visto no exossistema, 

enfraquecido, é articulado pelos fotógrafos de forma cada vez menos complexa e repetindo 

situações realizadas antes. Tal movimento resulta espetáculo em loop, o que Flusser 

(1985/2008) possivelmente apontaria como movimento de dispersão, programado na 

sociedade telemática que ele denominava como pós-histórica e circular .  

 Ambos os movimentos citados na presente seção parecem provocar uma dispersão e 

uma espécie de alienação em relação à articulação do código fotográfico exossistemático e, 

também, do endossistemático. A não articulação atual do código fotográfico tradicional 

provoca seu enfraquecimento. A fotografia contemporânea, quando utilizada em ambos os 

contextos abordados aqui, parece manifestar: a) fotografias cujas mensagens - potenciais 

significados - se encontram reduzidas e que a articulação do código fotográfico, como ele foi 

explorado no decorrer da história, é cada vez menor ou até inexistente (o que implica que 

talvez outro código esteja sendo articulado); b) imagens que articulam o código fotográfico 

repetindo situações anteriores -  informação redundante -  e que também demonstram, em 

certa medida, uma escassez na articulação do código em relação a como ele foi articulado no 

decorrer da história da fotografia, impactados pelos movimentos de modificação à escritura 

fotográfica na contemporaneidade que parecem resultar, muitas vezes, na sua fragilização. 

 A presente seção abordou uma espécie de redução e enfraquecimento do código 

fotográfico do ponto de vista exossistemático. A seção seguinte abordará um movimento de 

expansão do código fotográfico. Gestos em busca de situações pouco prováveis: jogadores 

que articulam as peças do jogo - as teclas do aparelho de Flusser (1985/2008) -  para a 

realização de movimentos inesperados à escritura fotográfica. Apesar de parecer contraditório 
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em uma primeira leitura, tais gestos, estes que provocam a expansão, podem provocar um 

resultado em comum com os que foram abordados na presente seção.   

 

4.3 O MOVIMENTO DE EXPANSÃO NA ESCRITURA FOTOGRÁFICA  

 

 Conforme apresentado no decorrer desta pesquisa, a mensagem constituída com a 

escritura digital se preserva aberta: apresenta signos sempre potenciais. Oferece assim, uma 

impossibilidade de definir e fixar com exatidão seu princípio e sua conclusão. Dessa forma, as 

figuras de emissor e de receptor não admitem serem abordadas como nos processos 

anteriores, caracterizados por uma estrutura linear de comunicação. Essas e as demais 

características citadas no capítulo precedente podem conduzir a uma participação de um 

número maior de pessoas na construção de uma mensagem. 

 Há mais potencialidades de interatividade nos processos de produção e disseminação 

de informações. Na ambiência digital, o signo se encontra a todo momento suscetível a 

intervenções, modificações e desvios em sua rota. Talvez isto seja um dos principais motivos 

para que os participantes dos procedimentos informacionais contemporâneos não possam ser 

situados simplesmente como emissores ou receptores.  

 Esses aspectos podem ser pensados em diversos campos; na arte, na educação, na 

política, etc. No campo da arte e, por conseguinte, na própria fotografia, a escritura digital 

libera novas estratégias e procedimentos para criação como, por exemplo, o desenvolvimento 

de projetos colaborativos entre artistas que, muitas vezes, trazem experiências distintas, fator 

que contribui para o diálogo interdisciplinar na produção de linguagem. O fluxo de expansão 

do signo digital, por múltiplos e indeterminados territórios, assumindo formas que não se 

limitam mais a somente um código do ponto de vista exossistemático, influencia 

decisivamente o pensar e o fazer fotográfico contemporâneos.  

 A produção e a disseminação de informações em rede por meio de hiperlinks, 

hipertextos e hipermídias são alguns dos fatores que contribuem para esse resultado: o 

aumento do número de pessoas envolvidas nas relações informacionais. (e.g.. BORRÀS 

CASTANYER, 2005, LÉVY, 1990/2011). A internet, exemplificando, se mostra como uma 

gigantesca teia repleta de pontos interconectados; oferece a possibilidade de novas conexões 

que não se limitam a um só código culturalmente instituído, a assuntos que possuam 

semelhanças mais fortes (e diretas) ou a pontos que estejam situados em coordenadas de 

tempo e de espaço próximas. Tais características, as que autorizam o usuário do computador a 
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navegar para pontos não contíguos/sequenciais, favorecem a inclusão de um grupo maior de 

pessoas, situadas em locais afastados uma dos outras, que possuem diversificados repertórios 

culturais e que talvez nunca pudessem se relacionar sem essas potencialidades de ação 

oferecidas pelos novos dispositivos tecnológicos de comunicação. Todos esses elementos 

colaboram para a citada construção coletiva e interdisciplinar de informações e oferecem 

novas perspectivas e potencialidades para processos criativos.  

 Conforme também já abordado nesta pesquisa, tais características, essas que implicam 

um grupo maior de pessoas envolvidas, resultam na aceleração da produção e da 

disseminação de uma crescente quantidade de dados. A ubiquidade e a ininterruptibilidade da 

tecnologia digital beneficiam uma enxurrada de informações geradas e disseminadas em 

intervalores cada vez menores. Muitos artistas e teóricos se propuseram a refletir sobre esse 

cenário de saturação antes mesmo das  atuais variáveis relacionadas à escritura digital. São 

exemplos de assuntos explorados nessa reflexão: o papel de autor e de leitor, a 

reprodutibilidade das imagens técnicas e suas consequências nas relações sociais, a 

transformação de eventos em espetáculos, as mudanças no campo da arte e a crise da 

credibilidade. Alguns teóricos e artistas, que direcionaram sua atenção a essas questões, as 

relacionaram ao que denominaram como pós-modernidade e, também, ao pós-estruturalismo. 

A presente tese não pretende explorar seu objeto de pesquisa por tais pontos de vista, mas 

certamente não desconsidera tais abordagens, assim como suas contribuições teóricas.                         

A  aproximação dos processos criativos contemporâneos aos conceitos da pós-modernidade, 

realizada por diversos pesquisadores, oferecem perspicazes exemplos e questionamentos para 

refletir sobre o cenário atual da produção fotográfica. (e.g. GRUNDBERG, 1999). 

 Artistas e pesquisadores, fundamentados, ou não, em tais pressupostos, passaram a 

contestar um possível esgotamento dos códigos investigando novas formas de articular 

linguagem, muitas vezes se apropriando do que já havia sido produzido anteriormente, em vez 

de concentrar seus esforços na produção de novas imagens. Em síntese, tais artistas e 

pesquisadores apontaram que não havia mais imagens completamente inéditas a serem 

produzidas: tudo que podia ser fotografado no mundo já havia sido e a exploração do material 

já coletado - edição, reutilização, descontextualização, etc. - parecia oferecer caminhos mais 

atraentes do que aumentar ainda mais a saturação de fotografias do mundo atual.  

 No campo da fotografia, há algumas correntes teóricas e práticas que enfatizaram no 

decorrer dos últimos anos uma busca por novos procedimentos no processo de criação e de 

produção de imagens.  É o caso, por exemplo, da Fotografia Expandida, abordada no primeiro 



	  

	  

171 

capítulo, que buscava pensar a fotografia além dos limites de seus procedimentos 

convencionais, sem limitá-la a apenas uma categoria semiótica (índice, ícone e símbolo). 

(FERNANDES JÚNIOR, 2006). Tal movimento se estabelecia como uma resposta dos 

artistas à exaustão de imagens e à padronização de modelos para os processos de criação. 

(FERNANDES JUNIOR, 2006). Outros termos e movimentos - pós-fotografia, refotografia, 

infografia, etc. - também foram levantados por autores no decorrer dos últimos anos, alguns 

deles questionando se de fato ainda se está lidando com algo que possa ser chamado de 

fotografia. 

 Antes de prosseguir com a análise mais específica à escritura fotográfica a partir da 

revolução digital, vale pontuar breves considerações sobre alguns desses 

movimentos/discursos contemporâneos. A ideia de Fotografia Expandida, considerando a 

abordagem de Fernandes Junior (2006), parece proporcionar, de acordo com o ponto de vista 

do autor da presente pesquisa, importantes elementos para discutir alguns dos movimentos 

que têm ocorrido e que estão a ocorrer, talvez de maneira mais abrangente do que a ideia de 

uma pós-fotografia, apresentada por algumas outras vozes na contemporaneidade. Contudo, a 

presente tese, ao citar um movimento de expansão, se refere, também, a algumas outras 

variáveis. Há algumas diferenças no enquadramento realizado na presente pesquisa. Isso se 

deve, principalmente, ao fato de o objeto de estudo aqui proposto estar mais diretamente 

relacionado às modificações que têm ocorrido na escritura fotográfica com a presença da 

tecnologia digital. Também é necessário destacar a aproximação com a ideia de Escritura 

Digital Expandida, que oferece importantes chaves para investigar as modificações abordadas, 

sobretudo, ao movimento de expansão discutido na presente seção. 

 No decorrer da presente pesquisa, algumas práticas relacionadas às questões 

contemporâneas foram apontadas e brevemente comentadas como, por exemplo, a 

refotografia do artista Richard Prince, abordada pelo investigador Andy Grundberg (1999); a 

abordagem do fotógrafo e pesquisador Joan Fontcuberta sobre o Projeto Beijing Silver Mine 

do fotógrafo francês Thomas Sauvin que Fontcuberta (2013) aproximou ao conceito de Photo 

Trouvé, derivado de objet trouvé do surrealismo; dentre outras. 

 David Green (2007), por exemplo, comenta que já na passagem da década de 70 para 

80, havia um intenso diálogo teórico e prático com o objetivo de investigar qual seria a 

posição da fotografia àquela altura, considerando as demais representações visuais, os grandes 

meios de comunicação e a função da fotografia enquanto arte. Segundo o autor, o debate 

àquela época foi amplamente influenciado pelo pós-estruturalismo. 
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 No decorrer das últimas décadas, uma série de novas práticas foram propostas no 

campo da fotografia. Conforme apontado no presente capítulo, a imagem fotográfica começou 

a ser cada vez mais utilizada por artistas que a relacionaram com outras linguagens e 

experimentaram diversas técnicas e artifícios. Green (2007) também aborda esse assunto em 

seu ensaio e comenta que estes procedimentos foram influenciados decisivamente pela 

pintura, escultura, instalação e performance. Green (2007) também enfatiza a influência da 

revolução digital em sua discussão: "o rápido desenvolvimento das eternamente sofisticadas 

tecnologias digitais e eletrônicas expandiram os limites do propriamente fotográfico." 

(GREEN, 2007, p. 8, tradução nossa).  

 
[...] é muito difícil dizer com exatidão onde e como vamos traçar as fronteiras que 
separam a fotografia do cine ou do vídeo, inclusive, de qualquer das outras formas 
de material icônico, gráfico ou textual que hoje em dia podemos reunir e mostrar na 
tela do computador [...] A fotografia, portanto, já não tem (se é que alguma vez teve) 
nenhuma estabilidade ontológica. (GREEN, 2007, p. 8, tradução nossa). 

 

 Algumas considerações feitas na presente tese a respeito dos apontamentos de Flusser  

(1985/2008) sobre criatividade, inovação e o jogo contra o aparelho oferecem contribuições 

significativas a esta discussão que, dentre outras questões, reflete sobre esse excesso de 

imagens já produzidas e as peculiares características da escritura digital. Segundo Flusser, o 

sentido comumente atribuído à palavra criatividade, não parece mais coerente se pesados os 

fatores envolvidos em uma sociedade com uma elevada presença de imagens técnicas e 

computadorizadas.  

 Conforme já observado, os apontamentos do autor foram feitos em um cenário 

marcado pelos primeiros sinais do avanço da tecnologia digital nos diversos procedimentos de 

comunicação. A observação de Flusser em relação à criatividade reforçava que o ato de 

criação, interior e isolado, como foi geralmente associado à atividade artística, já expunha, 

àquela época, um certo conflito, pois a grande quantidade de informação reproduzível exigia 

cada vez mais o uso de tecnologias que complementassem as possibilidades mnemônicas de 

cada indivíduo. Ainda segundo Flusser, o mito do gênio criador perdia sentido com o dilúvio 

de informações geradas e transmitidas. Ademais, Flusser considerava que, na sociedade 

caracterizada pela presença de inúmeros aparelhos, bem como de seus programas, em que as 

opções de ação já estavam neles previstas, o que estaria envolvido no ato de criação seria a 

possibilidade de jogar com as opções do programa a fim de propor situações pouco prováveis. 
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 A criatividade está nesse saber jogar e explorar tais situações. Tal atitude resulta num 

diálogo criativo com o que já foi produzido anteriormente. Toda a cultura do homem 

constitui-se como padrões, esquemas e modelos para a produção de novas imagens. Isto é, a 

nova produção está sempre lidando com o programa constituído por uma cultura formada 

pelas imagens produzidas no passado. Essa abordagem do autor alimenta muitos dos 

questionamentos sobre criação, autoria, subjetividade e determinismo tecnológico nas 

diversas atividades do homem e com o uso de dispositivos tecnológicos cada vez mais 

incrementados e automatizados. 

 Flusser (1985/2008) diz que criar é jogar com os fragmentos de informação existentes. 

Ao brincar com tais informações, o artista procura provocar uma situação não prevista ou 

pouco provável de acontecer no programa do aparelho, mas que imediatamente após, passa a 

integrá-lo. 

 A crítica de Arlindo Machado (1993/2001) ao determinismo tecnológico em relação à 

expressão artística, já citada na presente tese, oferece um excelente contraponto para refletir 

sobre a produção artística contemporânea associada às questões discutidas acima. Machado 

enfatiza que os limites previstos em um programa só poderiam ser aferidos por meio de teoria, 

porque, na prática, se demonstram inexauríveis. Além disso, limitações impostas por uma 

determinada tecnologia aplicada em processos artísticos já poderiam ser consideradas mesmo 

em procedimentos artesanais, como, por exemplo, aqueles envolvidos na constituição de uma 

simples escultura de barro. 

 O avanço da revolução digital e todas as suas características observadas e comentadas 

nesta tese oferecem uma complexidade ainda maior para os comentários de Flusser e 

Machado sobre a criação artística, mais especificamente sobre a produção de imagens 

técnicas e computadorizadas. A escritura digital envolve o uso dessas informações culturais 

pré-existentes que servem como modelo para a síntese de novas informações. Essa escritura, e 

todas as suas características, provocam agudas alterações nas narrativas feitas com o uso de 

novos dispositivos tecnológicos e nos registros memoriais obtidos através dessas ações.  

 É necessário questionar quem são os responsáveis por tais narrativas, já que: a) sua 

escritura está vinculada a um programa presente nas máquinas - computadores e demais 

dispositivos tecnológicos - que utilizam modelos do que já foi produzido anteriormente, isto 

é,  tais narrativas estão condicionadas, de certa maneira, às opções oferecidas pelos programas 

presentes nos dispositivos tecnológicos; b) ainda assim, a mensagem não é fixada após sua 

produção, permanece sempre aberta e potencial (em fluxo de expansão por inúmeros 
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caminhos, podendo, inclusive, transpor as barreiras instituídas pelos códigos estabelecidos 

culturalmente); c) não há a determinação fixa de um participante como somente emissor ou 

receptor, já que a mensagem permanece aberta e acessível a partir de diferentes coordenadas 

de tempo e espaço; d) inúmeras pessoas podem participar no decorrer desse caminho 

percorrido pelo signo e, de certa forma, contribuir para a elaboração de uma mensagem, 

interferir em sua forma exossistemática e em seu programa endossistemático. 

 Para Flusser (1985/2008), a produção de imagens é gesto previsível do produtor de 

imagens: está programado pelo aparelho e colabora para um movimento circular que 

caracteriza a sociedade como pós-histórica. Flusser (1985/2008) enfatiza que o jogador 

desempenha o papel de explorar as opções do programa em busca de situações pouco 

prováveis de ocorrerem. Consoante ao já argumentado, a liberdade do jogador se resume a 

essa articulação e não ao mito do gênio criador que é capaz de gerar uma obra nova,  como se 

fosse uma espécie de Deus. 

 Atentando-se a todas as questões apontadas no presente capítulo sobre o programa da 

escritura fotográfica na ambiência digital, mais especificamente as que foram comentadas na 

presente seção sobre o jogar com as opções previstas nesse programa, a fotografia tem sido 

explorada por diversos artistas e produtores de imagem que procuram explorar esse jogo 

apontado por Flusser com o objetivo de promover algum tipo de ruptura, desvio ou 

distanciamento do programa. Buscam promover com isso alguma situação pouco provável de 

ser realizada para lutar contra um círculo de reprodutibilidade de espetáculos. Tal movimento 

torna o programa cada vez mais desenvolvido, graças às características das relações 

informacionais contemporâneas que o alimentam a cada gesto daquele que está a jogar. 

 Tais artistas costumam, de forma mais consciente e ativa, explorar formas alternativas 

de articular o código fotográfico culturalmente estabelecido (o que pode ser reconhecido no 

exossistema da escritura digital), ou até mesmo explorar a superfície da imagem digital a 

partir de outros códigos e condutas, distanciando-se do código fotográfico como 

tradicionalmente explorado em sua história.  

 Há também artistas que buscam interrogar as questões relacionadas a novas 

potencialidades para a expressão poética, que tipo de narrativas e registros memoriais são 

obtidos a partir da escritura digital e do uso de novos dispositivos tecnológicos. A articulação 

da escritura digital por tais artistas pode ocorrer em três diferentes níveis, considerando a 

divisão proposta por Azevedo (2009): a) Escritura Matricial Legível; b) Escritura Matricial 

Intermediária; c) Escritura Digital Expandida. 
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 Os dois primeiros níveis citados (sobretudo o primeiro) preservam o reconhecimento, 

em seu exossistema, de cada código, ainda que as diversas características relacionadas à 

escritura digital já favoreçam inúmeras relações e convergências entre os códigos envolvidos 

e também entre os campos visual, sonoro e verbal. Outros artistas procuram explorar a 

escritura numérica em seu endossistema e não se limitam mais aos códigos culturalmente 

formados, tampouco a qualquer fronteira que delimite o visual, o sonoro e o verbal. Essa seria 

a escritura que Azevedo (2009) denomina como Escritura Digital Expandida. As narrativas 

produzidas por meio dessa escritura oferecem novas potencialidades poéticas para a expressão 

artística na contemporaneidade. 

 Compreende-se que os movimentos citados, os que procuram promover rupturas e 

jogar com as potencialidades desse novo tipo de escritura, mas que ainda preservam os 

códigos culturalmente estabelecidos no exosssistema da escritura digital, dentre eles, o código 

fotográfico, também são agentes de um movimento de expansão à escritura fotográfica.  

 Se por um lado, conforme discutido na seção anterior, a escritura fotográfica, como 

tradicionalmente explorada no decorrer de sua história, apresenta um  movimento de 

enfraquecimento provocado pela não utilização em sua plenitude, em parte porque alguns de 

seus produtores desconhecem ou ignoram a técnica e a linguagem fotográfica e, em  outra, 

porque outros de seus produtores exploram superficialmente seu código, de maneira muito 

limitada ou repetitiva, reproduzindo o que já foi feito anteriormente (gesto previsível no 

programa),  por outro lado, há artistas e produtores de imagem em geral que querem 

empreender novos caminhos para a linguagem e aparentemente impulsionam um movimento 

de expansão do código fotográfico para além de suas fronteiras, explorando: a) as 

caraterísticas de expansão dos signos potencializados pela escritura digital; b) a articulação de 

informação já produzida para a exploração de outros caminhos; c) experimentações que 

procuram questionar os aspectos documentais do código fotográfico, expandindo-o para 

outras funções; d) os processos interdisciplinares e colaborativos fomentados pelas 

características da ambiência digital e da própria escritura digital; e) as possíveis relações com 

outros códigos culturalmente estabelecidos; f) novos aspectos e questionamentos às narrativas 

e aos registros memoriais realizados com a escritura digital; g) articulação da escritura digital 

em seu endosssistema, isto é, da Escritura Digital Expandida que resulta em produções que 

praticamente impossibilitam sua categorização em apenas um dos códigos culturais que 

podem, ou não, ser reconhecidos em seu exosssistema. 
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 Todas essas práticas apontadas como responsáveis por um movimento de expansão 

também se afastam da articulação do código fotográfico como realizada no decorrer da 

história. Ora, se o código fotográfico, como articulado pelos grandes mestres do meio, 

também deixa de ser explorado aqui, tal movimento também possa resultar no 

enfraquecimento do código fotográfico. Por esse motivo, a presente tese considera que os 

movimentos contemporâneos da escritura fotográfica digital, apesar de trilharem direções 

supostamente divergentes, podem provocar um resultado em comum: enfraquecimento do 

código fotográfico tradicional que ainda é reconhecível, em alguma medida, no exossistema 

da escritura digital (em sua superfície). Vale lembrar também que esse código, como 

articulado no decorrer da história do meio, sempre manifestou uma grande tensão entre o 

indicial e o simbólico; hoje, dentre esses dois aspectos, parece mais deslocada para uma 

articulação que visa seus aspectos simbólicos. 

 Um código quando não é utilizado corre perigo de ser extinto. Para pensar tais 

questões, pode-se tomar o exemplo de diversas línguas de tribos indígenas no Brasil que 

foram extintas ou que correm sérios riscos de extinção no decorrer dos próximos anos. 

Segundo uma matéria sobre esse assunto (ABDALA, 2014), há línguas que são faladas 

apenas por pessoas mais velhas e pelas quais os jovens não nutrem o interesse em cultivar sua 

articulação. Há também uma série de outros fatores envolvidos nesse esvanecimento 

gradativo. A maioria desses idiomas desapareceu junto com a destruição dos povos que os 

falavam. Muitos idiomas indígenas brasileiros foram extintos nos últimos 500 anos.  Uma 

outra pesquisa revela que há diversos movimentos e fatores que podem colaborar tanto para 

extinção, quanto para a manutenção do idioma. (BORGES, M.V. 2002). 

 Um desses fatores destacado na pesquisa supracitada, que podem tanto beneficiar  

quanto prejudicar a  manutenção do idioma, é justamente a mistura, o diálogo e a relação com 

outros códigos. Isso aponta que, apesar dos riscos oferecidos pela correlação com outros 

códigos, a sobrevivência de um código é ameaçada com seu isolamento e daqueles que o 

articulam. Estes paralelos são muito interessantes para pensar os possíveis desdobramentos da 

escritura fotográfica em seu novo habitat - a ambiência digital - um cenário que certamente 

oferece inúmeras relações, convergências e potencialidades para os signos gerados em sua 

escritura. 

 Uma suposição importante é que, para que um código sobreviva, apenas a 

documentação de como ele é articulado pode não ser suficiente. Parece fundamental que 

prossiga sendo articulado e disseminado para a cultivo de novas informações relacionadas à 
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situação sociocultural daqueles que o articulam. A tecnologia digital permite armazenar 

inúmeras informações referentes à documentação do pensar e do fazer fotográfico. Toda a 

cultura visual serve como modelo para o programa da escritura digital e  pode servir como 

modelo também para os que a articulam.  Contudo, o código fotográfico, como desenvolvido 

no decorrer de sua história, parece ter sofrido (e provocado também) grande impacto em 

relação às profundas alterações na comunicação da espécie nas últimas décadas. Enquanto 

código, parece se encontrar em movimento de redução em relação ao que era, já que a 

produção de novas informações a partir de sua articulação e de sua disseminação, é cada vez 

mais incomum.  

 Conforme discutido, uma série de movimentos parecem distanciar a escritura 

fotográfica digital de sua sintaxe e práxis anteriores. Este estado de coisas implicará que um 

produtor de imagens no futuro, caso queira cifrar sua imagem articulando as variáveis do 

código fotográfico mais tradicional, terá sua ação condicionada a alguns modelos: a) aqueles 

previamente inscritos no programa do dispositivo que for utilizar para fotografar; b) o seu 

repertório como um modelo para tradução de uma linguagem que ele desconhece. Este último 

é ainda mais complexo. É como se, no futuro, a partir de inúmeros registros, uma pessoa que 

falasse um idioma "x", se colocasse a aprender um idioma  "y",  que tivesse sido 

documentado e traduzido a partir dos modelos presentes em um idioma "w". Certamente esse 

fluxo de disseminação e traduções resultaria em agudas e estruturais modificações na 

linguagem em questão. 

 As condições da contemporaneidade e da ambiência digital parecem contribuir para 

profundas mudanças na escritura fotográfica, um movimento que talvez possa ser pensado 

como uma espécie de atualização (o que não se refere a um aprimoramento, mas 

simplesmente a um outro estado gerado pela interação da escritura fotográfica na ambiência 

digital). Este parece ser um dos motivos que estimularam diversos debates sobre uma possível 

morte da fotografia, o nascimento de uma nova fotografia, o movimento de Fotografia 

Expandida, o movimento de Pós-Fotografia, a ideia de que a fotografia digital talvez não 

possa ser considerada fotografia, possíveis outros nomes à fotografia digital, como, por 

exemplo, infografia, dentre outras discussões. 

 De fato, a escritura fotográfica digital parece preservar, do ponto de vista 

exosssistemático, seu código culturalmente instituído. Contudo, é possível notar uma espécie 

de esvanecimento deste código, isto é, em relação a como ele foi sendo articulado e 

desenvolvido em boa parte da história do meio fotográfico. Todos os movimentos notados em 
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relação à fotografia na contemporaneidade parecem distanciar-se, consideravelmente, da 

articulação do código fotográfico cultural. Um de seus aspectos mais sublinhados durante sua 

história - o indicial - é frequentemente arguido e, muitas vezes, desconsiderado das atuais 

discussões. Todo esses fatores que alteram sua sintaxe e práxis anteriores, abordados no 

presente capítulo, provocam a emergência de uma outra escritura fotográfica que se modifica 

em ritmo acelerado, simultaneamente ao enfraquecimento do código anterior. 

 Os pontos mais evidentes nesse cenário, conforme apontado por muitos investigadores 

do campo, parecem correlacionados: encontram-se especialmente no aumento da velocidade 

na produção de imagens, no aumento da quantidade e na ausência de credibilidade do signo 

fotográfico na contemporaneidade. Tais questões também se correlacionam com alguns outros 

fatores discutidos ao longo do presente capítulo e do anterior, relacionado à escritura digital.  

As modificações nos aspectos de linguagem da fotografia e em suas funções sociais se 

demonstram como um objeto de pesquisa extremamente complexo devido ao fato, dentre 

outros, de que os movimentos discutidos se tornam mais rápidos, agregando e gerando novas 

variáveis.  

 

4.4 NOVOS RUMOS À ESCRITURA FOTOGRÁFICA: EXEMPLOS DE ALGUMAS 

NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS 

 
Perseu se sustenta sobre o que há de mais leve, as nuvens e o vento; e dirige o olhar 
para aquilo que só pode se revelar por uma visão indireta, por uma imagem 
capturada no espelho. Sou tentado de repente a encontrar nesse mito uma alegoria da 
relação do poeta com o mundo, uma lição do processo de continuar escrevendo. 
(CALVINO, 1990/2012, p. 16). 

 

 O presente capítulo redirecionou o foco à escritura fotográfica. O caminho percorrido 

até então havia lançado inúmeras variáveis relacionadas às intensas modificações que vêm 

ocorrendo nas relações informacionais da humanidade. Este capítulo procurou reorganizar os 

elementos abordados até essa altura, destacando alguns responsáveis pelas modificações nos 

aspectos de linguagem específicas do fotográfico e, também, na sua função social. Conforme 

observado, esta é uma discussão indispensável para a investigação dos reflexos dessa nova 

escritura, do uso de novos dispositivos tecnológicos e, também, das narrativas 

contemporâneas como expressão artística e como registro memorial das atividades da 

humanidade. 
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 Algumas produções contemporâneas foram selecionadas para a presente seção para 

elucidar importantes movimentos de transformações notados no decorrer da presente 

pesquisa. A ideia, neste ponto, não é apresentar um inventário que dê conta da atual produção 

fotográfica, tampouco catalogar novos artistas e práticas, mas sim complementar a discussão 

proposta, mostrando os principais pontos discutidos, exemplificando-os com alguns 

procedimentos de criação, desenvolvimento e disseminação de imagens por meio da 

articulação da escritura fotográfica, tanto do ponto de vista exosssistemático, quanto do ponto 

de vista endossistemático (Escritura Digital Expandida).  

 O processo de constituição do fotográfico, assim como o caminho que ele pode trilhar, 

mesmo após sua produção, evidenciam um movimento de expansão, ainda que seja pensado 

como uma ação já prevista num programa pré-definido (pré-configurado). As características 

das relações informacionais contemporâneas, tal como o uso de novos dispositivos 

tecnológicos nas diversas etapas que podem integrar o caminho de uma imagem, mesmo se 

analisado algum tipo de determinismo tecnológico, oferece um rol variado de potencialidades 

para as narrativas contemporâneas, para a expressão artística e para os registros memoriais 

gerados com essas práticas.  

 Com as modificações das últimas décadas, a função documental da fotografia, como 

costumava ser qualificada e supervalorizada em boa parte de sua existência, entrou em 

profundo colapso. Essa nova circunstância e as inúmeras potencialidades de um signo 

fotográfico - permanentemente aberto e em expansão - escancaram um antigo equívoco em 

atribuir-lhe o valor de verdade absoluta. Tal predicado já parecia não se sustentar, mesmo no 

sistema empregado anteriormente - o fotoquímico - apesar de ter sido muitas vezes utilizado 

com o propósito de distorcer e manipular a opinião pública. Essa conduta ocorria por meio de 

práticas de descontextualização, aplicação de legendas e textos, apresentação junto a outras 

fotografias e imagens em geral, alterações em elementos na própria fotografia e outros 

procedimentos que demonstravam a porosidade do conceito de verdade quando associado a 

uma imagem fotográfica.  

 Até mesmo fatores que fazem parte das decisões do fotógrafo antes do disparo já 

podiam configurar possíveis alterações em relação ao objeto representado na superfície da 

imagem. Por exemplo: a determinação de quais elementos estarão presentes no quadro e de 

quais não estarão, a profundidade de campo, o elemento que estará em foco,  a velocidade de 

exposição capaz de fixar ou registrar o rastro de um assunto em movimento, a iluminação 

explorada sob os elementos que integram o quadro, o nível de contraste, dentre muitos outros, 
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são fatores que agem decisivamente na construção da mensagem visual e que costumam ser 

discutidos por pesquisadores e fotógrafos interessados no tema. 

 Alguns teóricos, para debater essa relação com o objeto fotografado, reforçaram que a 

fotografia deveria sempre ser analisada na recepção ocorrida em cada encontro. Schaeffer 

(1996), por exemplo, destacando a relação indicial da fotografia com  seu objeto, procurou 

grifar a importância de pensar a fotografia sob esse ponto de vista. Os atuais questionamentos 

à polarização entre emissor e receptor, potencializados pela tecnologia digital, demonstram 

uma dificuldade ainda maior ao analisar os aspectos de linguagem da escritura fotográfica, já 

que as imagens estão permanentemente abertas, suscetíveis às intervenções e em trânsito 

processual, podendo percorrer contextos bem diversificados.  A cada encontro - entre uma 

imagem e um leitor, em um determinado contexto sociocultural - um universo de 

potencialidades entra em ação; inclusive para a criação de novas imagens. 

 
[...] Mas se as imagens de natureza digital marcam um limiar, um início, tal não 
deve ser entendido como um ponto de ruptura e superação absolutas, mas como um 
processo que recoloca em transformação o estatuto da imagem em nossa cultura e 
que faz diferir nossos modos de ver, pensar, sentir, viver e criar imagens. 
(FATORELLI; BRUNO, 2006, p. 6). 

 

 A correlação entre tecnologia e linguagem acompanha toda essa discussão, conforme 

ressaltado no decorrer da presente tese. Os dispositivos para criação, produção, 

processamento, edição, disseminação de imagens e informação em geral, se tornam cada vez 

mais aprimorados, rápidos e automatizados. Avanços tecnológicos recentes resultam em um 

enredamento ainda maior para o debate, para a produção e para o trânsito das imagens 

fotográficas. Drones, imagens de câmeras de vigilância controladas à distância, imagens de 

satélite, imagens obtidas por uma câmera acoplada no teto de um carro do Google que 

percorre ruas do mundo inteiro (as imagens ficam disponíveis a qualquer pessoa que tenha 

acesso à internet e que esteja com o endereço ou as coordenadas de GPS desejadas em mãos), 

são alguns exemplos das novas variáveis e fatores envolvidos com o constante 

desenvolvimento tecnológico na criação e na disseminação de imagens. Além de oferecer 

uma série de novos questionamentos sobre o papel do homem na produção dessas imagens, 

esses elementos colaboram torrencialmente para a inundação de imagens que atinge a 

humanidade contemporânea. 

 Essa quantidade absurda de informação deixa bem claro a dificuldade de gerenciá-la, 

o que obriga um aprimoramento constante dos sistemas de controle de informação digital e 
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dos dispositivos tecnológicos automáticos empregados para tanto. Esse cenário parece 

distanciar o indivíduo de muitas das atividades pelas quais sempre foi o responsável pela 

condução, coordenação e/ou decisões finais. O automatismo avança, invade e controla 

inúmeros procedimentos das mais diversas atividades humanas. Conforme já discutido nesta 

pesquisa, e bem observado por muitos dos autores citados, isso parece, em alguma medida, 

um fator correlacionado à crescente e ameaçadora quantidade de dados e isto, sem dúvida, 

desafia a capacidade do ser humano em atribuir significado para a sua experiência. Essa 

lacuna parece tornar cada vez mais imperativo o avanço do automatismo e oferecer-lhe ainda 

mais espaço e delegações. Aumento da velocidade, saturação, crise de credibilidade, 

automatismo, desafios à cognição e ao gerenciamento de informação, são algumas das 

questões que se sobressaem no decorrer de toda a reflexão sobre as modificações 

contemporâneas no campo da fotografia. 

 Ao artista produtor de imagens é exigido lidar com tais variáveis e saber explorar de 

forma criativa os fragmentos visuais de espaço-tempo que alagam o mundo,  transbordam a 

capacidade de aprendizagem da espécie e dispersam cada vez mais a sociedade. Tal artista 

deve saber recortá-los, editá-los e articulá-los a fim de compor suas narrativas, tanto as 

ficcionais, quanto as que se colocam como algum tipo de documento e registro memorial, 

enfrentando a crise de credibilidade, isto é, a crescente desconfiança em lidar com a imagem 

fotográfica como um arquivo histórico na atualidade. Sua atividade enquanto narrador não se 

limita apenas a gerar novos conteúdos, ou seja, ter algo a dizer que se coloque como algo 

novo. Mas também saber articular o que já foi produzido anteriormente para promover algum 

tipo de ruptura, experimentar novos formatos e propor novas narrativas, isto é, novas 

articulações de linguagem de caráter narrativo. Azevedo (2009) chama a atenção para essa 

questão inerente ao processo de criação nos dias atuais. Flusser (1985/2008), dentro de sua 

abordagem ao universo das imagens técnicas, levanta questões semelhantes ao destacar que o 

processo criativo envolve um diálogo com o que já foi produzido anteriormente, com o 

propósito de propor situações pouco prováveis de ocorrerem, de acordo com o programa do 

aparelho. Movimento esse que visa a dispersão da sociedade por meio de repetição de 

espetáculo. 

 Saber jogar com estes fragmentos é pré-condição, tanto para a articulação de imagens 

já realizadas, quanto para a produção de novas imagens. É fundamental destacar: tanto um 

gesto, quanto o outro, requer um intenso diálogo com a cultura visual. E, conforme já 

discutido, este articular muitas vezes não se restringe apenas ao visual. As relações entre 
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visual, sonoro e verbal se tornam cada vez mais elaboradas devido às características inerentes 

da escritura digital e de sua disseminação de informações. As novas narrativas que se 

propõem a explorar a escritura fotográfica atualmente precisam lidar de alguma forma com 

toda essa complexidade abordada. 

 
[...] Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma 
amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de 
todas as maneiras possíveis. (CALVINO, 1990/2012, p. 138). 

 

 Apesar deste cenário marcado pelo transbordamento de informações e pela aceleração 

na produção de novas informações, o conjunto das características da escritura digital e das 

relações informacionais contemporâneas, discutidas neste capítulo, oferecem muitas 

possibilidades interessantes para a articulação e para a disseminação de linguagem, assim 

como para o desenvolvimento dessas novas narrativas. Os desdobramentos do cenário vigente 

parecem refletir as observações de Machado (1993/2001) que relativizam as limitações das 

opções previstas em uma máquina (segundo o autor, apesar de finitas, são praticamente 

inesgotáveis).  A escritura fotográfica, com a tecnologia digital e os atuais movimentos de 

expansão, potencializados pelas variáveis contemporâneas, proporciona uma ampla lista de 

opções para o produtor de imagens articular. Jogo contra o aparelho a partir das informações 

pré-existentes em seu programa: diálogo com a cultura do pensar e fazer imagens; diálogo 

com a cultura do visual, do sonoro e do verbal. Flusser observou a importância deste saber 

jogar com as informações pré-existentes no programa chamando a atenção para os desafios 

que o crescente avanço tecnológico ofereceria à sociedade. O filósofo apontou a gravidade - e 

também a esperança - deste saber jogar para o enfrentamento dos desafios supra comentados. 

             Na citação no início da presente seção, Calvino (1990/2012) destaca o mito de Perseu 

como uma alegoria à relação do poeta com o mundo,  devido a uma relação indireta com os 

objetos para revelar sua poesia e, também, a fluidez em seu deslocar, sustentada pela leveza 

da nuvem e do vento. É paradoxal pensar que, por trás de todo o peso proporcionado pela 

gigantesca quantidade de informações a que todos são submetidos atualmente, há uma 

unidade de informação mínima - o bit -  um elemento intangível capaz de sintetizar as 

inúmeras linguagens desenvolvidas pela humanidade no decorrer de sua jornada em uma só 

escritura. O bit é a leveza por trás da sustentação de toda a densidade e excessos do mundo 

contemporâneo: a unidade mínima da escritura responsável pela produção e pela 

disseminação de qualquer informação na contemporaneidade. Cabe ao artista e ao produtor de 
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informação em geral, interrogar, investigar, experimentar, buscar e explorar novas estratégias 

de como articulá-lo para compor suas narrativas e disseminá-las. 

 
Imagem 46 - "Suns from Flickr" da artista Penelope Umbrico. 

 
Fonte: http://www.penelopeumbrico.net/Suns/SunsImages/sfmoma.jpg. 

 

 Penelope Umbrico (Imagem 46) apresenta um projeto que permite refletir sobre 

alguns dos pontos discutidos no decorrer deste capítulo. A artista, nessa obra, explora o 

crescimento exacerbado na produção e na disseminação de fotografias, destacando, sobretudo, 

a exaustão e a repetição de imagens. A reflexão sobre o seu trabalho parece convergir em 

alguma medida com as observações feitas, neste estudo, sobre a ideia de Espetáculo em Loop. 

Umbrico coleta fotos do pôr do sol publicadas por usuários do Flickr e as utiliza para criar 

imensos painéis e expô-los. As exibições são batizadas pela contagem de fotos utilizadas para 

a composição, evidenciando assim o excesso e a redundância de informação produzida 

atualmente e disseminada pela internet. Para obter uma ideia da dimensão desse cenário, uma 

das exibições - realizada em 2011 - utilizou 8.730.221 imagens de pôr do sol.   

 É interessante pensar nos desdobramentos desse descomedimento para o campo da 

arte e para os seus jogadores. Muitos procuram explorar imagens já produzidas por outros 

artistas e pessoas em geral. Promovem com isso um jogo de apropriação que costuma 

associar-se a alguns dos pressupostos pós-modernos: pastiche, paródia, descontextualização, 

remix, dentre outros.  

 O trabalho proposto por Umbrico ilustra bem o que Vilém Flusser (1985/2008) 

abordou como sociedade circular e sobre informação redundante. Possibilita refletir sobre 

assuntos relacionados à atividade de criação, à inovação, à autoria, à apropriação de imagens 
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e à crescente quantidade de dados - visuais, sonoros e verbais - que circulam  pela rede. Ítalo 

Calvino, como já citado na presente tese, observa que, num cenário de homogeneidade visual, 

seria impossível que alguma imagem conseguisse adquirir algum tipo de relevo, isto é, que 

pudesse proporcionar uma experiência mais ativa no ato de ler.  

 
Grande parte dessa nuvem de imagens se dissolve imediatamente como os sonhos 
que não deixam traços na memória; o que não se dissolve é uma sensação de 
estranheza e mal-estar. Mas talvez a inconsistência não esteja somente na linguagem 
e nas imagens: está no próprio mundo. (CALVINO, 1990/2012, p. 73). 

 

 O excesso na produção de informação e os desafios ao diálogo criativo 

proporcionados por uma cultura visual em crescimento acelerado podem ser pensados 

também nas composições do artista alemão Joachim Schmid que se apropria de imagens que 

circulam pelas redes (Imagem 47). Sua proposta ajuda a interrogar esse cenário caótico para a 

tentativa de diálogo em que um número gigantesco de pessoas produzem e compartilham 

imagens praticamente a todo o momento e aumentam incessantemente o universo de imagens. 

Schmid questiona o excesso na produção de imagens e o destino dessas imagens produzidas. 

Assim como outros trabalhos comentados na presente tese, este trabalho parece demonstrar 

que há uma emergência maior na curadoria do material produzido do que aumentar ainda 

mais o número de imagens que circulam.  

 Em sua série Statics, Schmid explora a ideia de reciclagem de um amplo material 

coletado por meio da reutilização de tiras dessas imagens para formar grandes composições. 

O trabalho se mostra como um conjunto de fragmentos que esvaziam seus aspectos 

figurativos e icônicos em relação à forma anterior, antes de sua fragmentação e geram o que o 

próprio artista cita como ruído branco. De certa forma, Schmid parece criticar com isso a 

dificuldade de qualquer imagem, inclusive as utilizadas antes de suas fragmentações, ter algo 

de destaque. 

 É interessante pensar, dentre outras questões, que as composições dessa série, ao 

aludirem à repetição e a uma espécie de esvaziamento de suas capacidades figurativas, 

também apontam para o programa que as gerou; mais especificamente para a articulação 

desse programa constituído por informações prévias, quer dizer, informações produzidas 

anteriormente e que já pertencem a um programa de escolhas possíveis para o produtor de 

imagens jogar. Schimid comenta sobre seu trabalho no livro de Robert Shore (2014, p. 22, 

tradução nossa): 
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Por um bom tempo assinei a ideia  de que todas as fotografias podem ser recicladas 
de um ou outro jeito [...] Com muitas das fotografias eu lutei e eventualmente eu 
tinha que admitir que elas eram totalmente e completamente inúteis [...] Seguindo o 
exemplo de reciclagem industrial, eu comprei uma máquina trituradora e reduzi as 
fotografias em pequenas peças, corretamente ordenadas, claro; você não mistura 
vidro com papel ou plástico. As tiras resultantes foram cuidadosamente montadas 
para criar campos visuais abstratos - ruído branco.  

 

 
Imagem 47 -  Women's fashion catalogue (da série Statics), 1995-2003. Autoria: Joachim Schimid. 

 
Fonte: https://schmid.wordpress.com/works/1995-2003-statics/women’s-fashion-catalogue. 

 

 Schmid se aventura nesse jogo contemporâneo coletando e investigando um grande 

número de imagens. Em meio a esse árduo garimpo, costuma se apropriar de muitas imagens 

vernaculares antigas e criar novas narrativas a partir dessa não tão nova estratégia de 

descontextualização.  

 Em um artigo de 2013 publicado pela revista Aperture, o pesquisador Geoffrey 

Batchen (2013), ao observar as dificuldades proporcionadas pelo aumento na produção, 

apontou alguns números que já demonstravam, àquela época, a gravidade dessa proliferação 

de imagens. Segundo os dados apresentados por Batchen, somente no Flickr, cerca de 4.500 

fotografias eram publicadas por minuto, chegando a 6.500.000 por dia; já a rede social 

Facebook recebia 300.000.000 de fotografias novas por dia. 
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 Michael Wolf apresentou um trabalho que surpreendeu a comunidade de fotógrafos e 

pesquisadores envolvidos em uma das maiores premiações do fotojornalismo: World Press 

Photo. "A Series of Unfornate Events" (Imagens, 48 e 49)  de Wolf foi desenvolvida com um 

procedimento não muito convencional. O fotógrafo fixou sua câmera sobre um tripé, 

posicionou-a frontalmente ao monitor e passou a caçar imagens explorando uma linguagem, 

em muitos aspectos, semelhante à fotografia mais clássica praticada por grandes mestres da 

história do fotojornalismo e da fotografia de rua. Apesar de dividir a opinião da crítica, 

gerando bastante controvérsia, a polêmica série de Wolf foi premiada com uma menção 

honrosa na edição de 2011 da premiação. Esse e outros projetos que serão citados na presente 

seção estimulam a reflexão sobre uma série de questões importantes no cenário abordado. 

 
Imagem 48  - Sem título [1] (da série A Series of Unfortunate Events), 2010. Autoria: Michael Wolf. 

 
Fonte: http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2012/11/postales-desde-google-earth.html. 

 

 O fotógrafo explorou essa escritura por meio de imagens já realizadas e disponíveis no 

Google Street View. Tais imagens foram primeiramente produzidas pelo Google a partir de 

um dispositivo acoplado na parte superior de um veículo que percorre ruas de diversos lugares 

do mundo. Pode-se notar um pouco  da dimensão da complexidade em ler esse trabalho ao 

considerar que Wolf não apenas se apropriou dessas imagens, mas de alguma forma, transitou 

pelas ruas buscando-as. O fotógrafo "navegou" por essas paisagens urbanas que já haviam 

sido fotografadas. Quando encontrava uma imagem que despertava seu interesse, disparava 

sua câmera para fotografá-la, experimentando enquadramentos diversos, etc.  
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 Das inúmeras provocações desse ensaio, destaca-se o fato, um tanto quanto sarcástico, 

de que, apesar dos procedimentos atípicos, o código que Wolf parece articular apresenta 

muitos pontos convergentes com o que se refere à cultura fotográfica mais tradicional, cada 

vez menos articulado na contemporaneidade. Wolf persegue imagens que lembram diversos 

predicados geralmente atribuídos a grandes imagens do fotojornalismo, como, por exemplo, o 

de flagrante, o de denúncia, o de valor noticioso e o de indiscrição. Os fotografados não 

parecem notar que foram fotografados, pelo menos não que tenham sido por Wolf, situado em 

coordenadas de tempo e espaço totalmente distintas daquela cena. Trata-se de um tipo de 

fotografia tardia, deslocada e indireta. Algo como uma metalinguagem. Mas, ainda assim, 

com variáveis relacionadas à escritura fotográfica mais tradicional.  

 Wolf adentra essas ruas com o deslocar do mouse e o pressionar das setas do mapa do 

Google Street View. Percorre uma superfície de imagens prontas e disponíveis para algum 

tipo de consumo e de interação. Munido de sua câmera, parece praticar, em partes, o que 

inúmeros fotógrafos denominam como Fotografia de Rua. Wolf explora uma relação ainda 

mais indireta com os objetos fotografados e, também, aparentemente mais complexa. Deve-se 

destacar que o fato das cenas já terem sido fotografadas, as situa necessariamente no pretérito. 

Contudo, ainda assim, tal procedimento aponta para mais direções e questões além do 

passado. 

 
Imagem 49  - Sem título [2] (da séries A Series of Unfortunate Events), 2010. Autoria: Michael Wolf. 

 
Fonte: http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2012/11/postales-desde-google-earth.html. 
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 A proposta de Wolf gerou um intenso e polêmico debate sobre a possibilidade de 

categorizá-la dentro do que se considera fotografia ou até mesmo um núcleo ainda mais 

específico: o fotojornalismo. O caminho entre as imagens produzidas por Wolf  em sua série e 

os objetos que nelas estão representados, revela uma série de importantes elementos para a 

presente discussão. Permite, por exemplo, questionar os limites entre o espaço digital e o que 

percorremos com nossos corpos, o que ajuda a discutir, também, a ideia de uma ambiência 

digital apresentada por Azevedo (2009). Ademais, outros assuntos debatidos no decorrer da 

presente tese são tocados de alguma forma com este projeto: a ideia de índice na escritura 

fotográfica contemporânea, a articulação do código fotográfico de acordo com a cultura do 

fotografar, o uso de novos dispositivos tecnológicos digitais para a produção, o 

processamento, a disseminação e a reprodução de imagens, a ubiquidade da tecnologia digital 

e dos circuitos de vigilância, a cultura visual, a telepresença, a inundação de imagens, a 

apropriação de imagens,  etc.  

 É bem instigante pensar nas consequências do uso de imagens capturadas previamente 

por dispositivos automáticos acoplados em veículos (que, inclusive, já podem trafegar sem 

condutores) que circulam ao redor do mundo; um avanço tecnológico que permite a pessoas 

percorrerem ruas situadas em coordenadas geográficas afastadas das em que estão situadas e 

produzirem imagens dessas expedições pela ambiência digital. Nessa mesma direção, porém 

com algumas outras variáveis, também pode-se refletir sobre o que implica o uso de imagens 

produzidas com Drones, satélites, câmeras de vigilância guiadas à distância, bancos de 

imagens cada vez maiores, etc.  

 
Imagem 50  - Sem título (da séries "The New Town"), 2014-2015. Autoria: Andrew Hammerand. 

 
Fonte: http://www.wired.com/2015/06/andrew-hammerand-the-new-town 
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Imagem 51  - Sem título [2] (da série "The New Town"), 2014-2015. Autoria: Andrew Hammerand. 

 
Fonte: http://www.wired.com/2015/06/andrew-hammerand-the-new-town 

 

 As duas fotografias acima também chamam a atenção à relação entre os novos 

dispositivos tecnológicos de vigilância e produção de imagens, as potencialidades para as 

narrativas visuais contemporâneas, a privacidade e os limites para utilização dessas imagens. 

"The New Town" (Imagens 50 e 51) é o projeto em que Andrew Hammerand explora um 

sistema de monitoria visual de uma cidade. O banco de imagens produzido permanece 

acessível para qualquer um que queira visualizá-lo. Andrew coleta imagens do cotidiano dos 

moradores e produz um amplo ensaio visual sobre a cidade por meio desse recurso 

tecnológico. Tais práticas e procedimentos reacendem um amplo debate sobre os limites para 

a utilização de um número cada vez maior de imagens produzidas automaticamente, assim 

como estratégias de controle para o acesso de tais imagens. Tal discussão percorre pontos 

sensíveis nos dias atuais, tendo em vista as variáveis discutidas: privacidade, autoria, etc. 

 Outro trabalho que explora questões em comum é a série "The Traveller" (Imagens 52 

e 53) de Jens Sundheim e Bernaurd Hauss. Jens Sundheim viaja até locais em que o acesso ao 

monitoramento das imagens é público para que o outro o registre enquanto observa a câmera. 

Tal projeto visa discutir a onipresença desses sistemas de vigilância e os desdobramentos 

disso para a sociedade. Ao ser registrado observando a câmera o monitorando, o projeto 

questiona quem está a olhar quem36.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 "The traveller", de Jens Sundheim e Bernaurd Hauss, e também a série "The New Town", de Andrew 
Hammerand, foram brevemente apresentados por Coldberg (2013) em uma edição da Revista "Ojodepez" sobre 
uma nova fotografia. 
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Imagem 52  - Sem título (da série The Traveller), 2003. Autoria: Jens Sundheim e Bernaurd Hauss. 

 
Fonte: http://www.jens-sundheim.de/en/traveller/traveller.html. 

 
Imagem 53  - Sem título [2] (da séries The Traveller), 2004. Autoria: Jens Sundheim e Bernaurd Hauss. 

 
Fonte: http://www.jens-sundheim.de/en/traveller/traveller.html. 

 

 Um conjunto de outros artistas contemporâneos tem apresentado projetos que 

dialogam com os tópicos comentados acima. O trabalho do artista canadense Jon Rafman 

batizado como "Nine eyes" (Imagens 54, 55, 56 e 57) devido à quantidade de câmeras 

presentes no dispositivo utilizado no topo do veículo do Google, é um projeto que ganhou 

bastante projeção. Os nove olhos permitem aos usuários visualizarem de forma bem 

abrangente o espaço navegado enquanto exploram as ruas pelo Google Street View.  
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Imagem 54 – Sem título (da série Nine Eyes), em andamento. Autoria:  Jon Rafman. 

 
Fonte: http://www.9-eyes.com. 

 
Imagem 55  - Sem título [2] (da séries Nine Eyes), em andamento. Autoria: Jon Rafman. 

 
Fonte: http://www.9-eyes.com. 

 

 As imagens feitas por Rafman são cenas do cotidiano muito parecidas com as  

perseguidas por fotógrafos que exploram procedimentos mais tradicionais. É evidente que 

Rafman também está articulando, em alguma medida, uma escritura que se refere à cultura do 

pensar e do fazer imagens fotográficas. Apesar de o procedimento nada convencional se 

sobressair de antemão em qualquer análise do projeto, é interessante pensar que as imagens 

criadas por Rafman não se limitam a isso. Apresentam uma potencialidade narrativa capaz de 

provocar diferentes caminhos de leitura, assim como muitas imagens enaltecidas no decorrer 

da história da fotografia, constituídas por meio de antigos procedimentos e assinadas por 

grandes fotógrafos. 
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Imagem 56 – Sem título [3] (da séries Nine Eyes), em andamento. Autoria: Jon Rafman. 

 
Fonte: http://www.9-eyes.com. 

 
Imagem 57  - Sem título [4] (da série Nine Eyes), em andamento. Autoria: Jon Rafman. 

 
Fonte: http://www.9-eyes.com  

 

 Semelhantemente a Michael Wolf, Jon Rafman parece procurar flagrantes típicos do 

fotojornalismo e imagens que aguçam a imaginação do espectador para lhes atribuir 

significados, aludir ao extraquadro, criar novas histórias, etc. 

 Em "A new american Picture" (Imagens 58 e 59), o fotógrafo Doug Rickard também 

explora os arquivos de fotografias disponíveis no Google Street View para fotografar estradas 

americanas que revelam paisagens urbanas e rurais largadas e arrasadas devido a fatores 

econômicos. Claramente, Rickard também explora, nesse ensaio, uma linguagem muito 
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semelhante à escritura tradicional do meio. Apesar do procedimento incomum e de 

vanguarda, o resultado de seu trabalho também remete a grandes clássicos da fotografia 

documental que exploraram um tipo de escritura que vem sendo menos articulada no campo 

da fotografia ou articulada de forma mais superficial e redundante. 

 
Imagem 58  - Sem título (da série A New American Picture). Autoria: Doug Rickard. 

 
Fonte: http://www.dougrickard.com/a-new-american-picture. 

 
Imagem 59 – Sem título [2] (da série A New American Picture),  de Doug Rickard. 

 
Fonte: http://www.dougrickard.com/a-new-american-picture. 

 

 Uma das possíveis citações em seu trabalho é a série de fotografias realizada ao longo  

da América do Norte dos anos 60 apresentada por Robert Frank em "The Americans" 

(Imagem 60). Frank convidou o espectador a percorrer uma paisagem diferente da que 
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costumava circular nos grandes meios de comunicação e no próprio campo da fotografia. 

Dentre outras questões, a série de Frank rompe a superfície do retrato ufanista da sociedade 

norte-americana, revirando um lado mais sombrio, promovendo uma forte crítica 

sociocultural e propondo novas formas de articular a escritura fotográfica à sua época. 

Rickard, por sua vez, busca jogar com algumas variáveis contemporâneas: explora o já 

articulado e as potencialidades dos novos dispositivos tecnológicos. Fotografa imagens já 

fotografadas, explora um tema já abordado outrora e ainda articula a escritura fotográfica 

mais tradicional por meio de procedimentos contemporâneos, referências e citações. 

 
Imagem 60  - Sem título (da série The Americans), 1956. Autoria: Robert Frank. 

 
Fonte: http://www.theguardian.com/artanddesign/2014/nov/07/robert-frank-americans-photography-influence-

shadows. 
 

 Mais um projeto que segue uma linha parecida é "No man's land" (Imagens 61, 62 e 

63) do artista belga Mishka Henner. Nesta série, Henner explora imagens de regiões 

fronteiriças em cidades situadas na Espanha e na Itália em busca de mulheres que parecem 

oferecer serviços de prostituição. A partir do Google Street View, Henner mapeia as regiões e 

fotografa as mulheres nas solitárias e afastadas paisagens em que supostamente estavam 

oferecendo seus ofícios. É interessante questionar quais seriam as possíveis diferenças caso, 

em vez deste procedimento, Henner fosse pessoalmente até essas regiões, apenas preservando 

uma distância de observação em que não fosse notado. Também é pertinente refletir sobre 

qual deles resultaria num maior potencial enquanto um projeto de fotografia documental que 

servisse como fonte de informação para outras pesquisas a assuntos correlacionados ao tema 
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da prostituição nessas regiões. Ou, até mesmo, pensar qual seria a diferença em seu aspecto 

documental caso o fotógrafo visitasse pessoalmente a região, como na conduta anterior, 

porém em posse de uma câmera analógica e diversos rolos de película fotoquímica.  

 
Imagem 61 – Sem título (da série No man's land), 2011. Autoria: Mishka Henner. 

 
Fonte: http://www.mishkahenner.com/no-man-s-land. 

 
Imagem 62  - Sem título [2] (da série No man's land), 2011. Autoria: Mishka Henner. 

 
Fonte: http://www.mishkahenner.com/no-man-s-land. 
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Imagem 63 - Sem título [3] (da série No man's land), 2011. Autoria: Mishka Henner. 

 
Fonte: http://www.mishkahenner.com/no-man-s-land. 

 
Imagem 64 -  De Peel Patriot Missle Site  (da série Dutch Landscapes), 2011. Autoria: Mishka Henner. 

 
Fonte: http://www.mishkahenner.com/filter/works/Dutch-Landscapes. 

 

 Henner também costuma explorar e questionar, em suas narrativas, as potencialidades 

obtidas por meio do uso de novos dispositivos tecnológicos. Ademais, seus trabalhos 

costumam ser associados a alguns dos pressupostos pós-modernistas de apropriação de 

imagens. O belga também possui outros trabalhos que exploram o universo das imagens já 
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realizadas a partir do Google Earth (imagens de satélite), como, por exemplo, a série "Dutch 

Landscapes" (Imagem 64). 

 Robert Shore (2014) selecionou alguns dos trabalhos de Henner para o seu livro sobre 

a Pós-Fotografia. Outros artistas citados no decorrer desta seção também foram selecionados 

por Shore (por exemplo: Michael Wolf, Clement Valla, Joachim Schmid, David Thomas 

Smith, Erik Johansson, Noé Sendas, Sohei Nishino), justamente pelo fato de seus 

procedimentos e abordagens questionarem a produção fotográfica tradicional. Contudo, Shore 

destaca que muitos dos artistas selecionados em seu livro não se rotulam como "pós-

fotógrafos". Após uma introdução sobre sua leitura desse momento e da aplicação desse 

termo - Pós-fotografia - Shore divide o livro em algumas categorias principais para apresentar 

os artistas selecionados: i) Something Borrowed, Something New (algo emprestado, algo 

novo); ii) Layers  of reality (camadas da realidade); iii) All the World is Staged (o mundo todo 

é encenado); iv) Hand and the eye (mão e olho); v) Post-photojournalism (pós-

fotojornalismo).  Em cada uma dessas seções, Shore reúne os produtores de imagem que, 

segundo sua leitura, compartilham temas, estratégias, procedimentos, abordagens e/ou 

questionamentos em comum para a composição de suas obras. Com sua seleção, Shore 

explora muitas fatores envolvidos na presente seção, como, por exemplo: a articulação de 

imagens já produzidas; os questionamentos à ideia de realidade a partir da fotografia; o 

aspecto simbólico e conceitual fortalecidos na elaboração de uma fotografia construída - ou 

até mesmo expandida; a experimentação, intervenção e articulação de inúmeros 

procedimentos na constituição da imagem fotográfica que não se restrinjam ao meio 

tradicionalmente estabelecido; narrativas visuais documentais que exploram uma outra 

conexão com seus objetos do que a constantemente endossada na história do meio fotográfico.  

 
Pós-Fotografia é um momento, não um movimento. Os fotógrafos destacados neste 
livro - ou, mais precisamente, já que alguns não usam a câmera para produzir seus 
trabalhos, os artistas-trabalhando-com-fotografia destacados neste livro - não se 
inscrevem na filosofia comum do fazer imagem. (SHORE, 2014, p. 7, tradução 
nossa). 

  

 As diversas possibilidades da utilização de dispositivos tecnológicos podem ser 

observadas também na produção de David Thomas Smith. Segundo o autor, imagens do 

google maps são escolhidas, reunidas, processadas e, pouco a pouco, vão se tornando uma 

composição maior. As imagens, individualmente, possuem uma baixa resolução, mas quando 
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agrupadas adquirem uma resolução maior, o que colabora para o impacto visual da obra. 

(SHORE, 2014). 

 As composições criadas por David Thomas Smith oferecem uma trama de pixels 

precisamente calculada pelo artista. Reforça a ideia de Flusser que compara ambos os termos 

- composição e cálculo - ao abordar o processo criativo no universo das imagens técnicas 

computacionais. O artista irlandês explora não só questões estéticas, mas aborda importantes 

questões econômicas, políticas e sociais, relacionadas, sobretudo, à maneira como a espécie se 

relaciona com o meio ambiente, esgota seus recursos, ocupa e transforma o planeta. Uma das 

séries que aponta para essa direção tem o nome de Anthropocene (Imagem 65).  

 
Imagem 65 – Sem título (da série Anthropocene), 2009-2010. Autoria: David Thomas Smith. 

 
Fonte: http://david-thomas-smith.com/ANTHROPOCENE. 
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 Segundo o relato do próprio Smith no livro publicado por Shore,  ele costumava 

explorar métodos mais convencionais e tradicionais de acordo com a tradição do campo da 

fotografia documental. Contudo, Smith considera que a exploração dessas novas tecnologias 

lhe tem proporcionado um projeto efetivamente documental e com grande impacto em relação 

à sua própria época. O trabalho envolve um rigoroso processo de escolha, composição, ajustes 

e processamento para obter as imagens finais.  

 
Imagem 66 – Sem título (da série Postcards from Google Earth), 2010-em andamento. Autoria: Clemente 

Valla. 

 
Fonte: http://www.postcards-from-google-earth.com/whirlpool/. 

 

 Já a obra do artista Clemente Valla, que também explora imagens do Google Earth 

(Imagem 66), busca por espécies de pontos de conflito nas imagens com que o usuário pode 

se deparar ao navegar na interface gerada pelo programa. Com isso, o artista quer destacar 

exatamente a relação com o sistema e o programa que geram essas imagens. Clemente 

procura refletir seu trabalho sobre os programas automatizados para a geração de imagens na 

contemporaneidade. "Postcards from Google Earth" é especialmente interessante para refletir 

sobre a escritura digital presente no endossistema e a superfície gerada por ela e sobre qual é 

o objeto que deve ser considerado para a análise. O  próprio artista comenta que tais imagens 

constroem uma ilusão para remeter à ideia de uma representação fotográfica, mas que na 

verdade é um amplo sistema que envolve uma série de elementos:  
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Elas revelam um novo modelo de representação: não através de fotografias indiciais, 
mas através da coleta automatizada de dados a partir de uma miríade de diferentes 
fontes constantemente atualizadas e infinitamente combinadas para criar uma ilusão 
sem costura.  O Google Earth é um banco de dados disfarçado como uma 
representação fotográfica. Estas imagens misteriosas concentram a nossa atenção 
sobre aquele processo em si  e a rede de algoritmos, computadores, sistemas de 
armazenamento, câmeras automatizadas, mapas, pilotos, engenheiros, fotógrafos, 
topógrafos e mapeadores que os geraram. (VALLA, s.d., tradução nossa). 

 

 Um ponto interessante que o artista destaca no livro de Robert Shore (2014) é que 

essas imagens, por mais que remetam a uma tradição fotográfica, não são disponibilizadas no 

google por motivos estéticos, artísticos, expressivos e conceituais. Clemente busca interrogar 

os novos dispositivos tecnológicos, as novas variáveis para a produção e articulação de 

imagens na contemporaneidade, a relação entre as imagens geradas por meio do uso destes 

novos dispositivos com os objetos por ela representados, assim como com os seus potenciais 

significados. 

 
Imagem 67 - CEASA (da série Coletivos),  2008-2014. Autoria: Cássio Vasconcelos. 

 
Fonte: http://www.cassiovasconcellos.com.br/galeria/coletivos. 

 

 O fotógrafo brasileiro Cássio Vaconcelos explora pontos de vista e estratégias de 

composição semelhantes em alguns aspectos com algumas das obras supracitadas. Além 

disso, parte de sua obra também provoca a reflexão sobre alguns pontos comentados acima, 

não se limitando a isso. Nas obras da série Coletivo (Imagens 67, 68 e 69), questões de 

política, cultura, economia, demonstradas no projeto Anthropocene, também são tocadas. 

Contudo, os procedimentos de criação e produção são bem distintos, principalmente nas 

primeiras etapas. O fotógrafo sobrevoa inúmeras regiões e as fotografa; coleta uma grande 

quantidade de imagens a fim de  criar um vasto banco de dados para composições posteriores. 

O fotógrafo nutre um grande interesse pela aviação também e este é um dos motivos que 
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ajudaram o desenvolvimento da série. Cássio Vasconcellos articula as imagens coletadas para 

calcular e criar suas composições. Em um vídeo (CÁSSIO, 2013), o fotógrafo mostra uma 

espécie de rascunho de uma das composições, demonstrando a importância do cálculo e da 

construção no processo de constituição de suas fotografias.  

 
Imagem 68 - Coletivo (da série Coletivos),  2008-2014. Autoria: Cássio Vasconcelos. 

 
Fonte: http://www.cassiovasconcellos.com.br/galeria/coletivos. 

 

Imagem 69 -  Coletivo, detalhe (da série Coletivos), 2008-2014 Autoria: Cássio Vasconcelos. 

 
Fonte: http://www.cassiovasconcellos.com.br/galeria/coletivos. 
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 Como já observado em outras práticas contemporâneas, é interessante refletir se de 

fato há diferenças que atribuam um valor documental superior a alguma dessas práticas 

abordadas em relação às de fotógrafos que exploram imagens realizadas previamente por 

imagens de satélite.  A tecnologia digital está bem presente em seu trabalho, assim como 

muitas das questões constantemente associadas a ela. Contudo, é importante destacar, 

também, que mesmo o seu trabalho com o sistema fotoquímico já indagava algumas dessas 

questões. 

 A série "Paisagens marinhas" exemplifica essa questão da relação da fotografia com o 

seu objeto estar ou não totalmente condicionada ao tipo de tecnologia empregado (Imagem 

70). Nesse trabalho, Cássio Vasconcellos recortou inúmeros negativos e os colou com durex 

para depois realizar o processo fotoquímico e obter a cópia final do trabalho. 

 Mesmo com a tecnologia fotoquímica, a intervenção do artista no transcorrer do 

processo é evidente nessa proposta, reforçando que um suposto valor documental e crível 

parece estar muito mais relacionado à prática do que ao sistema em que a fotografia é 

realizada. Ademais, mesmo tal proposta pode constituir um outro tipo de registro memorial e 

narrativa visual que tem suas potencialidades criativas expandidas, fatores semelhantes a 

alguns observados na escritura digital.  

 
Imagem 70 - Paisagens marinhas #3 (da série Paisagens Marinhas), 1993-1994. Autoria: Cássio 

Vasconcelos. 

 
Fonte: http://www.cassiovasconcellos.com.br/galeria/paisagens-marinhas/. 
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 O uso de softwares como o Adobe Photoshop e outros editores de imagem facilitam e 

ampliam o número de possibilidades de alteração nos pixels que compõem a superfície da 

imagem digital, se comparado às possibilidades artesanais de alteração no sistema 

fotoquímico de produção da fotografia. Se por um lado, conforme já discutido na presente 

tese, isso colaborou para a crise de credibilidade e para os questionamentos da relação indicial 

da fotografia com o objeto representado em sua superfície como tendo estado diante da 

objetiva fotográfica em determinado espaço e tempo, por outro, tais softwares ampliaram o 

número de possibilidades para o processo de criação e produção de narrativas visuais na 

contemporaneidade. Isso, considerando somente esses softwares que operam com interfaces 

que se referem à cultura fotográfica. Há ainda a possibilidade de intervir na própria escritura 

digital, isto é, nos bits, que são as unidades que geram as superfícies, não só das imagens 

digitais, mas também de qualquer outra linguagem representada no computador. As novas 

potencialidades de alteração e intervenção no fotográfico foram vistas com preocupação em 

alguns setores, como, por exemplo, o fotojornalismo e a fotografia documental e também 

tiveram um uso um tanto quanto abusivo em setores como publicidade e moda.  

 Erik Johansson é um exemplo de artista que enfatiza a construção de superfícies 

ficcionais. O artista explora seu imaginário e recursos provenientes da tecnologia digital para 

a composição de sua obra, propondo situações pouco prováveis de acontecerem. O trabalho 

de Johansson ilustra bem algumas das potencialidades expandidas pela escritura digital 

(Imagem 71). Ademais, evidencia tanto uma precisão na composição e na construção, quanto 

uma transgressão a modelos formais, libertando a atividade fotográfica de uma relação 

específica com a realidade. 

  Como já observado, apesar de a proliferação cada vez maior de imagens produzidas 

dificultar um diálogo criativo do produtor de imagens na contemporaneidade, há uma série de 

caminhos disponíveis para tal produtor articular a linguagem e criar suas narrativas, e o 

trabalho de Johansson, assim como de outros artistas, exemplificam isso. 
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Imagem 71 - Vertical Turn, 2009. Autoria: Erik Johansson. 

 
Fonte: http://www.erikjohanssonphoto.com. 

 

 A proposta desses artistas ilustram bem essa expansão dos procedimentos de criação e 

produção das imagens com a tecnologia digital. Noé Sendas, Sohei Nishino, Yang Yongliang 

e outros artistas citados por Shore (2014) também exemplificam as possibilidades de 

intervenção no decorrer do processo de constituição da fotografia.  Sendas (Imagem 72), por 

exemplo, se apropria de imagens e as articula como esculturas em que busca um equilíbrio 

entre suas formas, peso, etc. O rosto das esculturas é omitido, o que proporciona uma 

sensação de estranhamento e mistério. Com seus procedimentos, Sendas explora um frágil 

equilíbrio entre as formas articuladas para compor uma superfície um tanto quanto onírica. As 

fotografias possuem ao mesmo tempo um aspecto de densidade e rigor formal e de 

provocação para o imaginário. O artista não nega a influência do surrealismo em sua obra, 

evidenciando, com isso, o diálogo com a cultura do pensar e fazer imagens que todo o artista 

precisa exercer de alguma forma em seu processo criativo contemporâneo. 
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 Nishino, em sua série chamada Dioramas (Imagem 73), também emprega um amplo e 

intenso processo de constituição que envolve: a produção de inúmeras imagens, impressão, 

corte, organização e composição e fotografias dessa composição. Segundo o artista, cada 

projeto é elaborado ao longo de aproximadamente 3 a 4 meses. (SHORE, 2014). O artista 

procura experimentar o máximo possível de todas as etapas que envolvem o processo e 

dispensa a montagem da composição por meio de softwares, o que certamente reduziria o 

tempo necessário. Esta conduta parece ocorrer porque o resultado poderia ser bem divergente, 

pelo menos no sentido que ele próprio atribui às inúmeras etapas que constituem o 

desenvolvimento da sua obra.  

 Essa ideia de atribuição de significados, considerando processos mais longos, parece 

prejudicada na contemporaneidade, apesar das inúmeras potencialidades oferecidas pela 

escritura digital. A velocidade, conforme discutido no decorrer da presente tese, proporciona 

um difícil obstáculo para a atribuição de sentido. Nishino, ao conduzir tais processos para a 

composição de sua obra, demonstra contestar o imediatismo proveniente da aceleração das 

diversas relações informacionais. Por exemplo: durante a etapa de captura das imagens, 

Nishino comenta que procura experimentar a cidade enquanto transita por ela e o que cada 

parte lhe diz: "eu ando [...] intensivamente como se eu estivesse a digitalizando. Então eu vejo 

como meu corpo reage. As partes da cidade onde as minhas impressões são mais fortes são 

maiores no mapa final". (SHORE, 2014, tradução nossa). 

 
Imagem 72 - Exemplos de trabalhos do fotógrafo Noé Sendas. 

 
Fonte: http://www.wallpaper.com/fashion/artist-no-sendas-puts-a-surreal-twist-on-this-seasons-black-and-white-

classics. 
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Imagem 73 - Diorama de Jerusalém, 2012. Autoria: Sohei Nishino. 

 
Fonte: http://www.michaelhoppengallery.com/artists/25-sohei-nishino/overview. 

 

 A obra "The night of perpetual day" (Imagem 74) do artista chinês Yang Yongliang é 

um exemplo interessante das potencialidades oferecidas pela tecnologia digital para a 

convergência de linguagens e meios culturalmente instituídos no decorrer da história da 

humanidade. Uma grande paisagem é representada, aparentemente em uma só fotografia (um 

só quadro), porém diversos elementos e detalhes vão pouco a pouco ganhando movimentos  

para compor a narrativa da obra e representar um transcorrer do tempo. A obra não parece 

permitir sua categorização apenas como uma fotografia, um vídeo ou uma animação digital. 

Contudo, os códigos envolvidos em sua produção preservam um grau de legibilidade 

exossistemática, o que, talvez, a inscreva em uma passagem entre os primeiros níveis de 

escritura digital apontados por Azevedo (2009): Escritura Matricial Legível e Escritura 

Matricial Intermediária. No livro de Shore (2014), Yongliang, natural de Xangai, comenta 

sobre a interdisciplinaridade de seu percurso: estudou desde caligrafia chinesa até 

procedimentos contemporâneos que envolvem o uso da tecnologia digital. Este caminho 



	  

	  

207 

talvez explique a composição minuciosa e processual de suas obras, além da múltipla relação 

de linguagens que se constitui claramente como um elemento decisivo para sua criação. 

 
Imagem 74 - The  Night of perpetual day, 2012. Autoria: Yang Yongliang. Still. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=d8CYSoSZMtk. Printscreen da tela.  

 

 A relação da fotografia com outras linguagens não é algo que surge apenas a partir do 

avanço da tecnologia digital, mas é interessante pensar no que isso oferece a essa linha de 

pesquisa. Tanto as relações já articuladas quanto a aparição de novas possibilidades, são 

potencializadas com os novos dispositivos tecnológicos empregados para a produção e para a 

disseminação de produtos artísticos. O projeto "De Zen Leio: uma virtude do passado" 

(Imagem 75) realizado por artistas e pesquisadores do Laboratório de Humanidade Digitais37, 

espaço coordenado pelo Prof. Dr. Wilton Luiz Azevedo, explora uma relação entre as 

linguagens que se situa no nível da escritura digital expandida, em que a distinção dos 

múltiplos códigos culturalmente associados aos campos visual, sonoro e verbal é extinta. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 A obra De Zen Leio foi realizada por um grupo de pesquisadores que participam das atividades do Laboratório 
de Humanidades Digitais (LHUDI): Wilton Azevedo (coordenador do projeto), Liliane Alfonso, Maria Lúcia 
Wochler Pelaes, Renata Barboza Carvalho, Simone Mina e William Jordão do Prado. 
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Imagem 75 - A obra "De Zen Leio: Virtude do passado" apresentada na Virada Cultural de São Paulo no 
Vale do Anhangabaú em 2015. Still: Alan Azevedo. 

 
Fonte: http://up.p. mackenzie.br/imprensa/noticias/arquivo/artigo/mackenzie-apresenta-obra-performatica-na-

virada-cultural/. 
 

 De Zen Leio é um trabalho de performance a partir de fotografias realizadas 

previamente da antiga casa de saúde Francisco Matarazzo, espaço no qual havia a sede da 

Maternidade São Paulo, fundada em 1894, fechada em 2003 e demolida em 2014. A 

performance - em tempo real - consiste na articulação de um sistema generativo de sons e 

imagens. O vídeo - composto com as fotografias do espaço - é mapeado vetorialmente para 

que um determinado software promova uma intervenção estrutural nos pixels que o compõe. 

Essa interferência é provocada pela trilha sonora realizada em tempo real.  Os códigos, como 

tradicionalmente reconhecidos, se degeneram e são sintetizados em uma só escritura, que se 

expande enquanto processo e resultado. Proporcionam assim uma trama poética que envolve a 

percepção do espectador como um todo e o provoca a experimentar não mais só uma relação 

indicial, iconográfica ou simbólica, frequentemente associadas a uma imagem, mas uma 

experiência que envolve múltiplos aspectos sensoriais. Além disso, a desmaterialização dos 

pixels estabelece uma metáfora da precariedade das paisagens urbanas que compõem o 

memorial pessoal e coletivo relacionado àquela paisagem. A escritura digital expandida 

permite uma narrativa sobre todo esse processo envolvido na ruína desse local sem a 

pretensão de perpetuá-la estrutural e fidedignamente, mas sim como uma expressão narrativa 
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visual-sonora-verbal que envolve uma correlação homem-máquina em seu processo de 

constituição.  

 Em De Zen Leio é possível observar um processo colaborativo e interdisciplinar 

envolvendo artistas que exploram diferentes linguagens. A escritura digital, ambiência digital 

e a comunicação em rede parecem potencializar a exploração desse caminho. Esse é um dos 

pontos investigados na reflexão teórica e experimental realizada no Laboratório de 

Humanidades Digitais e que vai ao encontro da reflexão realizada na presente tese. No 

próximo capítulo, trabalhos práticos do autor da presente pesquisa, em colaboração com 

outros artistas e pesquisadores do LHUDI, que envolvem diversos aspectos discutidos na 

presente tese, serão apresentados e comentados. 

 No campo de narrativas voltadas para o campo do fotojornalismo e da fotografia 

documental, assim como da realização de uma fotografia que circule mais rápido,  apesar da 

crise da credibilidade e do afastamento de como o código fotográfico foi articulado no 

decorrer de sua história para a produção e disseminação de tais narrativas, há potencialidades 

bem interessantes. Uma delas é justamente o aspecto de rede e a abertura a múltiplas 

intervenções que estimulam o desenvolvimento de projetos colaborativos entre diferentes 

fotógrafos, cinegrafistas, editores, jornalistas e artistas, situados em locais distantes um dos 

outros. Isso favorece uma articulação de linguagem ainda mais interdisciplinar e uma 

aproximação reflexiva de fenômenos contemporâneos que exibem muitos aspectos em 

comum, os quais, sem o uso de tais potencialidades, poderiam nunca serem comparados. Por 

exemplo, a imigração de povos podem ser comparadas em diferentes regiões do mundo, assim 

como os fatores envolvidos em cada uma dessas situações, promovendo um diálogo muito 

maior e intenso. 

 Nessa direção, muitos coletivos surgiram e isso deu espaço, também, para o 

desenvolvimento de grupos que buscassem explorar novas formas de narrar os 

acontecimentos no campo do fotojornalismo e do jornalismo em geral. Certamente essa é uma 

ampla discussão que oferece muitos dados para a análise e, por isso, não cabe um 

detalhamento minucioso na presente tese, mas é importante citar que se trata de uma 

discussão intrinsecamente correlacionada às mudanças nos aspectos de linguagem da escritura 

fotográfica. 

 Movimentos como Mídia Ninja (Narrativas Independentes Jornalismo e Ação) 

possuem um grande impacto na produção e disseminação de informações nos dias atuais. Esse 
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tipo de organização e repercussão são possíveis, em boa parte, graças às mudanças nas 

relações informacionais da humanidade.  

 Um exemplo que demonstra essa força de processos colaborativos para narrativas 

coletivas sobre um determinado acontecimento pode ser observado no projeto Offside Brazil, 

que envolveu a Agência Magnum, o Instituto Moreira Salles, a Fundação Save the Dream e a 

rede de televisão ESPN. Trata-se de um projeto que reuniu fotógrafos da Agência Magnum, 

novos nomes da fotografia brasileira e fotógrafos da Midia Ninja (Imagens 76, 77, 78, 79, 80 

e 81) e do coletivo Garapa.  

 A possibilidade de construção de uma obra coletiva a partir de diferentes coordenadas 

de espaço e tempo vai ao encontro da presente discussão: a possibilidade de incluir em um 

mesmo projeto diferentes olhares e repertórios. Iniciativas como essa possibilitam a coleta de 

um amplo material sobre um determinado assunto. Neste caso, o impacto do fenômeno "A 

Copa do Mundo de futebol no país do futebol", buscando o "lado b" dessa história, o que não 

costuma ser incluído nas transmissões dos grandes meios de comunicação; revirando 

diferentes lugares de um extenso país com uma enorme diversidade cultural. Curiosos 

encontros entre fotógrafos, as pessoas e  as paisagens fotografadas.  

 Esse projeto parece um exemplo bem ilustrativo para refletir sobre os desafios e as 

potencialidades que a comunicação em rede pode oferecer para a constituição de narrativas 

que geram registros memoriais socioculturais. Vale reforçar que tais características também 

contribuem para o aumento de imagens que circulam pelo mundo. Dialogar com o amplo 

material produzido exige cada vez mais esforço por parte daquele que se propõe a explorá-lo, 

editá-lo, apresentá-lo para a composição de narrativas.  

 Todo esse cenário impulsiona a interdisciplinaridade no processo de criação, produção 

e disseminação. Certamente, também contribui para o desenvolvimento e para a disseminação 

de narrativas no campo da fotografia documental que interroguem - e explorem - as 

especificidades dos novos dispositivos tecnológicos e, também, as diversas variáveis da 

complexa e aberta comunicação contemporânea. Cabe cada vez mais aos articuladores desse 

jogo - produtores de imagem em geral, editores, curadores, etc. - pesquisar, explorar e aplicar 

estratégias que tirem proveito de tais potencialidades e desafios proporcionados pela 

contemporaneidade. 
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Imagem 76 - Ativistas fazem projeção no centro de São Paulo. A imagem mostra uma figura crítica de 
Galvão Bueno, a principal voz da transmissão da televisão brasileira durante os jogos da Copa do Mundo. 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/midianinja/14411867249/in/album-72157645052427540/. 

 
Imagem 77 - Fotografia da Midia Ninja no projeto Offside Brazil durante a Copa do Mundo de 2014. 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/midianinja/14577912416/in/album-72157645318575970/. 
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Imagem 78 - Fotografia da Midia Ninja no projeto Offside Brazil durante a Copa do Mundo de 2014 [2], 
2014.  

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/midianinja/14414650098/in/album-72157645318575970/. 

 
Imagem 79 - Fotografia da Midia Ninja no projeto Offside Brazil, 2014.  

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/midianinja/14582225756/in/album-72157645052427540/. 
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Imagem 80 - Fotografia da Midia Ninja no projeto Offside Brazil [2], 2014.  

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/midianinja/14427009768/in/album-72157645052427540/. 

 

Imagem 81 - Fotografia da Midia Ninja no projeto Offside Brazil, 2014 - Fotografia: Boris Mercado. 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/midianinja/14426701968/in/album-72157645318575970/. 

 

 O projeto PX-80 do fotógrafo Andre Salas também demonstra  algumas 

potencialidades discursivas bem interessantes relacionadas ao campo da fotografia. PX-80 

(Imagem 82) apresenta possibilidades oferecidas pelos novos dispositivos tecnológicos 

utilizados na escritura digital, como, por exemplo, uma maior interatividade, alcance de uma 
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maior audiência, a quebra do linearismo, as múltiplas direções para a leitura de uma narrativa 

nessa nova ambiência e a exploração de uma base prévia de arquivos digitais. Salas 

desenvolveu uma documentação fotográfica, sonora e videográfica de um bairro canadense 

povoado por um grande número de imigrantes - mais de 78% de seus moradores falam um 

idioma diferente do inglês ou do francês. Ademais, o bairro apresenta um grande índice 

demográfico e passa por velozes transformações estruturais. 

 O projeto de Salas apresenta micronarrativas que compõem um quadro sobre um 

fenômeno cada vez maior na contemporaneidade e que solicita o debate público: a imigração. 

Salas apresenta seu projeto em uma página da internet em que o espectador se depara com um 

mapa e pode percorrer diferentes pontos dele a fim de conhecer as diversas micronarrativas e, 

pouco a pouco, ir criando uma narrativa maior para refletir sobre o assunto abordado.  

 
Imagem 82 -  Projeto PX-80 do fotógrafo Andre Salas. 

 
Fonte: http://px80.ca/main_es.html. Print screen do site do projeto. 

 

 O simples fato de não impor a sequencia em que as micronarrativas devem ser lidas já 

oferece uma maior potencialidade para os múltiplos caminhos que o espectador pode 

percorrer na leitura e, possivelmente, isso diversifica as interpretações, reflexões, atribuição 

de significado, etc. A interface do projeto é bem intuitiva e convidativa, o que estimula a 

navegação do espectador pelos arquivos disponibilizados. Além disso, estes arquivos reúnem 

elementos visuais, sonoros e verbais, mantendo a legibilidade dessas matrizes na apresentação 

da obra, mas, certamente apoiado pelas potencialidades oferecidas pelos novos dispositivos 
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tecnológicos de comunicação. A possibilidade de reunir em um mesmo espaço uma ampla 

documentação que envolve diferentes linguagens também oferece mais caminhos para a 

leitura, o envolvimento e o engajamento por parte do leitor, e isso se demonstra como um 

aspecto muito positivo da articulação da escritura digital para a formação de narrativas visuais 

sobre o mundo contemporâneo.  

 Na presente seção, exemplos de narrativas contemporâneas foram brevemente 

apresentados e comentados, com o propósito de fortalecer a reflexão sobre os principais 

pontos observados em relação à escritura fotográfica na ambiência digital. Tais narrativas 

demonstram - por meio de seus diversos procedimentos de criação, produção e disseminação, 

assim como os dispositivos tecnológicos envolvidos para tanto - algumas das principais 

transformações nos aspectos de linguagem do signo fotográfico.  

 É imprescindível examinar, por meio desses exemplos práticos, como o produtor de 

imagens fotográficas tem articulado a escritura digital, considerando as atuais variáveis e o 

atual contexto.  

 A série "Suns of Flickr" da artista Penelope Umbrico, assim como a série "Statics" de 

Joaquim Schimd, e alguns dados apresentados no decorrer da presente seção sobre o aumento 

da velocidade e da quantidade de imagens produzidas e  compartilhadas, contribuem para a 

reflexão sobre os movimentos de espetáculo em loop e uma degeneração cada vez maior da 

escritura fotográfica em relação àquela outrora articulada. 

 Novos procedimentos de criação e produção de imagens que exploram imagens do 

Google Street View, por exemplo, permitem examinar parte considerável dos pontos 

destacados acima em relação à apropriação de imagens, novos dispositivos tecnológicos, 

automatismo, escritura fotográfica tradicional, ambiência digital, exo-índice, narrativas e 

registros memoriais. Muitas das observações pronunciadas acompanham a reflexão 

possibilitada por outros trabalhos, também já discutidos, feitos a partir de imagens de Satélite 

(Google Earth), imagens de sistemas de vigilância ou imagens obtidas com o uso de drones. A 

produção de imagens na contemporaneidade é cada vez maior, mais rápida e envolve 

complexos elementos em sua práxis e em sua sintaxe.  

 Projetos como "Postcards from Google" do artista Clemente Valla mostram que o jogo 

contemporâneo para articulação, produção e disseminação de linguagem abarca uma escritura 

bem distinta da que era articulada anteriormente para a composição da imagem fotográfica, 

explorando uma correlação de fatores em sua programação que influenciam no processo 

generativo da superfície exossistemática que, muitas vezes, ainda possibilita o 
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reconhecimento e a categorização como fotografia. Conforme discutido, essa superfície 

aponta para a sua programação, quer dizer, para a escritura que a forma. Endo-índice de sua 

escritura digital. Exo-índice do objeto representado pelos pixels gerados pela escritura digital.  

 O trabalho "Anthropocene" do artista David Thomas Smith e a série "Coletivos" do 

artista Cássio Vasconcellos também são bem férteis para a reflexão sobre muitos dos pontos 

destacados na presente tese. Ambos os trabalhos abordam questões econômicas, culturais, 

sociais e políticas. Oferecem importantes chaves para pensar a maneira como a espécie tem se 

relacionado com o ambiente, consumido e esgotado seus recursos. Apesar de procedimentos 

não tão convencionais de criação e produção, que exploram diversos recursos da tecnologia 

digital ao longo do processo, ambos os projetos proporcionam potentes narrativas visuais e 

passam a estabelecer um registro memorial humano-maquínico. Em "Anthropocene", Smith 

utiliza imagens disponíveis no Google Earth para a composição de seu trabalho. Smith calcula  

meticulosamente um amplo número de imagens coletadas para a composição final. Já 

Vasconcellos, coleciona um amplo acervo de imagens que fotografa enquanto sobrevoa 

diversos locais do mundo para, posteriormente, utilizá-las em suas composições.  

 A criação e aprimoramento de softwares específicos para realização de diversos 

procedimentos que envolvem a produção, criação e disseminação de imagens também 

incentiva o surgimento de agudas modificações nos aspectos de linguagem da fotografia. As 

possibilidades de alterações na superfície composta por pixels são ampliadas e facilitadas em 

relação às condições do sistema analógico. Isso é um dos fatores que depõem contra a 

credibilidade da imagem fotográfica, mas apesar disso, oferece novas potencialidades ao 

processo criativo que podem ser exploradas para fortalecer as narrativas realizadas. A 

interface desses programas possibilita que seus usuários explorem uma linguagem parecida 

com a desenvolvida na história do meio para se comunicar com a máquina, que traduz os 

comandos recebidos para a linguagem matemática que rege as operações do computador.   

 Os trabalhos citados de Smith e Vasconcellos envolvem um uso avançado das 

potencialidades oferecidas por esses softwares e demonstram que o processo de constituição 

da fotografia foi cada vez mais se expandido em relação ao frequentemente endossado e 

articulado na história do meio. A imagem fotográfica permanece aberta, potencial, capaz de 

percorrer inúmeros territórios e mudar totalmente a formação e as características dos pixels 

que a compõe. Pode, inclusive, convergir em algum ponto desse processo com outras 

linguagens exossistemáticas ou até mesmo diluir as fronteiras que as separam, constituindo o 

que Azevedo (2009) aborda como Escritura Digital Expandida. Trabalhos como "The night of 



	  

	  

217 

perpetual day", do artista Yang Yongliang, exploram o intercâmbio de linguagens no nível de 

escritura matricial legível e matricial intermediária. Há uma dificuldade de situá-lo 

especificamente como uma fotografia ou como um vídeo, mas há algum nível de 

reconhecimento em sua superfície desses e outros códigos utilizados para a sua composição. 

Já em "Dezenleio: A virtude do passado", realizada por um grupo de artistas e pesquisadores 

vinculados ao Laboratório de Humanidades Digitais, a escritura digital gera intervenções mais 

profundas na obra e expande o resultado. 

 Essa ideia de um processo contínuo de constituição de signos, sempre abertos e em 

expansão (que, inclusive, abrange a reflexão sobre as imagens já existentes que podem 

receber inúmeras intervenções, descontextualizações e reconfigurações) é explorada por 

muitos artistas citados na presente seção. Alguns utilizam procedimentos diretamente 

envolvidos com a escritura digital; outros articulam procedimentos mais artesanais, mas, 

mesmo assim, suas práticas e narrativas tocam fatores como a ambiência digital e muitas 

dessas modificações contemporâneas comentadas. As obras citadas de artistas como Erick 

Johansson, Noé Sendas e Soan Nishino possibilitam a reflexão sobre esses pontos que 

envolvem um amplo e contínuo processo criativo que discute as especificidades e limites do 

meio fotográfico tradicional. 

 Um dos fatores que se destaca nesse caminho são os benefícios oferecidos para 

processos de criação colaborativos que potencializem a interdisciplinaridade e o intercâmbio 

de linguagens. Apesar dos inúmeros questionamentos e da ampliada crise de credibilidade, 

narrativas visuais que transitem pelo fotojornalismo e pela fotografia documental também 

parecem se beneficiar em muitos aspectos com as consequências desses processos 

colaborativos. A construção coletiva de informação aproxima coordenadas de espaço e tempo 

que oferece vantagens preciosas para investigar fenômenos socioculturais contemporâneos. 

Um exemplo que demonstra bem isso pode ser observado no projeto citado - Offside Brazil - 

que reuniu diferentes fotógrafos do mundo inteiro para criarem um acervo de imagens que 

explorassem o lado b do país de futebol sediando sua segunda Copa do Mundo. Esse diálogo 

colaborativo ocorre não apenas entre artistas, mas também por meio da interação com o 

espectador que, em obras como a de Andre Salas, podem articular diversas possibilidades na 

interface do site do projeto. 

 Esses novos vetores da produção fotográfica contemporânea demonstram muitos 

desafios, mas certamente há potencialidades latentes que precisam ser exploradas por seus 

jogadores-produtores de imagem.  
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 As narrativas analisadas exemplificam muitas questões correlacionadas a esses 

movimentos discutidos. Isso ocorre por meio dos temas escolhidos pelos fotógrafos, pelas 

abordagens em relação a esses temas, pelas práticas e procedimentos realizados, pela 

articulação da escritura fotográfica e pela maneira como são usados os novos dispositivos 

tecnológicos empregados para a produção e para a disseminação de imagens fotográficas.  

 Em suma, dos pontos observados em relação à escritura fotográfica, podem-se 

destacar os seguintes: 

a) enfraquecimento/degeneração do código tradicional; 

b) espetáculo em loop; 

c) expansão da escritura fotográfica na ambiência digital explorando: 

i) imagens abertas  e potenciais;  

ii) novos procedimentos e dispositivos tecnológicos empregados no processo de 

criação, produção e disseminação dessas imagens; 

iii) articulação de imagens já existentes; 

iv) questionamentos para as atuais narrativas e registros memoriais (índice, memória, 

tecnologia digital, automatismo, etc.); 

v) processos interdisciplinares e colaborativos (comunicação em rede e ambiência 

digital); 

vi) intercâmbio e convergência das linguagens reconhecidas no exossistema; 

vii) articulação da escritura digital expandida (endossistema). 

 

 Esse exercício evidencia as mudanças discutidas nos aspectos de linguagem da 

escritura fotográfica na ambiência digital. De acordo com a discussão realizada, o artista-

produtor  de imagens precisa buscar estratégias de como desempenhar um diálogo criativo 

com o número infindável de estilhaços visuais que se constituem como um enorme obstáculo 

na busca por algum tipo de profundidade na relação com o mundo contemporâneo. Há um 

crescente desafio em gerenciar tanta informação, saber recortar e atribuir sentido às 

informações selecionadas. Autores citados no decorrer da presente tese alertaram muitas 

dessas dificuldades detectadas, que foram dilatadas pela tecnologia digital e pelas novas 

características da comunicação contemporânea. 

 Os produtores de imagens, incluindo os que exploram a fotografia, necessitam 

enfrentar tal desafio e estabelecer um diálogo cada vez mais efetivo. Para tanto, é importante 

investigar as mudanças que têm ocorrido na escritura digital, nos novos dispositivos utilizados 
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e os rumos que as relações informacionais em geral parecem enveredar. Ainda, saber lidar 

com toda essa complexidade, sobretudo com a assustadora - e crescente - quantidade de 

imagens que superabundam o mundo e com a aceleração de produção e disseminação de 

qualquer informação. 

 O espetáculo - a relação por meio de imagens citada por Debord (1967/1997) - se 

torna muito mais complexo com as atuais variáveis, tais como o aumento da 

reprodutibilidade, o avanço do automatismo, a computação e a escritura digital, a quebra da 

comunicação linear, a telepresença, a ambiência digital, o aumento da velocidade e demais 

assuntos abordados. A escritura digital, conforme discorrido, embaralha todas as peças que 

compõem esse enorme quebra-cabeça, impondo bastante dificuldade para a análise sobre as 

mudanças nas relações informacionais da humanidade. 

 Algumas características desse não linearismo, como, por exemplo, a atual 

comunicação em rede, a não cristalização de emissor e receptor, a produção e disseminação 

de signos que são abertos, potenciais e em contínua expansão, resultam em novas 

circunstâncias para o pensar e para o fazer artístico. Esses aspectos favorecem a criação e a 

produção colaborativa, ampliando, também, a interatividade, a interdisciplinaridade e o 

intercâmbio de linguagens. 

  A fotografia, desde sua invenção, esteve correlacionada às grandes modificações 

socioculturais no decorrer da história da humanidade e agora não é diferente: está diretamente 

envolvida na discussão sobre as modificações nas relações informacionais. Sua escritura 

envolve novos fatores para a análise de seus aspectos de linguagem e de sua função social. Do 

ponto de vista endossistemático, é gerada pelas mesmas unidades mínimas de informação que 

geram qualquer outro tipo de superfície exossistemática, seja visual, sonora ou verbal. 

Fotografia, cinema, literatura, pintura, música, poesia, etc. são superfícies geradas e 

compartilhadas a partir da escritura digital. O bit - essa unidade mínima de informação digital 

- sintetiza toda a cultura da espécie e isso beneficia um movimento de expansão dos signos 

para além das fronteiras que os situam em seus códigos originais.  

 O artista-produtor de imagens na contemporaneidade deve perseguir estratégias de 

como dialogar com as informações pré-existentes: garimpa, recorta, experimenta, interroga, 

constrói, descontrói e reconstrói. Explora táticas de como lidar com a quantidade de imagens 

que saturam o mundo: como articulá-las em benefício de seus processos de criação e da 

produção de narrativas e registros memoriais para a humanidade. 
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 A presente pesquisa detectou, destacou e comentou alguns movimentos responsáveis 

por grandes modificações nos aspectos de linguagem da fotografia no atual cenário. Há um 

processo em curso de degeneração e de expansão da escritura fotográfica em relação ao seu 

formato tradicional, devido à maneira como ela está sendo articulada nos últimos anos, sob o 

impacto da tecnologia digital. Tais movimentos indicam a constituição de uma outra escritura. 

Não exatamente uma nova, mas uma escritura cada vez mais modificada.  
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5 PROCESSOS CRIATIVOS COLABORATIVOS NO LHUDI:  ESCRITURA 

FOTOGRÁFICA E INTERCÂMBIO DE LINGUAGENS 

 

 Este capítulo apresentará dois projetos colaborativos realizados pelo autor da presente 

pesquisa junto a artistas e pesquisadores que participam do Laboratório de Humanidades 

Digitais, coordenado pelo Prof. Dr. Wilton Azevedo. Tais obras refletem muitas questões 

abordadas na presente tese e demonstram o potencial poético e expressivo das variáveis 

contemporâneas, a partir da realização de trabalhos coletivos que promovam o diálogo 

interdisciplinar, a articulação da escritura digital e o intercâmbio de linguagens, dentre elas, a 

fotografia. 

 Ambas as obras a serem apresentadas exploraram a interdisciplinaridade  nos diversos 

procedimentos empregados em seus processos de criação. A primeira - In-finitude - é uma 

obra em andamento que, até o presente momento,  envolveu um grupo de quatro artistas e 

pesquisadores, articulando múltiplas linguagens para sua idealização, tais como fotografia, 

arte em vidro, performance, música, etc. Na presente seção, serão apresentadas considerações 

gerais sobre o desenvolvimento da obra, destacando alguns aspectos da articulação da 

escritura fotográfica e a relação com as outras linguagens na criação das imagens do 

personagem digital que integra a obra. A segunda -  Fluxo-sonoridades  - expõe um fluxo 

contínuo de criação de novos textos, movimentos e sonoridades, despertados e provocados 

por uma imagem fotográfica. Fluxo-sonoridades exerce, à sua maneira, uma intensa e 

contínua correlação de linguagens em seu desenvolvimento e permite refletir sobre o 

movimento de expansão à escritura fotográfica, assim como às demais linguagens envolvidas. 

 

5.1 IN-FINITUDE 

 

5.1.1 Apresentação geral 

 

 In-finitude38 visa refletir sobre o caminho das imagens, considerando as complexas 

variáveis contemporâneas em seus diversos procedimentos de criação e disseminação, assim 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Essa breve apresentação é realizada aqui a partir da leitura do autor da presente tese (um dos autores da 
composição do In-finitude). Por ser um processo colaborativo e interdisciplinar, In-finitude permite uma série de 
leituras e interpretações. Ademais, o fato de a obra permanecer em construção e expansão, pode gerar novas 
variáveis a serem analisadas e até mesmo provocar um distanciamento em relação a alguns dos pontos 
destacados até o presente momento. O que se pretende observar são os primeiros - e gerais - pensamentos sobre 
o processo criativo e o diálogo interdisciplinar exercido, enfatizando, sobretudo, o papel da escritura fotográfica 



	  

	  

222 

como a influência da escritura digital para tanto. Dessa forma, a obra busca questionar as 

inúmeras permutas, desvios e transformações que podem acontecer no decurso de existência 

das imagens, de seus objetos e dos que com elas desenvolvam algum tipo de interação39. 

 A obra se revela como um ensaio que permanece aberto e em expansão, envolvendo a 

criação colaborativa e interdisciplinar entre artistas e pesquisadores que transitam por 

diferentes campos.  Os questionamentos da obra In-finitude conversam, de alguma forma, 

com vários pontos debatidos na presente tese em relação às modificações nos aspectos de 

linguagem da escritura fotográfica. 

 Conforme discutido, a escritura digital coopera para a construção de uma obra coletiva 

e repleta de potencialidades, fatores que favorecem a relação entre códigos. O conjunto de 

possibilidades para a sua articulação, mesmo considerando algum tipo de determinismo 

tecnológico, se mostra bem amplo: o artista-produtor de imagens pode provar diferentes 

sequências, agrupamentos, trocas, contaminações e transformações, impulsionando, com isso, 

a expansão dessa escritura e uma indistinção dos códigos culturalmente catalogados como 

visuais, sonoros ou verbais.  

 A multiplicidade e a potencialidade dos caminhos contemporâneos da imagem são 

exploradas por meio de um intenso e criativo diálogo entre os autores, experimentando e 

articulando diferentes linguagens para a composição da obra. Com isso, critica-se a ideia de 

uma concreta demarcação de início e fim para o percurso das imagens e, também, de um 

limite que separe precisamente o que é digital do que não o é. Motivado por tais inquietações, 

a matéria vidro foi escolhida devido às suas plurais propriedades transformativas, interação 

com forças e condições do ambiente, possíveis relações com outros objetos, capacidade de ser 

reciclada, assim como os inúmeros contextos nos quais costuma ser empregada. Ademais, a 

própria relação da luz com sua superfície também estimula o pensamento sobre a diversidade 

de caminhos que a imagem pode percorrer: reflexão, refração, difusão, etc. Outros elementos 

utilizados na composição da obra se estabelecem como parte da abordagem em relação ao 

objeto de discussão, como, por exemplo, algumas imagens de um ensaio fotográfico realizado 

pelos autores em um cemitério, etapa que integrou o processo de investigação inicial sobre as 

ideias de vida e morte  de objetos, pessoas e imagens (Imagens  83 e  85). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
e da relação com outras linguagens na composição visual do personagem digital, a partir do ponto de vista do 
autor da presente tese.     
 
39  O processo criativo da obra In-finitude foi apresentado e discutido no IV Letras Expandidas, evento do 
Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-RIO  pelos seus autores 
(VARLESI; GUEDES; LARA; AZEVEDO; 2015). 
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Imagem 83 - Imagem realizada no processo de investigação inicial, 2015. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 
Imagem 84 - Imagem realizada no processo de investigação inicial [2], 2015. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

 O roteiro inicialmente proposto pelos artistas para a instalação e apresentação da obra 

buscou articular as diferentes linguagens e meios empregados com o propósito de gerar uma 

ambiência que permitisse ao espectador perceber e refletir sobre esse caminho das imagens na 

contemporaneidade perseguido na investigação do grupo. Em síntese, foram propostos os 



	  

	  

224 

movimentos a seguir para a composição/instalação da obra com o objetivo de gerar para o 

espectador múltiplas experiências artísticas, perceptivas e reflexivas sobre o tema: 

 

• Instalação com objetos de arte com vidro (Imagens 85 e 86 ) e alguns outros suportes, 

explorando texturas e fotografias para aludir ao conceito de finitude e, também, levar 

às relações de um cemitério de pessoas, objetos e imagens; 

• Personagem digital projetado na ambiência citada acima que interage com os objetos 

presentes, proporcionando possíveis trocas, transformações e potencialidades; 

• Desenho de iluminação que interage com os objetos da instalação, contribuindo 

conjuntamente com música e projeção, para a composição da ambiência e da narrativa 

sobre os potenciais caminhos da imagem na contemporaneidade. 

 
Imagem 85 - Objeto de arte em vidro criado e produzido para o In-finitude pela artista e pesquisadora 

Rita Varlesi, 2015. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 



	  

	  

225 

Imagem 86 - Outro exemplo de objeto de arte em vidro criado e produzido para o In-finitude pela artista 
e pesquisadora Rita Varlesi, 2015. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

5.1.2 Considerações sobre a escritura fotográfica e a relação de linguagens na 

composição das imagens do Personagem Digital 

 

 Esta seção apontará algumas observações sobre o processo de produção das imagens 

do personagem digital, sobretudo em relação à escritura fotográfica e à relação com outras 

linguagens. 

 A criação e a produção das imagens do personagem digital exemplificam bem o forte 

intercâmbio de linguagens no decorrer de todo o processo e é bem conveniente para refletir 

sobre as especificidades de cada uma dessas linguagens, assunto que acompanha as reflexões 

da presente tese sobre a escritura digital, que é capaz de sintetizar todas as linguagens e meios 

tradicionais a partir de uma mesma unidade mínima de informação digital.  

 Considerando todo o diálogo no processo de composição da obra, foram propostos 

pelo autor da presente pesquisa alguns arranjos de iluminação para a realização do ensaio, 

com o propósito de gerar diferentes atmosferas para a construção visual do personagem. Não 

é possível determinar relações simples de causa e efeito no decorrer desse processo entre as 

linguagens, técnicas, formas e etapas envolvidas. Na verdade, há uma correlação 

interdisciplinar em que todas as partes se provocam mutuamente para o resultado da 

composição. 
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 Alguns detalhes técnicos permitem considerações ilustrativas sobre a importância da 

correlação tecnologia-linguagem no decorrer do processo de composição da obra. Na primeira 

parte do ensaio, explorou-se a luz de flash em vez de luz contínua: a imagem gerada é estática 

devido à pequena fração de segundo em que a luz proveniente do flash ilumina o assunto. 

Ademais, os sucessivos disparos solicitam um certo período de recarga do flash, o que força 

um intervalo entre as tomadas das fotografias. Este fator técnico limita e condiciona, de certa 

forma, a ação do produtor de imagens. Implica, por exemplo, que seja determinado que 

momento da performance será ou não fotografado. Tal decisão poderia ser pautada em uma 

tradição da escritura fotográfica, sobretudo, quando aplicada para fotografar danças, 

performances do corpo e outros espetáculos (por exemplo: buscar momentos de grande 

expressão do artista em performance, etc.). Entretanto, neste ensaio, a ideia  era experimentar 

mais opções de linguagem: dialogar e misturar outros códigos, outras escrituras. Vale pensar 

também que, se a escolha houvesse sido gravar um vídeo, ao invés de fotografias, a fluidez da 

movimentação seria registrada sem que o fotógrafo decretasse os momentos das tomadas. O 

formato vídeo permitiria, por exemplo, a gravação sequencial de 24 fotos por segundo, dando 

mais continuidade ao movimento. Ao escolher a articulação da fotografia, a ideia era 

justamente experimentar pontos de conflito, aproximação, convergência, correlação e 

provocação entre as linguagens e tecnologias envolvidas. Demonstrando assim um pouco das 

potencialidades de uma escritura que não se limita a um só código, que se liberta e ultrapassa 

as fronteiras do visual, do sonoro e do verbal. Caminho que parece beneficiado pela escritura 

digital articulada na contemporaneidade. 

 Para tanto, optou-se por diversificar os critérios adotados ao pressionar o botão de 

disparo e selecionar as frações da performance a serem fotografadas. Buscaram-se pontos 

máximos de expressão corporal e facial; as passagens para tais momentos e, também, buscou-

se fotografar possíveis frações do movimento que poderiam até denotar erros quando 

analisados posteriormente, em outras situações e contextos. O ensaio, assim como a 

performance da artista Rita Varlesi, contou com execução da trilha sonora criada para a obra 

pelo artista e pesquisador Wilton Azevedo. A percepção da música parece influenciar em 

alguma medida o desenvolvimento da performance da artista. A certa altura, para 

experimentar outros desvios e contaminações, os disparos da câmera passaram a ser 

realizados a partir da percepção do fotógrafo em relação ao ritmo e à melodia, afastando 

propositalmente  seu olhar -  sua percepção visual - da performance em curso. 
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 Na parte do ensaio realizada com luz contínua, optou-se por utilizar - em algumas 

imagens - uma velocidade de exposição à luz que provocasse uma espécie de deformação na 

representação do corpo durante o ato performático. O resultado, apesar do calculo prévio, 

surpreende com as formas geradas (Imagem 88). Há uma desmaterialização do corpo 

representado que evidencia a fluidez da superfície da imagem, assim como sua precariedade e 

transitoriedade. O corpo representado sofre metamorfoses influenciadas por uma espécie de 

prolongamento do instante; um gesto pertencente à escritura fotográfica, mas que surpreende 

ao aderir movimento àquela superfície de pixels que, com isso, remete a uma ideia de 

passagem. É como se, com a desmaterialização da forma exterior constituída pelos pixels, 

fosse possível acessar algum tipo de conteúdo interior e sonoro que pode fluir e percorrer 

outros caminhos com mais facilidade do que a rigidez constituída pela disposição anterior dos 

pixels conseguiria. 

 Essa correlação de linguagens, meios e formas é consequência de uma ampla 

experimentação com o propósito de não hierarquizar as linguagens envolvidas na construção 

da obra, mas sim exercer uma mútua provocação visando a um processo de construção 

potencial e expansão. 

 Uma seleção de imagens do ensaio referido acima encontra-se em anexo para 

apresentação nesta tese (Apêndice  A). É importante destacar o intercâmbio de linguagens no 

processo de criação dessas imagens e os diferentes caminhos que elas podem percorrer, 

mesmo após sua criação. Essa seleção de apenas 10 imagens já exemplifica uma das 

possibilidades desse jogo visual, que desafia cada vez mais seu jogador: a edição. Com a 

quantidade de imagens que circulam no mundo contemporâneo, tal atividade, sem dúvida, 

constitui uma difícil tarefa para o jogador. A produção e compartilhamento de imagens na 

contemporaneidade abrangem um  jogo de articulação de fragmentos por meio de diversas 

estratégias de associação, permuta, reconfiguração, descontextualização, metamorfose, etc.  O 

artista, conforme observado, possui a obrigação de investigar e explorar cada vez mais novas 

estratégias para esse jogo e exercê-lo por meio de um diálogo criativo. 

 No decorrer de todo o processo de criação e produção, a escritura fotográfica, como 

articulada no decorrer da história do meio, se faz presente, mas é provocada, subvertida, 

correlacionada a outros códigos, influenciada por outras condutas, contaminada e, mesmo 

com todos esses desvios, ainda assim, gera uma superfície exossistemática formada por pixels 

que se parece, de certa forma, a como uma fotografia poderia ser reconhecida culturalmente. 

Ademais, as imagens digitais, enquanto superfícies constituídas por pixels que, por sua vez, 



	  

	  

228 

são regidos por uma escritura numérica, se demonstram permanentemente abertas e 

potenciais. Endo-índice de um programa que permite novas articulações. In-finitude versa 

exatamente sobre os trajetos em que as imagens podem transitar por meio de um jogo que 

explore suas potencialidades de articulação. Tais características já se faziam presentes na 

discussão referente às imagens técnicas, mas a escritura digital resulta numa imbricação ainda 

maior  e amplia as possibilidades do jogar.  

 Paradoxalmente os novos dispositivos tecnológicos utilizados no jogo de criação de 

imagens colaboram para a exploração de um número cada vez maior de potencialidades que, 

ao mesmo tempo, já pertencem a um programa que se refere a toda cultura do visual, do 

verbal e do sonoro. Segundo Flusser (1985/2008), são potencialidades previsíveis, gestos 

programados. É tarefa do artista-produtor de imagens dialogar com os fragmentos desse jogo 

contemporâneo que se refere à cultura da espécie para explorar novas formas e táticas de 

como articulá-los, buscando situações pouco prováveis para a criação, ou até mesmo para a 

apropriação de imagens, que possam gerar novas narrativas visuais sempre abertas e 

potenciais. A cada gesto do jogador, o programa do pensar e fazer imagens é ampliado - se 

enriquece - e o desafio para a liberdade criativa se torna mais e mais complexo.  

 
Imagem 87 - Uma das imagens da obra In-finitude, 2015. Fotografia: Ângelo Dimitre. Performance: Rita 

Varlesi. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 
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 “O mundo soa. Ele é um cosmos dos seres espiritualmente atuantes. Até a matéria 

morta é espírito vivo.” (KANDINSKY, 1912/2013b, p. 170). 

 

5.2 FLUXO-SONORIDADES 

 

 Fluxo-sonoridades expõe um contínuo processo de criação colaborativo e 

interdisciplinar, provocando o desbravamento de novos caminhos, reconfigurações, mutações, 

semioses, simbioses e potencialidades ao longo de toda sua escritura. A obra envolve um jogo 

de permutação entre as múltiplas linguagens, meios e formas articuladas pelos autores em 

suas respectivas experiências poéticas, criativas e expressivas. 

 Uma imagem fotográfica (Imagem 88) desperta o início do processo de criação que 

passa pelas seguintes etapas: i) performance - em tempo real - de movimentos e expressões 

em uma barra vertical para a composição de um corpo-texto; ii) ensaio para a produção e 

criação de imagens, explorando cores, luzes, movimentos e sonoridades, percebendo e 

provocando a escritura do corpo-texto em progresso; iii) articulação das imagens fotográficas 

para a composição do vídeo que apresenta um fluxo de sonoridades. 

 A obra se propõe pensar a escritura de um experimento como um processo potencial e 

aberto, liberto dos limites entre os códigos culturalmente vinculados ao visual, ao sonoro e ao 

verbal. 

 Dos procedimentos envolvidos na constituição da obra, há três movimentos correlatos 

que podem ser destacados: a) a sonoridade das cores; b) a sonoridade da luz que incide sobre 

o corpo-texto e é refletida; c) a sonoridade dos movimentos da escritura do corpo-texto. A 

partir dos  encontros de tais movimentos, linhas, formas e cores se amalgamam em uma 

experiência que transcende a espessura da superfície de sua escritura, expandindo os signos 

gerados e amplificando suas sonoridades interiores, fatores que refutam qualquer imposição 

de uma divisão entre códigos e entre o visual, o sonoro e o verbal.  

 O ensaio e a escritura do corpo-texto desdobram-se em imagens que se estabelecem 

como caracteres de um texto expandido, como espécies de "tipos" (Imagem 89) que permitem 

ser articulados a partir de suas sonoridades, evitando, dessa maneira, apenas a atribuição de 

significados condicionados ao repertório cultural de cada espectador, assim como a 

cristalização das formas geradas na superfície da imagem como pertencente a um único 

código. 
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Imagem 88 - Fotografia que dispara o início do processo de criação do Fluxo-sonoridades (da série O 
tempo e o Fotógrafo), 2011. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

   

 Há aspectos icônicos, indiciais e simbólicos preservados, em alguma medida, na 

superfície da imagem, o que evoca um pouco da multiplicidade e da potencialidade dos 

caminhos e encontros que podem vir a ocorrer. Alguns elementos figurativos podem ser 

reconhecidos a sabor do acaso, devido aos procedimentos de produção e criação das imagens, 

responsáveis pela diluição do corpo representado nos pixels que compõem as imagens. As 

formas surpreendem e encontram resultados fora do programado. Contudo, tais 

procedimentos possibilitam que as sonoridades interiores rasguem suas superfícies e ecoem 

mais alto do que qualquer potencial sentido relativo presente em seu exossistema. A 

performance - em tempo real - se constitui como uma música que traceja um texto - suspenso 

no ar - compondo um fluxo de sonoridades a partir de luzes, cores e formas. Fluidez, leveza, 

suavidade, força e energia são algumas das palavras que surgem com a fruição da obra. É este 

tracejar, esta dança de um corpo-texto, que adere movimento à superfície e constitui o fluxo 

de sonoridades articuladas pelos artistas a partir de seus múltiplos encontros, reflexões e 

necessidades expressivas. Na presente tese, preparou-se uma breve seleção de algumas 

imagens que integram a obra Fluxo-sonoridades (Apêndice   B). 
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"O som é, portanto, a alma da forma, que somente por meio do som pode se tornar viva e 

atuar de dentro para fora. A forma é a expressão exterior do conteúdo interior." 

(KANDINSKY, 1912/2013b, p. 141). 

 
Imagem 89 - Composição com imagens da obra Fluxo-sonoridades, 2015. Performance: Fernanda Nardy 

Bellicieri. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

 

 O arquivo de imagens criado permite sua articulação de diferentes maneiras e, com 

isso, a geração de novos processos criativos. Isso exemplifica a potencialidade do jogo 

contemporâneo para a produção, criação e disseminação de informação. A própria imagem 

fotográfica que dispara o processo já exemplifica essa característica expansiva dos signos: 

percurso de inúmeras trocas, desvios e reconfigurações.  
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 Essa correlação entre os múltiplos encontros que acontecem ao longo da escritura 

permite sempre uma nova percepção, uma nova leitura, uma interação distinta e, por 

conseguinte, a potencialidade de um novo caminho. É curioso pensar o papel da escritura 

fotográfica na relação das linguagens envolvidas no processo de criação. Além de provocar o 

início do processo, a escritura fotográfica está ao longo das demais fases. Sua articulação não 

se restringe ao seu próprio código como tradicionalmente articulado no decorrer da história. 

Há uma correlação contínua com outros códigos que influencia a criação e a ressonância das 

imagens geradas. As experimentações relacionadas ao direcionamento, temperatura de cor e 

características das luzes aplicadas, assim como a velocidade de exposição empregadas, dentre 

outros fatores, apesar de pertencerem a um repertório comum à escritura fotográfica, são 

procedimentos aplicados em busca de uma sonoridade interior que possa fluir e expandir essa 

escritura para além de suas fronteiras, explorando a relação com as outras linguagens 

envolvidas e, também, com a percepção e a provocação do corpo-texto em performance.  

 É esclarecedor retomar a ideia de índice e pensá-la nas imagens criadas em Fluxo-

sonoridades. As superfícies das imagens apresentam vestígios, marcas, inscrições, rastros de 

luz, etc. Até então, parece bem próximo dos pressupostos levantados pelos teóricos que 

debateram a natureza indicial da imagem fotográfica (discussão apresentada no primeiro 

capítulo). Mas é possível perceber que tais marcas, vestígios e rastros, antes de se referirem à 

existência de um objeto-corpo exterior e anterior, se referem à articulação contínua  e em rede 

(de dois autores ) de uma escritura expandida; de um programa interior que contém a cultura 

do visual, do sonoro e do verbal. Tais marcas não vem de fora impregnar na superfície, mas a 

perfuram e a rasgam de dentro para fora (são provenientes do programa e de sua articulação).  

 Aparecem em forma de pixels que não conseguem esconder totalmente sua 

ambivalência. Considerando a releitura proposta da ideia de índice na presente tese, a 

superfície preserva duas possibilidades de relação indicial: a) endo-índice: índice do programa 

e de sua articulação, responsáveis por gerar a aparência composta por pixels; b) exo-índice: 

aparência gerada pelo programa; que procura demonstrar as propriedades que uma imagem 

fotográfica possuía no decorrer de sua história, apontando assim, a possível existência do 

objeto representado em sua superfície. Em Fluxo-sonoridades, até mesmo o exo-índice não 

consegue ser categorizado plenamente só como uma fotografia. Há uma incerteza e um 

estranhamento. Isso ocorre porque as marcas representadas evidenciam esse conteúdo interior 

com bastante pujança e a forma exterior passa a ser só um meio para sua transmissão. A 

potência desse índice que rasga a superfície da imagem, lembra um pouco da ideia do 
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punctum barthesiana. Segundo Barthes (1984), a ideia de punctum se contrapõe à de studium e 

rompe com a busca pela atribuição de significados que, na divisão proposta aqui, seria 

possível graças à superfície/exossistema. A ideia de punctum é algo que já está na imagem e 

que também é acrescentada a ela pelo espectador. (Barthes, 1984). Algo que é capaz de pungir 

o espectador e que é livre de processos de codificação e decodificação. Barthes (1984) 

também fala de um outro punctum que ele acredita não se referir à forma, mas sim à 

intensidade, ao tempo. Apesar da forte conexão com o real presente na ideia de punctum, 

certamente parece uma reflexão interessante. 

 
Imagem 90 - Apresentação de Fluxo-sonoridades no Vídeo Guerrilha, 2015. Fotografia: Ângelo Dimitre. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor da presente tese. 

  

 Fluxo-sonoridades foi apresentado em um formato de vídeo (Apêndice C) em um 

evento chamado Vídeo Guerrilha que aconteceu no município de Campinas (Imagem 91).      

A composição explora o traçado que vai formando uma tessitura sonora em virtude desse 

conteúdo interior e de sua ressonância, sem se condicionar às possíveis limitações referentes à 

sua superfície. A movimentação rítmica desse tracejar, no vídeo, explora diferentes 

combinações de unidades de tempo, o que colabora para o fluxo da obra e para sua 

musicalidade. As sonoridades se sobrepõem continuamente e criam um fio que conduz o 

espectador em um entrelaçamento rítmico, melódico e espiritual.  

 A exibição da obra no evento Vídeo Guerrilha também permite algumas observações 

contributivas para a presente reflexão. Trata-se de um evento de intervenções em grandes 

centros urbanos por meio de projeções de ensaios artísticos visuais. O evento provoca os 
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artistas a articularem novas maneiras de percorrer, ocupar e transformar o espaço público. Tal 

movimento exemplifica a diversidade de potencialidades da imagem na contemporaneidade. 

 Um volume aparentemente liquido desenha linhas, curvas e formas no ar que 

transpassam a superfície e misturam-se no fluxo de sonoridades. São encontros potenciais: a 

possibilidade de tocar e ressoar na alma de quem a encontra e, com isso, a potencialidade de 

dar continuidade ao fluxo, outros processos criativos, expressivos, poéticos e até mesmo 

narrativos. 

 A seguir, algumas breves considerações sobre o caminho percorrido na presente tese 

serão apresentadas com o propósito de colaborar com a reflexão realizada. 
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6 Considerações finais 
 

 
Com a chegada da primavera, os habitantes das cidades, às centenas de milhares, 
saem aos domingos levando o estojo a tiracolo. E se fotografam. Voltam satisfeitos 
com o embornal repleto, passam os dias esperando com doce ansiedade para ver as 
fotos reveladas (ansiedade a que alguns acrescentam o prazer sutil das manipulações 
alquímicas na câmera escura, vedada às intrusões dos familiares, exalando um 
cheiro de acre dos ácidos), e somente quando põem os olhos nas fotos parecem 
tomar posse do tangível do dia passado, somente então aquele riacho alpino, aquele 
jeito do menino com o baldinho, aquele reflexo de sol nas pernas da mulher 
adquirem a irrevogabilidade daquilo que já ocorreu e não pode mais ser posto em 
dúvida. O resto pode se afogar na sombra incerta da lembrança. (CALVINO, 2013, 
p. 45).  

 

 

 O início do conto "A aventura de um fotógrafo" do escritor Italo Calvino permite 

algumas observações interessantes para pensar os rumos da fotografia. Com a revolução 

digital, a internet e as demais variáveis contemporâneas, o número de imagens produzidas e 

compartilhadas certamente é bem maior do que o apontado por Calvino logo no início dessa 

passagem. Considerando apenas um uso cotidiano, a espera pela revelação foi substituída, em 

boa parte, pelo imediato compartilhamento nas redes sociais. O processamento da imagem, 

por sua vez, é realizado automaticamente. Se o fotógrafo preferir, pode explorar os pixels que 

compõem a imagem digital por meio de softwares e aplicativos com esse propósito. Situação 

bem diferente da experiência multissensorial citada por Calvino que o ritual do laboratório 

proporcionaria. Esses e outros fatores abordados ao longo da presente pesquisa demonstram 

um deslocamento na relação da fotografia com o objeto fotografado, o que esvanece a 

conexão com o real tão frequentemente endossada na tradição do meio, mesmo que sempre 

tenha sido passível de questionamentos. 

 A presente tese teve o objetivo de desvelar e investigar, sobretudo, as modificações 

nos aspectos de linguagem da escritura fotográfica na ambiência digital, considerando as 

complexas variáveis envolvidas nesse quadro.  

 A fotografia desempenhou funções muito importantes para as modificações 

socioculturais e para as relações informacionais da humanidade no decorrer da história. 

Conforme discutido, seu desenvolvimento alterou profundamente as coordenadas de espaço e 

tempo na comunicação humana. O avanço da automação e da computação de imagens 

resultou em uma série de mudanças ainda mais expressivas que contribuíram para a 

espetacularização da sociedade. Esse movimento culminou na circulação de um número cada 
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vez maior de imagens de diferentes formatos, origens, destinos e propósitos: álbuns de 

família, cartões postais, exposições de arte, salas de cinema, documentos de identificação, 

jornais, propagandas, circuitos de vigilância, arquivos históricos, jogos de computador, 

internet, redes sociais, webconferências, animações 3D,  etc. 

 Seu impacto pôde ser sentido no cotidiano. As variáveis contemporâneas têm 

colaborado para um acesso ampliado e mais democrático à produção e à disseminação de 

imagens. Quase todo mundo pode - a qualquer momento - sacar um dispositivo do bolso que 

lhe permita, além de fotografar, editar as imagens realizadas, processá-las, compartilhá-las em 

redes sociais, etc. A fotografia está inserida nas mais diversas atividades e isso tem impactado 

muitos contextos como, por exemplo, arte, jornalismo, publicidade, turismo, etc.  

 Conforme discutido na presente tese, se por um lado a fotografia tem tido esse 

protagonismo cada vez maior; por outro, tem apresentado sintomas alarmantes. Um desses 

sintomas é a crise de credibilidade. Tal crise parece motivada pelas inúmeras características 

dos procedimentos de produção e disseminação de imagens, bem como dos dispositivos 

utilizados para tais ações, da própria escritura digital e da comunicação contemporânea. 

Apesar de agravada em relação à fotografia, tal desconfiança também atinge outras 

informações. A mensagem, com a escritura digital, permanece sempre aberta e potencial. Sua 

construção pode ser realizada de forma colaborativa e interativa, interconectando pontos de 

diferentes coordenadas de espaço e tempo.  

 As características da comunicação contemporânea e da escritura digital também 

impõem um grande desafio para o processo criativo. Parece difícil produzir algo novo em um 

sistema cujas possibilidades de articulação de linguagem já estão previstas no programa e 

cada gesto do produtor de imagens alimenta e enriquece esse programa. Interroga-se, dessa 

forma, em que consiste a criatividade em um cenário cada vez mais saturado de informação 

cuja nova produção já está programada antes mesmo de ser realizada. Flusser (1985/2008) 

argumenta que o artista deve dialogar com as informações prévias e propor novas estratégias 

para a articulação de linguagem, procurando situações menos prováveis de ocorrerem dentro 

do programa. 

 O atual cenário esbarra em uma terceira crise: a do gerenciamento da enorme 

quantidade de informações produzidas. Pesquisar e elaborar estratégias para a organização e 

edição dessas informações constitui um desafio para a experiência humana na 

contemporaneidade. É necessário avançar cada vez mais as pesquisas sobre as dificuldades e 
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as potencialidades à atribuição de significado para a experiência humana sob o impacto de 

todas essas novas variáveis. 

 A especificidade da imagem fotográfica também vem sendo questionada. Não só 

quando comparada a outras representações visuais, mas também em relação às fronteiras entre 

o visual, o sonoro e o verbal. Um dos fatores responsáveis é o fato de que os pixels que 

constituem a imagem digital são gerados pela mesma escritura que gera e dissemina qualquer 

informação digital, seja ela visual, sonora ou verbal.  

 Todo esse cenário motiva inúmeros questionamentos ao tipo de memorial constituído 

com os novos procedimentos realizados para a produção e criação de fotografias. A fotografia 

deixou de ser prova da existência de seu objeto devido à série de sucessivas e imbricadas 

modificações, tanto em sua práxis, quanto em sua sintaxe. Isso não quer dizer que não seja 

possível discursar sobre algum tipo de objetividade. Mas os novos dispositivos empregados, a 

forma como eles são articulados e a ambiência na qual o produto de tais articulações é 

disseminado resultam em uma leitura bem distinta dessa tal objetividade. A geração atual já 

não acredita na fotografia por si só e isso não parece um mal sinal.  

 Contudo, de algum modo, ainda permanece um enlace com a existência - tempo e 

espaço - diferente de outras superfícies geradas pelo programa da escritura digital, talvez, 

justamente por todos os discursos proferidos no decorrer de sua história. Esse enlace não 

aponta para o passado e para o exterior, tampouco se constitui como um signo fechado. É 

aberto, potencial e aponta para múltiplas direções. Oferece uma complexa trama entre 

programa, sua articulação e a superfície gerada, constituída por pixels. Cada encontro traz um 

universo de potencialidades. Está claro que a situação fica ainda mais complexa com as 

variáveis atuais da comunicação que rompem com a linearidade emissor-receptor. Há uma 

impossibilidade de determinar um polo como apenas de recepção, pois a fotografia permanece 

potencial, aberta a novas reconfigurações. 

 A imagem fotográfica aponta para a sua escritura (programa), indiretamente para o 

objeto representado em sua superfície (gerada por esse programa) e para os múltiplos 

caminhos potenciais que envolvem as complexas variáveis contemporâneas para sua produção 

e disseminação.  

 Apesar dos alarmes frequentes em relação às citadas crises e desafios envolvendo a 

imagem fotográfica, há uma série de potencialidades para sua produção e disseminação que 

precisam ser pesquisadas e exploradas. Talvez seja impossível pensar um processo criativo 
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que dispense as múltiplas correlações envolvidas na articulação da escritura digital 

(tecnologia-linguagem; homem-máquina; programa-ação; endossistema-exossistema).  

 O produtor de imagens lida com as informações disponíveis no programa; busca 

táticas de como articular criativamente os pixels que constituem a aparência fotográfica ou de 

mergulhar em sua escritura endossistemática responsável por gerar tais pixels, 

experimentando intervir nos algoritmos que não impõem limites entre visual, sonoro e verbal. 

Um jogo de intenso intercâmbio de linguagens para a expressão poética, narrativa e memorial.  

 As novas variáveis contemporâneas para o jogo de articulação da escritura fotográfica 

e os novos dispositivos tecnológicos envolvidos nas suas diversas ações exigem a revisão 

cuidadosa das ideias, proposições, conceitos, categorias, aspectos de linguagem e funções 

relacionadas à imagem fotográfica.  

 A presente tese explorou um diálogo interdisciplinar sobre os múltiplos desafios e 

potencialidades que abrangem a articulação da escritura fotográfica na ambiência digital e 

seus aspectos de linguagem. Há uma série de movimentos discutidos que indicam mudanças 

na articulação da escritura fotográfica. Dentre elas, a expansão do fotográfico para além de 

suas fronteiras demarcadas culturalmente. Essa movimentação é influenciada pela escritura 

digital capaz de produzir e disseminar  qualquer informação, seja ela visual, sonora ou verbal.  

 Esta tese procurou contribuir para a busca por novas táticas para o produtor de 

imagens, assim como na reflexão de seus processos. No atual cenário, marcado pela saturação 

de informações visuais, sonoras e verbais,  saber dialogar e articular tais informações se faz 

primordial para o pensar e o fazer artísticos. Editar, organizar e disseminar são gestos 

decisivos para o processo criativo na contemporaneidade que envolve múltiplas e complexas 

variáveis (colaboração, interatividade, intercâmbio de linguagens, apropriação de imagens, 

etc.). Revisar as inúmeras etapas que podem compor esse processo é fundamental para 

atribuir sentido à experiência, buscando um outro olhar para promover novas relações com as 

variáveis contemporâneas na ambiência digital. 

 A ideia de Re-Visão se demonstra como uma importante estratégia para investigar as 

modificações nos aspectos de linguagem da escritura fotográfica. A presente tese pretendeu 

colaborar para essas reflexões.  
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seleção de imagens

fotografia por: Ângelo Dimitre Gomes Guedes

Projeto In-finitude

Rita Varlesi
Ângelo Dimitre Gomes Guedes

Regina Lara
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