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RESuMO

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar e comparar a acessibilidade de dois aparelhos, 

a simplificação do sistema fotográfico e do computador. A simplificação do processo fotográfico será 

apresentada a partir da invenção do sistema fotográfico de George Eastman, fundador da Kodak, que 

disponibilizou um sistema fotográfico em que o usuário somente se preocuparia em tirar fotografia sem 

se preocupar com a complexidade do sistema. Será também demonstrada a simplificação do uso do 

computador, por meio de interface iconográfica, que substituiu complexos comandos por um apertar de 

botão do mouse, que será apresentada a partir do lançamento do computador Lisa, de Steve Jobs. Esses 

dois sistemas reduziram sua complexidade para apenas um clique, possibilitando que as pessoas que não 

eram profissionais do ramo pudessem ter acesso a estes aparelhos sem ter que investir muito tempo em 

pesquisa e treinamento.

Palavras-chave: Fotografia, Computador iconográfico, Acessibilidade, Comunicação imagética, 

Cultura Digital.



AbSTRACT

This research aims to present and compare the accessibility of two devices, the simplifying of 

photographic system and computer. The simplification of the photographic process will be presented 

from the invention of the photographic system of George Eastman, founder of Kodak, that provided 

a photographic system in which the user only bother to take the picture without worrying about the 

complexity of the system. It will also be shown to simplify the use of computers through iconographic 

interface, that replaces complex commands by pressing a mouse button, which will be presented from 

the launch of the Lisa computer Steve Jobs. These two systems have reduced its complexity to a single 

click, enabling people who were not professionals in the field could have access to these devices without 

having to invest much time in research and training.

Keywords: Photography, Iconographic Computer, Accessibility, Communication imagery, 

Digital culture
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INTRODUÇÃO



O uso dos recursos tecnológicos1 é uma das características da sociedade contemporânea, 

cujo marco foi a Revolução Industrial, quando as máquinas2 começaram a auxiliar nas atividades 

do homem para produzir em maior quantidade, com mais qualidade e com menor tempo. A 

partir do século XIX, o homem começou a viver no ritmo das máquinas, de modo que esses 

recursos atuam na forma como o indivíduo imagina e faz suas relações a partir das informações 

que lhe são apresentadas do ambiente. Segundo McLuhan, toda a tecnologia cria um novo 

ambiente, e seu efeito se manifesta nas relações entre os sentidos e nas estruturas da percepção 

das coisas ao seu redor, de modo que a cada novo recurso tecnológico surge a oportunidade de 

novos aprendizados.3

A partir deste panorama contemporâneo, o presente trabalho irá tratar de dois recursos 

tecnológicos imagéticos que estão presentes nesta sociedade, que são a câmara fotográfica e 

o computador iconográfico. o objetivo deste projeto é apresentar as particularidades entre os 

dois aparelhos no processo de simplificação de seu uso, proporcionado acessibilidade para 

pessoas que não eram profissionais do ramo, a partir dos recursos desenvolvidos por George 

Eastman na câmara fotográfica, e Steve Jobs no computador. A partir dessa inquietação, começa 

o desenvolvimento deste trabalho, que será dividido em quatro capítulos e uma conclusão.

O capítulo 1 apresenta o homem e sua capacidade de desenvolver sistemas de comunicações, 

cujo resultado é a imaginação, e a partir desta imaginação, imagens são criadas na mente, e com 

estas imagens, são desenvolvidas técnicas para a produção desta imagem imaginada. Como 

consequência deste desenvolvimento técnico, foram criados instrumentos para que a imagem 

pudesse ser mais bem representada, de modo que ela pudesse estar mais próxima da realidade, 

chegando até a fotografia. 

O capítulo 2 trata da invenção da fotografia, que foi o resultado de séculos de pesquisas e 

estudos sobre uma forma de produzir uma imagem sem intervenção direta do homem, e a partir 

do descobrimento de um composto químico que fixasse a imagem projetada da câmara escura. 

Este composto químico foi desenvolvido por Niépce, Daguerre e Talbot. Este capítulo ainda 

apresenta que a fotografia é o reflexo da necessidade recorrente na época. McLuhan comenta 

1.  O termo recurso tecnológico deve ser considerado como todo equipamento que auxilia o homem nas atividades que pre-
tende realizar, como McLuhan afirma, as extensões do homem.
2.  Durante todo este trabalho serão usados dois termos a partir do conceito de Vilém Flusser: aparelho e máquina. O aparelho 
é um recurso que produz imagem técnica, que neste caso serão a câmara fotográfica e o computador iconográfico. Já a má-
quina tem uma relação de equipamento grande usado nas indústrias.
3. MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986.



que a fotografia veio suprir o consumo das imagens que os ricos já tinham, se transformando 

em um bem de fantasia para os pobres, pois, por meio da fotografia, conseguiram o acesso a 

imagens que antes não tinham condições de ter pessoalmente, dando acesso às informações 

imagéticas de ambiente, apenas ao alcance de poucos.4 E outro aspecto importante da fotografia 

é a necessidade de recursos mais rápidos na produção de imagens, que era o reflexo do século 

XIX, período em que ocorria a Revolução industrial. 

O capítulo 3 descreve o período em que começaram os primeiros estudos de máquinas 

que auxiliaram o homem na atividade de contabilizar informações, dando origem aos primeiros 

projetos de computadores, como o de Babbage, que infelizmente não conseguiu finalizar. Mais 

tarde, na década de 1950, começam as pesquisas para uma nova função do computador, que 

seria, além de uma máquina de calcular, uma máquina que pudesse ser uma extensão da mente, 

contendo informações de fácil acesso.

Contudo, no decorrer dos capítulos 2 e 3, haverá um ponto em comum, qual seja, os 

dois recursos, da fotografia e do computador, alcançaram um ponto extremamente técnico, de 

modo que os usuários que utilizavam esses recursos eram artistas, pesquisadores e engenheiros. 

Porém, esses recursos estavam longe das pessoas comuns. Para utilizar a câmara fotográfica e 

o computador, o indivíduo deveria ser muito bem treinado. É neste ponto que surgem George 

Eastman, na fotografia com a Kodak, e Steve Jobs, no computador iconográfico com a Apple. 

Eles desenvolveram equipamentos acessíveis para pessoas que eram profissionais do ramo 

da fotografia e informática. Ambos conseguiram simplificar os complexos processos. George 

Eastman, com a câmara fotográfica, desenvolveu um sistema em que as pessoas não precisavam 

montar um laboratório para revelação das fotografias, nem precisavam ir a um quarto escuro 

para carregar com filme a câmara fotográfica. Já no computador, Steve Jobs viabiliza a interface 

gráfica para ser usada no computador, para substituir as complexas sequências de comando 

que eram necessárias para se trabalhar em um computador. Desta forma, o usuário, a partir 

dos recursos disponibilizados por Eastman e Jobs, deveria se preocupar exclusivamente em 

extrair dos equipamentos suas potencialidades. O objetivo final destes capítulos foi analisar o 

processo que Eastman e Jobs fizeram para se chegar a um sistema mais simples, fazendo que 

mais pessoas tivessem acesso a estes recursos.

4. MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986. 



Eastman e Jobs, ao desenvolverem os respectivos equipamentos, tiveram dificuldades 

em fazer que as pessoas, principalmente as pessoas técnicas, aceitassem o novo recurso. É 

deste ponto que vai tratar o capítulo 4, pois Eastman e Jobs encontraram na publicidade o 

meio de divulgação e demonstração de seus recursos, para que o leigo tomasse conhecimento 

e começasse a usar o equipamento. E também, para que os indivíduos técnicos tivessem outra 

opção de equipamento para o trabalho. Neste capítulo, serão expostas também as semelhanças 

e diferenças entre as metodologias de apresentação de seus respectivos produtos, que 

refletiam a necessidade de seus públicos. Portanto, esta dissertação chama a atenção para este 

processo publicitário da Kodak e Apple, demonstrando que a divulgação teve participação no 

conhecimento e aprendizado do processo de simplificação que Eastman e Jobs desenvolveram.

De fato, é importante frisar que Eastman e Jobs não inventaram respectivamente a câmara 

fotográfica e o computador iconográfico, mas eles tiveram a sensibilidade de traduzir esses 

complexos sistemas em um simples apertar de botão. Com isto, o objetivo deste trabalho é 

apresentar e comparar a acessibilidade da fotografia na pessoa de George Eastman com o recurso 

que Steve Jobs desenvolveu para a interface do computador, que se tornaram instrumentos 

acessíveis para pessoas leigas, e que hoje são instrumentos muito comuns no dia-a-dia das 

pessoas.



CAPÍTULO 1
A PRODUÇÃO DE MEIOS PARA O REGISTRO DE UMA IDEIA/MENSAGEM

A verdade da natureza não pode ser percebida por sentidos deseducados.

John Ruskin*

*. Retrato do fi lho do pintor, apud GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um 

estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2007, p. 228. 
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Todo organismo vivo tem a capacidade de se adequar ao ambiente, de forma a extrair 

recursos do meio para sua sobrevivência. Diferente dos demais seres vivos, o ser humano tem 

a capacidade de melhor viabilizar e adequar o ambiente à sua necessidade. Todo projeto de 

adequação nasce da necessidade de adaptar o meio para sua sobrevivência. Desta forma, o 

homem projeta meios para suprir suas necessidades.1 A possibilidade de o homem relacionar -se 

com seu meio, segundo Flusser, se deve à sua capacidade imaginativa e isto aconteceu: 

Quando o homem se assumiu como sujeito do mundo, quando recuou um 
pouco para poder pensar sobre ele, isto é, quando se tornou homem. Assim fez 
graças à sua curiosa capacidade de imaginar o mundo. Assim criou um mundo 
de imagens que fizessem mediação entre ele e o mundo dos fatos [...]2

A espécie humana é a única que tem a capacidade de desenvolver dentro de si sistemas 

de comunicações, de modo que este sistema se torne um meio para o pensamento.3 [...] não é 

por chafurdar na matéria que o animal é uma besta, mas por não ter estabelecido relações 

suficientes íntimas com os objetos.4 Esta relação que o ser humano tem o com o seu meio é que 

o faz um ser superior aos demais seres. Segundo Steven Pinker, a inteligência humana está 

relacionada com a informação, que consiste em relacionar duas coisas produzidas por um 

processo regido por lei5.

A informação, em si, não é nada de especial; ela é encontrada onde quer que 
causas produzam efeito. O especial é o processamento de informações. Uma 
porção de matéria que contenha informações sobre algum estado de coisas 
pode ser considerada um símbolo; Ela pode “representar” esse estado de 
coisas. Porém, sendo uma porção de matéria, ela pode fazer outras coisas 
também — coisas físicas, qualquer coisa que este tipo de matéria nesse 
tipo de estado pode fazer segundo as leis da física e da química. Anéis de 
árvores contêm informações a respeito da idade, mas também refletem a luz e 
absorvem material corante. Pegadas contêm informações sobre movimentos 
de animais, mas também empoçam água e causam torvelinhos no vento.6

Flusser continua ao conceituar a imaginação como a capacidade de fazer e decifrar 

imagens.7 É, portanto, esta relação que diferencia o homem dos outros seres vivos, a capacidade 

1.  LÉVY, Pierre. O que é Virtual? Rio de Janeiro : Editora 34, 1996.
2.  FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo : Cosac & Naify Edições, 
2007, p. 120 -121
3.  LÉVY, Pierre. A Ideografia Dinâmica — rumo a uma imaginação artificial? São Paulo : Loyola, 1998.
4.  LÉVY, Pierre. A Ideografia Dinâmica — rumo a uma imaginação artificial? São Paulo : Loyola, 1998, p. 94.
5.  PINKER, Steven. Como a Mente Funciona. São Paulo : Companhia das Letras, 1998, p.77
6.  Ibid.
7.  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa ‑preta : Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec, 
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de lidar com a informação, de projetar na mente um conceito antes mesmo de a coisa existir; 

Jacques Aumont afirma que a imaginação é compreendida como faculdade criativa, produtora 

de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis.8 A capacidade humana de lidar com 

informações em seu meio cria um repertório em sua mente, e que a partir deste repertório será 

criada uma base de dados para toda a produção de imagens internas ou mentais e mais tarde as 

externas que resultaram em imagens e símbolos.9 

A imagem é uma representação pictórica produzida pelo ser humano, e autores 

importantes refletiram a respeito deste assunto. Jacques Aumont, por exemplo, afirma que a 

imagem faz que o homem entenda e se relacione melhor com o mundo; o ato de representar 

a natureza proporciona prazer para quem representa, pois com a reprodução traz a mente 

experiências e ao mesmo tempo influencia no modo de como o homem vê e interpreta a 

natureza10. Susan Suntag, ao comentar o assunto, afirma que o homem se tornou moderno 

quando começou a consumir imagem11 e Adrian Frutiger diz que a imagem é um registro, o 

mais natural possível, do que o olho humano vê ou acredita ter visto;12 de modo que: 

 [...] a imagem tem por função primeira garantir, reforçar, reafirmar e explicar 
nossa relação com o mundo visual. [...] as funções da imagem são as mesmas 
que, no curso da História, foram também as de todas as produções propriamente 
humanas, que visavam estabelecer uma relação com o mundo.  
[...] reconhecer o mundo visual em uma imagem pode ser útil, além de 
proporcionar também um prazer específico. Está fora de dúvida que uma das 
razões essenciais do desenvolvimento da arte representativa, naturalista ou 
menos naturalista, resulta da satisfação psicológica pressuposta pelo fato de 
“reencontrar” uma experiência visual em uma imagem, sob forma ao mesmo 
tempo repetitiva, condensada e dominável.13

A imagem tornou -se um elemento importante ao longo da história da humanidade e com 

isto foram criados meios para que a imagem fosse produzida para a representação e o 

armazenamento de uma ideia oriunda da observação e interpretação da natureza, pois a 

habilidade de produzir imagem está relacionada à habilidade de ver como as coisas se comportam 

1985, p. 7
8.  AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993, p. 118
9.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007
10.  AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993. 
11.  SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia. das Letras, 2004.
12.  FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 195.
13.  AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993, pp. 80 -81,83
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na natureza. A compreensão da imagem só é possível quando há uma semelhança entre a 

imagem e o real, porque o homem interpreta imagens procurando semelhanças com o mundo 

real, de modo que a imagem pressupõe uma identificação.14 Ninguém pode entender um cavalo 

pintado se não o conhecer, diz Ernst Gombrich.15

A contemplação da natureza colabora para o desenvolvimento da capacidade de ver e 

entender o mundo. Isto é o que Gombrich chama de psicologia da percepção, que consiste na 

capacidade de ver e representar por meio da imagem, no caso a pintura, aquilo que se vê.16 Com 

o passar dos séculos, instrumentos e métodos de produção foram desenvolvidos, chegando, 

talvez, ao ponto culminante que foi o Renascimento com o desenvolvimento da perspectiva e o 

uso de lentes para a produção da arte pictórica. 

De um ponto de vista, toda a história da arte pode ser resumida como a história 
da descoberta gradual das aparências. A arte primitiva começa, como a arte 
das crianças, com símbolos e conceitos. No desenho que a criança faz de um 
rosto, um círculo simboliza a máscara; dois pontos, os olhos; e dois traços, o 
nariz e a boca. Gradualmente, o simbolismo aproxima da aparência verdadeira, 
mas os hábitos conceituais, necessários à vida, dificultam muito, mesmo aos 
artistas, descobrir como são efetivamente as coisas para um olho imparcial. 
Com efeito, levamos desde o Neolítico até o século XIX para aperfeiçoar esta 
descoberta. A arte europeia progrediu mais ou menos continuamente nesta 
direção, desde o tempo de Giotto. A descoberta da perspectiva linear marcou 
um estágio importante [...].17

Gombrich continua ao afirmar que para entender e compor uma imagem com perspectiva, 

é necessário uma formação científica, pois sem ao menos um mínimo de conhecimento sobre a 

perspectiva, dificilmente criará ou mesmo entenderá uma imagem em perspectiva. Levando 

mais adiante, se fosse possível levar uma imagem pintada por um renascentista que usou a 

perspectiva para a Idade Média, com certeza os artistas e mesmo as pessoas iriam achar que a 

imagem está distorcida, pois não estão habituados e educados com o uso da perspectiva, de 

modo que a verdade da natureza não pode ser percebida por sentidos deseducados.18

14.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007.
15.  Ibid., p. 204.
16.  Ibid.
17.  Ibid., pp. 246 -247.
18.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p.227 -228
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As técnicas e os métodos serão tratados a seguir de modo a apresentar o mecanismo de 

produção da imagem e a produção de instrumentos para a produção, principalmente da imagem 

e a busca por imitar a realidade. Observa -se com isto que o ser humano desenvolve técnicas 

para a construção de materiais que podem suprir as suas necessidades ou as suas limitações, a 

ferramenta para a mão e a linguagem para a face são dois polos do mesmo dispositivo.19 

1.1  - O HOMEM E A TÉCNICA

A produção da imagem está vinculada ao desenvolvimento de ferramentas e suportes para 

melhor representá -la. O processo de toda a representação começa com o que a natureza 

disponibiliza, e não foi diferente na produção de um suporte, que teve o seu começo nas paredes 

das cavernas, passando pelos tabletes de barro, pergaminho, papiro e chegando ao papel que é o 

suporte mais usado atualmente. O desenvolvimento de instrumentos para a produção de imagens 

pode ser considerado como desenvolvimento técnico. A palavra técnica é oriunda do vocábulo 

grego teckhnè:

A teckhnè compreende as atividades práticas, desde a elaboração de leis e a 
habilidade de contar e medir, passando pela arte do artesão, do médico, ou da 
confecção do pão, até as artes plásticas ou belas -artes, as últimas consideradas 
a mais alta expressão da tecnicidade humana.20

Vilém Flusser, em seu livro, O Mundo Codificado, estabelece uma relação entre o modo 

de produção de determinado grupo social com seus costumes, afirmando que o pesquisador que 

desejar conhecer o modo de viver, a política e os demais conceitos que envolvem uma sociedade 

de determinada época, necessita conhecer as suas fábricas e o seu modo de produzir no período 

que se deseja pesquisar. Flusser fala a respeito do homem e sua capacidade de construir, fabricar, 

ou seja, transformar materiais oriundos da natureza em instrumentos.21

Se considerarmos então a história da humanidade como uma história da 
fabricação, e tudo o mais como meros comentários adicionais, torna -se possível 

19.  LEROI -GOURHYAN, 1964 apud. LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 
Porto Alegre: Sulina 2.a ed., 2004, p. 29.
20.  LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina 2.a ed., 2004, p. 27.
21.  FLUSSEN, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
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distinguir, grosso modo, os seguintes períodos: o das mãos, o das ferramentas, 
o das máquinas e dos aparelhos eletrônicos [...]. Fabricar significa apoderar -se 
[...] de algo fornecido pela natureza, e convertê -lo [...] em algo manufaturado, 
dar -lhe uma aplicabilidade [...] e utilizá -lo [...]. Estes quatro movimentos de 
transformação [...] — apropriação, conversão, aplicação e utilização — são 
realizados primeiramente pelas mãos, depois por ferramentas, em seguida 
pelas máquinas e, por fim, pelos aparatos eletrônicos.22

André Leroi -Gourhan vai além, pois, segundo ele, é a ferramenta que inventa o homem, 

ou seja, a teckhnè faz do homem um ser diferencial em relação aos outros seres. Esse 

desenvolvimento técnico tem um cunho biológico devido ao desenvolvimento do córtex 

cerebral, local responsável pela memória, consciência, pensamento e linguagem do ser humano. 

A prótese não é um simples prolongamento do corpo humano, ela é a constituição deste corpo 

enquanto humano...23 É importante salientar que o advento de novas técnicas tem como objetivo 

agilidade, precisão e rapidez em relação ao sistema anterior,24 cujo efeito da tecnologia muda o 

modo de perceber o que está ao redor. Os efeitos da tecnologia não ocorrem no mesmo plano  

das opiniões e dos conceitos: eles se manifestam nas relações entre os sentidos e nas estruturas 

da percepção, num passo firme e sem qualquer resistência.25

Segundo Vilém Flusser, os aparelhos são produtos da técnica.26 Os produtos das técnicas 

modernas participam inteiramente do mundo que é percebido e entendido hoje, ou seja, atuam 

na forma de como o indivíduo vai imaginar algo e fazer suas relações a partir das informações 

que lhe são apresentadas. Quando se implanta um novo recurso, esse sistema muda o modo de 

perceber as coisas, pois esse recurso disponibiliza novas possibilidades, recompondo ou 

desequilibrando o coletivo cognitivo, atingindo homens, animais, plantas e os recursos naturais.

Os produtos da técnica moderna, longe de se adequarem apenas a um uso 
instrumental e calculável, são importantes fontes de imaginários, entidades 
que participam plenamente da instituição de mundos percebidos [...] Basta 
alguns grupos sociais disseminarem um novo dispositivo de comunicação, e 
todo o equilíbrio das representações e das imagens será transformado, como 
vimos no caso da escrita, do alfabeto, da impressão [...].27

22.  Ibid., p. 36.
23.  LEROI -GOURHYAN, 1964, apud LEMOS, André. Cibercultura: Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 
Porto Alegre: Sulina 2.a ed., 2004, p. 29.
24.  PARENTE, André (org.). Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34. 1993 p. 40.
25.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 34. O autor ain-
da afirma que os únicos que não são atingidos são os verdadeiros artistas, pois os artistas são peritos na mudança da percepção.
26.  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa ‑preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec, 
1985, p. 13.
27.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 16.
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Esses aparelhos potencializam as habilidades humanas; segundo McLuhan, esses 

aparelhos são objetos ‑extensões ‑de ‑nós ‑mesmos,28 e segundo Vilém Flusser, são prolongamentos 

dos órgãos do corpo para que cheguemos mais fundo e mais longe na natureza.29 Com isto, a 

cada novo recurso há uma nova visão do mundo e uma nova possibilidade de interação. Essas 

extensões dão ao ser humano maior capacidade em suas habilidades, pois quanto mais eficiente 

for o aparelho, tanto mais rápido executará a atividade que foi designada e com mais qualidade. 

McLuhan afirma que a busca por novos aparelhos tem um cunho fisiológico, pois a cada novo 

invento muda a expectativa, tanto do resultado apresentado quanto da velocidade que se deseja 

chegar a determinado resultado.30

Sob pressão de hiperestímulo físico da mais variada espécie, o sistema nervoso 
central reage para proteger -se, numa estratégia de amputação ou isolamento do 
órgão, sentido ou função atingida. Assim, o estímulo para uma nova invenção 
é a pressão exercida pela aceleração do ritmo e do aumento da carga.31

É importante salientar que essas extensões simulam as funcionalidades do corpo humano, 

por exemplo: [...] a enxada, o dente; a flecha, o dedo; o martelo, o punho; [...].32 Mas além de 

todos esses aparatos, pode -se destacar as lentes, posteriormente as lunetas, que foram úteis para 

os astrônomos como extensão dos olhos e que aliadas à arte foram instrumentos indispensáveis 

para a produção artística na Renascença.

28.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 64.
29.  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa ‑preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec, 
1985, p. 21.
30.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986.
31.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 60.
32.  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa ‑preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec, 
1985, p. 13.
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1.2  - A PERSPECTIVA, LENTES E ESPELHOS COMO INSTRUMENTOS PARA A 

PRODUÇÃO DE UMA IMAGEM

As lentes e espelhos foram importantes recursos para a produção de imagem, esses 

artefatos mudaram o modo de produzir uma imagem por meio da pintura. As lentes e espelhos 

foram difundidos amplamente no período do Renascimento com o estudo da óptica. Entretanto, 

há relatos de seu uso e pesquisa feito por Aristóteles, que, acidentalmente, durante um eclipse, 

percebeu que a luz que passava no furo de uma folha projetava uma imagem invertida. Os 

chineses, na mesma época de Aristóteles, observaram esse fenômeno.

No século IV a.C. Aristóteles escreveu acerca de um fenômeno, observando 
as imagens crescentes do sol formadas no chão da floresta durante um eclipse 
parcial – as aberturas pelas quais filtravam eram as pequenas fendas das 
folhas imbricadas. Na China, por volta da mesma época, os filósofos moístas 
registravam suas observações de imagens de pagodes pelas frinchas de 
gelosias.33

No ano 300 a.C., Euclides desenvolveu as primeiras teorias sobre a óptica, sendo 

considerado o pai da geometria e um dos fundadores da óptica (ciência da propagação dos 

raios luminosos) e um dos primeiros teóricos da visão.34 

Destacam -se também os escritos de um árabe chamado Ibn al -Haytham, conhecido no 

ocidente pelo nome Alhazan. Ele nasceu ao sul de Bagdá em 965 d.C., e viveu a maior parte de 

sua vida em uma universidade de teologia no Cairo, onde teve acesso aos textos dos pensadores 

da Grécia antiga que deram respaldo para os seus experimentos, escrevendo conceitos muito 

importantes sobre a óptica.35 

Assim, entre os árabes formaram -se algumas escolas ligadas aos clássicos 
greco -helenistas, essencialmente racionalistas e outras adeptas da tradição 
e, portanto, demonstrativas. Embora as últimas fossem ligadas a provas de 
cunho religioso, o princípio demonstrativo pôde ser deslocado para as ciências 
da natureza sem os limites epistemológicos impostos aos pensadores gregos 
por eles mesmos (ou, pelo menos, por aqueles que representam a ala mais 
conhecida dos pensadores clássicos). Em vista disso, os árabes se tornaram os 

33.  HOCKNEY, David. O conhecimento secreto – redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac 
& Naify Edições, 2001 p. 202.
34.  AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993, p. 17.
35.  TERESI, Dick. Descobertas perdidas: as raízes antigas da ciência moderna, dos babilônicos aos maias. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2008.
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precursores do método experimental. Sua maior expressão nesse campo foi al-
-Haytham, físico famoso por seus estudos em óptico experimental e precursor 
do conceito renascentista de perspectiva.36

Um século depois de sua morte, seus textos foram traduzidos para o latim, na obra 

intitulada Opticae Thesaurus. A partir dessa tradução, esse documento torna -se um estopim de 

um surto de pesquisas ópticas na Europa do século XIII.37 

A perspectiva é uma transformação geométrica, que consiste em projetar o 
espaço tridimensional sobre um espaço bidimensional (uma superfície plana) 
segundo certas regras, e de modo a transmitir, na projeção, uma boa informação 
sobre o espaço projetado; de maneira ideal, uma projeção perspectiva deve 
permitir que se reconstituam mentalmente os volumes projetados e sua 
disposição no espaço.38

Alhazan influenciou vários artistas, como o italiano Leon Battista Alberti, que aplicou o 

conceito de Alhazan para representar um ambiente em três dimensões em um suporte 

bidimensional, que resultou no livro, O tratado sobre a pintura, de 1435, que apresenta a 

possibilidade de construir uma imagem a partir de recursos matemáticos, de forma a enganar o 

36.  RONCHI, V. Optics: The Science on Vision. Nova York: New York University Press, 1957, apud JÚNIOR, Antônio Fer-
nandes Nascimento. Fragmentos da história das concepções de mundo na construção das ciências da natureza: das certezas 
medievais às dúvidas pré ‑modernas. Revista Ciência & Educação, v. 9, n. 2, p. 283, 2003.
37.  HOCKNEY, David. O conhecimento secreto – redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac 
& Naify Edições, 2001, p. 205.
38.  AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993, p. 213.

Uma das primeiras representações conhecidas do quarto câmara 
escura com orifício, do De radio astronomico et geometrico liber 
(1558), de Gemma Frisius.
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olho humano resultando uma obra com a ilusão de profundidade devido à projeção criada por 

meio de cálculos matemáticos. Para Gombrich, a matemática o ajudaria a ser um verdadeiro 

criador39 e para Constable pintar é uma ciência,40 mostrando que a pintura é uma filosofia 

natural, ou melhor, é fruto do estudo da física. George Berkeley, que escreveu em 1709 a New 

Theory of Vision, onde afirma que todo o conhecimento do espaço e da solidez deve ser adquirido 

por meio do sentido do tato e do movimento [...] Uma esfera, por exemplo, parece ao olho um 

disco chato; é o tato que nos ensina as propriedades de espaço e forma.41

A perspectiva linear nos parece hoje instrumento matemático de fácil 
manejo. E a ideia de que as linhas paralelas possam se encontrar “no infinito” 
praticamente dispensa explicação. Mas não foi sempre assim; muitas etapas 
foram necessárias para que, pouco a pouco, uma geometrização coerente da 

39.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p. 83
40.  Constable, John. A cronological study, journal of the Warburg and Courtauld Institutes, xx, julho -dezembro, 1957, in 
GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2007, p.29
41.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p. 13.

Xilogravura de Dürer aplicando o conceito da perspectiva
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representação espacial fosse assegurada, com bases em princípios enunciados 
claramente. Foi em Florença, no início do século XV (o Quattrocento) que 
pintores e arquitetos formularam a primeira teorização que teria mais tarde 
inúmeras repercussões sobre o pensamento científico. Ela não só tornava 
possível a geometria projetiva, como “preparava” o conceito de espaço sobre 
o qual se apoiava a mecânica clássica. A geometrização do espaço deve 
ser compreendida do ponto de vista histórico, em relação a um contexto 
sociocultural extremamente rico.42 

Um ponto muito importante sobre a perspectiva é que, para se ter a ilusão de profundidade 

e distância que a perspectiva simula, o observador deve ficar no mesmo nível do ponto de fuga, 

caso contrário o observador enxergará somente deformações ou borrões. Geralmente, os artistas 

colocam o ponto de fuga no centro do quadro, pois se imagina que o observador ficará no centro 

da obra, mas há alguns artistas que propositadamente mudam o ponto de fuga para o observador 

sair de uma posição previsível. Como é o caso da obra de Hans Holbein, intitulada Os 

embaixadores, de 1533, em que na parte inferior do quadro há uma mancha que aparentemente 

não faz nenhum sentido, não se assemelha a nada, é simplesmente um borrão. Mas quando o 

observador se desloca para visualizar a pintura por outro ângulo, ele consegue ver nitidamente 

o crânio de uma caveira.43

Por construção, a imagem na perspectiva produz uma convergência das linhas 
em um plano; em particular, as linhas que representam retas perpendiculares 
ao plano da imagem convergentes em um ponto, o ponto de fuga principal, 
também chamado de ponto de vista. Isso significa que a perspectiva é um 
sistema centrado, cujo centro corresponde, quase automaticamente, à posição 
do observador humano.44

Dentre outras teorias estudadas por Alhazan, ele refuta antiga teoria dos raios, respaldado 

por diversos pensadores gregos, como Euclides e Ptolomeu, que diziam que: o olho envia um 

raio para um objeto a fim de “vê ‑lo”.45 Para contestar essa teoria, uma das experiências de 

Alhazan foi simplesmente pedir que as pessoas olhassem para o Sol. Com o tempo o olho 

começa a arder, de forma que algo de fora para dentro afeta o olho, de modo que Alhazan 

provou que a luz é de fora para dentro do olho e não ao contrário como diziam os gregos. 

42.  THUILLER, P. De Arquimedes a Einstein: a face oculta da invenção científica. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, p. 57, apud 
JÚNIOR, Antônio Fernandes Nascimento. Fragmentos da história das concepções de mundo na construção das ciências da 
natureza: das certezas medievais às dúvidas pré ‑modernas. Revista Ciência & Educação, v. 9, n. 2, 2003, p. 293.
43.  AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993.
44.  Ibid., pp. 216 -217.
45.  TERESI, Dick. Descobertas perdidas: as raízes antigas da ciência moderna, dos babilônicos aos maias. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2008, p. 15.
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Shen Gua foi um pesquisador chinês que, por volta do ano 1086, escreveu um documento 

sobre a óptica. Seu estudo era sobre imagens sendo projetadas por um espelho côncavo, 

entretanto, ele não viu muita aplicação nos seus estudos a respeito da óptica.46 Segundo David 

Hockney, isto ocorreu porque os chineses não tinham uma produção própria de vidro em seu 

território, sendo que a produção do vidro na China só aconteceu com a chegada dos jesuítas. 

Mesmo assim os chineses não aceitavam representar uma imagem usando a perspectiva, porque 

isso significava que o artista não esteve no local, e se não esteve no local, o artista não viveu 

aquele momento, e por isso não estaria vivo.47 

46.  Ibid.
47.  Ibid., p. 286. 

Os embaixadores, de Hans Holbein, ao lado no canto inferior direito a visão da imagem da caveira
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Com as lentes, o espelho foi um importante aliado para a produção de imagem. O uso do 

espelho como mobília só aconteceu no final do século XVI.48 Antes desse período, os espelhos 

eram pequenos e portados principalmente pelas mulheres. Na Idade Média, já era conhecido o 

método de confecção de espelho revestindo o verso com metais, mas os espelhos mais conhecidos 

eram formados por metais polidos como o aço e a prata.

Em busca de um melhor aprimoramento do material usado, diversos pesquisadores 

estudaram formas de produzir um espelho que refletisse a imagem com qualidade. Vicent de 

Beauvais, em suas notas, disse que a combinação do chumbo com o vidro resulta em um espelho 

com excelente qualidade de imagem. No sul da Alemanha, no final do século XV, era comum 

encontrar fábricas de vidro que utilizavam uma técnica peculiar.

Eram feitos soprando pequenos globos de vidro dentro deles, enquanto ainda 
quentes, passava -se pelo tubo uma mistura de estanho, antimônio e resina ou 
breu. Quando o globo estivesse inteiramente revestido do composto metálico 
e estando já frio, era cortado em lentes convexas, que formavam, é claro, 
imagens pequenas, mas bem definidas.49

Apesar do método de produção de vidro ser desenvolvida na Alemanha, foram os 

venezianos os grandes produtores de vidros. Em 1317, um Magister de Alemanha quebra um 

contrato para ensinar o ofício a três venezianos e começa a comercializar espelhos em Veneza, 

que mantém um monopólio de produção de espelhos por 150 anos. Mas em 1507, dois moradores 

do arquipélago de Murano, local próximo a Veneza, afirmaram ter o conhecimento para produzir 

espelhos de vidro. Esse conhecimento foi de suma importância, pois esse tipo de produção 

estava nas mãos de uma vidraçaria alemã. Com o conhecimento da produção dos espelhos, o 

governo local concedeu aos dois indivíduos o monopólio de produção durante 20 anos, e nesse 

período a produção de espelho de vidro superou a produção dos espelhos de metal polido. 

Na região de Murano, foi organizada uma corporação de produtores de vidros. A região 

de Murano é conhecida até hoje como produtora de vidros, a qualidade dos espelhos produzidos 

48.  HOCKNEY, David. O conhecimento secreto – redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac 
& Naify Edições, 2001, p. 204.
49.  HOCKNEY, David. O conhecimento secreto – redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac 
& Naify Edições, 2001, p. 204.
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na região era de uma qualidade superior nunca vista em toda a Europa no período do 

Renascimento, e seu custo era comparado a quadro de grandes pintores.

[...] No inventário de seus pertences, feito por ocasião da morte do grande 
ministro francês Colbert, vem enumerado um espelho veneziano de 46 por 26 
polegadas,50 num caixilho prateado avaliado em 8.016 livres, ao passo que um 
quadro de Rafael é rebaixado a 3.000 livres.51

David Hockney continua, ao afirmar que na história da representação imagética chegou 

um momento em que o que vai mudar não é modo de ver as coisas, mas uma nova técnica para 

a produção de uma imagem.

Meu “Grande mural” me permitiu ver, de modo panorâmico, o que 
os historiadores da arte há muito reconheceram como uma guinada 
rumo a um naturalismo cada vez maior, do século xv ao século 
xix. Mas o que restou imediatamente manifesto, cercado por tantas 
imagens, foi que este processo não se deu de forma gradual – o olhar 
óptico chegou de repente, e foi imediatamente coerente e completo.  
   Sei por experiência que os métodos usados pelos artistas (materiais, 
ferramentas e técnicas, insights) têm uma profunda, direta e instantânea 
influência na natureza da obra que produzem. A súbita mudança que eu podia ver 
sugeriu -me uma inovação técnica, e não um novo modo de olhar, que conduziu 
então a um progressivo desenvolvimento das habilidades pictóricas. Sabemos 
de uma dessas inovações do início do século xv – a invenção da perspectiva 
analítica linear. Isso forneceu aos artistas uma técnica para reproduzir o recuo do 
espaço, com objetos e pessoas em escala, tal como apareceriam ao olho a partir 
de um único ponto. Mas a perspectiva linear não nos permite pintar motivos 
acompanhando dobras, nem o brilho na armadura. 52

O uso de lentes combinadas com espelhos compõe um instrumento óptico utilizado por 

artistas para a produção de pintura, principalmente em quadros. O objetivo desses instrumentos 

ópticos era dar agilidade e qualidade aos trabalhos realizados. O primeiro instrumento a ser 

usado foi a câmara escura. 

A câmara escura simplesmente é um pequeno furo existente em uma parede de um quarto 

ou de um dos lados de uma caixa, e por meio do furo é projetado o ambiente, e a pessoa que terá 

a imagem produzida deverá ficar na frente do furo. A imagem produzida pelo instrumento é 

invertida, e sua qualidade vai depender do orifício que a projeta. Para melhorar a qualidade da 

50.  Transformando de polegada para metro, o valor aproximado do espelho é de 1,127 por 0,637metros.
51.  Ibid., p. 205.
52.  Ibid., p.51
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imagem projetada, é colocada no orifício uma lente 

que aumenta a intensidade da imagem, e para 

melhorar o foco, é colocado um suporte móvel para 

ser regulado para se chegar a um foco ideal.53

O conceito da câmara escura foi conhecido e 

difundido pelos italianos, mas seiscentos anos antes 

dos italianos, o chinês Mo Zi (450 a.C.), fundador da 

escola de moístas, já havia descoberto o sistema da 

câmara escura.

Os moístas criaram uma imagem invertida usando uma 
parede com um pequeno furo. A sala interior era escura 
e o lado de fora ficava à luz solar, com o furo alinhado 
com o Sol. Os moístas descobriram que uma pessoa que 
ficasse entre o furo e o Sol lançava uma imagem invertida 
sobre a parede do fundo da sala [...].

O conhecimento que fora acumulado durante 

séculos sobre a óptica, tinha um objetivo bem 

específico para a arte, buscar a representação perfeita, 

que consiste em fazer que o olho humano acredite que 

a pintura é uma realidade, de modo a não encontrar 

elementos que indiquem a diferença entre a realidade 

e a pintura. Uma observação deve ser feita a respeito do conceito de representação perfeita, pois, 

segundo Gombrich, as imagens que atualmente são consideradas fiéis não serão convincentes 

para as futuras gerações. 54 

Gombrich exemplifica esse caso a partir de um texto de Bocaccio, admirado com a 

qualidade da obra de Giotto: Não há nada, que Giotto não tenha pintado de modo que não 

frustrasse a nossa visão.55 Essa declaração de Bocaccio mostra que o artista estava acostumado 

a um tipo de representação, como a de Cimabue, sem perspectiva e ao deparar com a nova 

53.  Ibid., p. 202.
54.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p. 54.
55.  Ibid., p. 53.

Exemplo de como funciona uma câmara escura
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técnica, o quadro simula, a partir da perspectiva, novas possibilidades espaciais. Ao que parece, 

Bocaccio nunca tinha visto. Entretanto, se o mesmo quadro de Giotto for apresentado a alguém 

hoje, provavelmente o sentimento não será o mesmo.56 

Nietzsche, dentre seus diversos comentários, afirma que o realismo é algo que é produzido 

a partir dos instrumentos existentes, da técnica que se conhece, e que o artista nunca chegará à 

imagem perfeita. Entretanto, ao analisar o entusiasmo de Bocaccio diante da obra de Giotto, 

percebe -se que não há necessidade de se chegar à imagem perfeita, o que se faz necessário é a 

produção de imagens que consigam enganar as pessoas de determinada época.

“Toda natureza fielmente” – mas por qual estratagema  
Será possível sujeitar a Natureza ao jugo da Arte?  
Seu menor fragmento é ainda infinito!  
E assim ele pinta somente o que nela lhe agrada.  
E o que lhe agrada? O que sabe pintar!57 

A representação tem como objetivo enganar os olhos de quem observa a obra, para 

confundir realidade com pintura, de modo que todo estilo visa a uma fiel reprodução da natureza, 

e a nada mais, mas cada qual tem sua própria concepção da natureza [...].58 Nessa busca por 

novos recursos, a câmara escura auxiliou os artistas, projetando a imagem em uma base, que 

poderia ser uma tela, e com essa projeção o artista fazia o contorno da figura, obtendo uma 

imagem com perspectiva, dando a sensação de profundidade. 

Representar é passar de um ponto qualquer de um espaço de três dimensões 
ao seu análogo (seu “transformador”) num espaço de duas dimensões. Mas 
estabelece uma relação imediata entre o objeto e a figura, sua imagem e quem 
organiza o encontro de ambos.59

Na Grécia antiga, há um mito sobre a representação perfeita. Esse mito conta a habilidade 

de pintar de Zêuxis que, ao pintar um cacho de uvas, o fez com tal perfeição que os pássaros 

desejaram se alimentar delas, mostrando que até os pássaros achavam que a imagem era real.60 

56.  Ibid.
57.  NIETZSCHE, F. W. Schrz, List und Rache, nº 55, apud. GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia 
da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 75.
58.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p. 16.
59.  COUCHOT, Edmund. Da Representação à simulação: Evolução das técnicas e das artes de figuração in PARENTE, An-
dré (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 40.
60.  MANOVICH, Lev. Language of New Media. Massachusetts, MIT Press, 2006.
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Outro mito a respeito da representação perfeita se passa na China, e narra a história de um 

artista que, ao finalizar a pintura de uma paisagem, a pintura ficou tão próxima da realidade que 

o próprio pintor perdeu -se na paisagem.61

A câmara escura revolucionou a maneira de pintar no Renascimento, pois foi por meio 

desse instrumento que começaram os estudos de perspectiva, trazendo maior realismo para a 

pintura, pois era transferida uma imagem tridimensional para um suporte bidimensional, com o 

único objetivo de conseguir, por meio dos pincéis e da imagem recebida da câmara escura, uma 

representação mais próxima do real. Para se ter uma ideia do nível a que os artistas desejavam 

chegar, Leonardo Da Vinci escreveu que o espelho era o mestre dos pintores.62

O aperfeiçoamento, em precisão e rapidez, da morfogênese da imagem e 
de seu registro, impulsionou toda a dinâmica em busca do automatismo 
analógico. A perspectiva foi um momento decisivo na história do automatismo. 
Concretamente, permitiu aos pintores reproduzirem à mão, na superfície 
do quadro, por meio de engenhos diversos (câmara obscura, anteparo de 
vidro, pano semitransparente esticado, aparelhos com direcionamento ótico-
-mecânico, “perspectivadores” etc.) os contornos de um objeto ou de uma cena 
que pertenciam ao mundo real, ou reconstruírem, devido ao jogo com novas 
regras geométricas, na mesma superfície, uma cena ou um objeto imaginários 
dando a ilusão precisa de profundidade.63

Com a utilização da câmara escura, facilmente o artista esboçava a imagem do objeto que 

queria pintar porque a imagem era projetada no vidro ou em tecido. Mesmo com a utilização da 

61.  BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 
1994.
62.  COUCHOT, Edmund. Da representação à simulação: Evolução das técnicas e das artes de figuração in PARENTE, André 
(org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34. 1993, p. 48.
63.  Ibid., p. 40.

Modelos de câmara escura
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câmara escura, havia o toque do artista. O artista precisava contornar a imagem projetada e 

priorizava o contorno ao seu critério.

R. Arnheim assinala a ambiguidade da construção da imagem sob o modelo da 
perspectiva central: resolver problemas internos de representação figural do 
mundo, por um lado, e por outro, fornecer um poderoso meio de observação 
da natureza por meio de um procedimento radicalmente convencional, 
matematizante, que nenhuma cultura foi capaz de produzir.64 

Vários modelos de câmara escura foram desenvolvidos para suprir a necessidade do 

artista, tanto para a composição da imagem quanto para o transporte. Outro instrumento usado 

para o auxílio do artista foi a câmara lúcida, desenvolvida no século XIX por W. H. Wollaston. 

Dentre outras vantagens existentes nesse instrumento, destaca -se a sua portabilidade, por ser 

pequeno, poderia ser transportado com facilidade. Outra vantagem é a de precisar de uma 

intensidade de luz menor que a câmara escura.65

Quanto à câmara clara, câmara lúcida, inventada em 1807 por W. H. Wollaston, 
[…] é um meio ótico de obter imagens por cópia direta. Seu princípio é 

64.  LUZ, Rogério. Novas imagens: Efeitos e modelos in PARENTE, André (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do 
virtual. Rio de Janeiro: Editora 34. 1993, p. 51.
65.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1993.

Modelos de câmara lúcida
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ainda mais simples que o da sua irmã escura: não passa de um olhinho de 
telescópio munido de um prisma, de um jogo de espelho e de lente, fixado à 
extremidade de uma haste imóvel. […] Basta que o “pintor” ajuste seu olho 
no visor, “enquadre” seu objeto, deixe a sua mão correr pelo papel e trace 
simultaneamente na folha o que o olho vislumbra.66

Mesmo com todo esse aparato no auxílio para a composição da imagem, isso não tira de 

forma alguma o talento do artista, pois, ao usar o instrumento ele tem a necessidade de conhecer 

todas as técnicas de composição, e tanto a câmara escura quanto a lúcida são meios de facilitação 

do processo. David Hockney levou alguns anos para entender como os grandes artistas 

trabalhavam para compor uma pintura, e durante um ano David Hockney utilizou a câmara 

lúcida em seus trabalhos para entender melhor como era o trabalho dos artistas dos séculos 

anteriores. E uma coisa é certa, para usar esses recursos é necessário o talento artístico porque 

o instrumento é de difícil uso e é necessário muito treino para utilizá -lo. 

A câmara lúcida não é fácil de usar. Basicamente, trata -se de um prisma em 
uma vareta que cria a ilusão de uma imagem daquilo que esteja na frente dele 
sobre um pedaço de papel embaixo. Essa imagem não é real – não se acha de 
fato no papel, somente parece estar ali. Quando se olha pelo prisma a partir 
de um único ponto, pode -se ver também sua mão e o lápis fazendo marcas 
no papel. Mas somente você, sentado na posição certa, é capaz de ver essas 
coisas, ninguém mais. Por ser portátil, a câmara lúcida é perfeita para desenhar 
paisagens. Mas em um retrato é mais difícil. Você deve usá -la rapidamente, 
pois assim que o olho se move, a imagem realmente desaparece. Um artista 
hábil seria capaz de fazer rápidas anotações, marcando os pontos -chave das 
feições da pessoa. Com efeito, esse é um fast forward do processo normal de 
medição que se dá na cabeça de um bom desenhista, mas que realmente leva 
muito mais tempo. Depois de feitas essas anotações, tem início o trabalho 
pesado de observar do natural e traduzir as marcas numa forma mais completa. 
Eu próprio tentei usar a câmara lúcida por um ano, desenhando centenas de 
retratos com ela [...].67

O estudo da óptica trouxe muitas respostas a problemas existentes não só para a pintura, 

mas para a arquitetura. É interessante observar que muitos artistas mantiveram segredos sobre 

os seus processos de trabalho. Outros artistas usaram códigos para registrar seu conhecimento, 

ou como fez Leonardo da Vinci, em que todos os seus relatos estavam espelhados de modo que 

a leitura só seria possível se o texto estivesse na frente de um espelho. E parece que esse método 

de esconder segredos técnicos está muito arraigado em alguns artistas. Roger Bacon disse: 

66.  Ibid., p. 131.
67.  HOCKNEY, David. O conhecimento secreto – redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac 
& Naify Edições, 2001, p. 28.
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[...] abusam em excesso desse seu conhecimento, para grande prejuízo e dano 
de muitos homens, de sociedade inteiras mesmo: de modo que pior que louco 
é quem publica algum segredo, a menos que o oculte da multidão, e de tal 
modo o transmita que mesmo o estudioso e o letrado o compreendam a custo. 
Essa tem sido a conduta que gente sábia tem observado desde o início, e que, 
por meios vários, tem ocultado os segredos da sabedoria a gente comum.68

Outro ponto importante que pode ser observado é que, em todas as épocas onde há um 

instrumento fruto de um recurso tecnológico auxiliando o indivíduo a fazer um trabalho, o 

artista não tem tantos créditos se o fizer sem o recurso. Isso acontece,  segundo Flusser: 

Instrumentos são prolongamentos de órgãos do corpo [...]. Por serem prolongamentos, 

alcançam mais fundo e longe a natureza, são mais poderosos e eficientes, como se o artista, por 

meio do recurso, adquirisse poderes especiais oriundos exclusivamente do recurso técnico, 

sendo descartado todo o talento do artista. 

A respeito deste assunto, David Hockney dedicou -se durante dois anos pesquisando os 

recursos técnicos utilizados por grandes artistas para a produção de uma imagem. Durante esse 

período de pesquisa, experimentou dos mesmos recursos técnicos; como recursos técnicos, 

foram usadas a câmara escura e a câmara lúcida como instrumentos ópticos para a produção de 

uma imagem. Ao término de sua pesquisa, ele afirma que o uso do recurso tecnológico não tira 

nem ofusca o talento do artista, e que o recurso óptico deve ser considerado um instrumento de 

apoio do artista e que deve ser dado o valor ao artista mesmo usando o recurso técnico para a 

produção de uma imagem. Por que a função principal do recurso técnico é fazer que o artista 

chegue mais rápido ao resultado desejado.69 

Dentre vários artistas pesquisados por Hockney, Jean -Auguste Dominique Ingres 

consegue exemplificar bem o uso dos recursos técnicos, pois, sendo Ingres um artista muito 

famoso e requisitado, com certeza usaria todo recurso necessário para que, ao mesmo tempo, a 

produção de pinturas fosse rápida e com maior qualidade ou riqueza de detalhes que a olho nu 

dificilmente conseguiria. E se conseguisse, levaria muito tempo, e tempo é precioso para quem 

trabalha por demanda e estava no negócio de fazer imagens.70

68.  Ibid., p. 217.
69.  Ibid.
70.  Ibid., p. 33.
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[...] Ficaram horrorizados com minhas (David Hockney) sugestões [sobre o 
uso da óptica pelos grandes artistas]. A principal queixa deles era de que um 
artista usar um dispositivo óptico seria “trapacear”; que de algum modo eu 
estaria atacando a ideia do artista inato. [...] a óptica não faz marcas, somente 
a mão do artista pode fazê -lo, e exige -se grande habilidade. E a óptica também 
não facilita nem um pouco o desenho, longe disto – eu sei, eu a usei. Mas para 
um artista, 600 anos atrás, as projeções ópticas hão de ter demonstrado um 
novo modo fiel de observar e representar o mundo material. A óptica conferiu 
aos artistas uma nova ferramenta com que fazer imagens mais imediatas, mais 
poderosas. Sugerir que os artistas usem dispositivos ópticos, como sugiro aqui, 
não é diminuir seus feitos. Para mim, isso os torna mais impressionantes.71

Assim, se fosse verdade que o recurso óptico é o total responsável pela qualidade da 

imagem, qualquer um poderia ir a um estabelecimento especializado, comprar uma câmara 

lúcida ou montar uma câmara escura e começar a pintar e ganhar muito dinheiro, coisa que não 

é verdade. Dinheiro era outro ponto importante, pois se o artista consegue produzir quadros 

com velocidade e qualidade, ele com certeza haveria de conseguir mais encomendas, e manter 

o seu segredo era também uma defesa contra a concorrência. É de grande valia entender que os 

recursos desenvolvidos servem para proporcionar maior agilidade no processo do artista e 

produzir um novo olhar e novas possibilidades. Com o novo recurso pode -se agarrar a imagem 

em vez de tateá ‑la.72 

O acesso a novos recursos proporciona novos limites, possibilitando que o artista vá além 

na arte de representar. Entretanto, a câmara escura deve ser vista como um recurso tecnológico, 

e não um instrumento autônomo que faz todo o serviço, tirando o mérito do artista. David 

Hockney argumenta em sua pesquisa, para espanto de muitos, que o uso do recurso de lentes 

estava presente em quase todos os grandes artistas do Renascimento. E o interessante é que o 

descobrimento do uso de lentes foi detectado aplicando o conceito da perspectiva linear, que 

mostrou as limitações ópticas do processo. Obviamente, o drapeado do tecido ficava com curvas 

perfeitas, o volume e a condição espacial do ambiente ficavam com grande realismo, mas apesar 

de tanta qualidade, o recurso das lentes tem suas limitações, e descobrir essas limitações foi a 

chave da descoberta da utilização do recurso óptico nas obras dos grandes artistas. 

71.  Ibid. p. 14.
72.  Termo usado por David Hockney, ao dizer que, quando não se usava no caso a câmara lúcida, o artista tateava o assunto a 
ser pintado, e existia o traço da dúvida, será que é aqui? Mas com o recurso, o traço era seguro e contínuo. Ibid., p. 23.
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O ponto crucial que limitava bastante era o processo de continuidade. Quando se pintava 

um quadro, não era possível fazer tudo ao mesmo tempo, os elementos nasciam aos poucos, 

com isso muitas vezes o artista não conseguia continuar o ângulo de visão em que estava quando 

começou a pintar ou desenhar resultando em uma obra com vários pontos de fuga. 

Existia também o problema do foco, ao reajustar o recurso óptico, perdia -se a continuidade 

da perspectiva do desenho ou mesmo a limitação da abrangência da lente, que fazia que o artista 

pintasse a obra em partes. Com isso, muitas vezes, perdendo a proporção dos objetos. Percebe-

-se também que grande parte das pessoas representadas aparece usando a mão esquerda, isto é 

devido ao jogo de lentes, porque a lente reflete a imagem invertida.73 

Outro sistema artístico empregado foi o contorno de sombras, que eram produzidas a partir 

de uma fonte de luz. O tema e/ou a pessoa ficavam em um lado do quadro, enquanto o artista 

pintava do outro lado, delineando a silhueta da pessoa. Plínio, em sua obra, Naturalis História, de 

1669, fala sobre o mito de uma moça, chamada Dibutades, filha de um oleiro, em Sírion. 

73.  Ibid., p. 118.

Detalhe do quadro Os embaixadores, de Hans Holbein, com apontamentos de Hockney sobre várias perspectivas .
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Apaixonada por um rapaz que faria uma longa viagem, durante a despedida do seu amado, 

Dibutades teve a ideia de contornar a sua sombra e a de seu amado, abraçados, que se projetavam 

na parede, para que aquele momento ficasse registrado. Não satisfeita, ela usou argila para 

modelar e dar volume ao contorno que foi feito com a sombra deles.74 Esse ato de contornar a 

sombra foi aperfeiçoado por Louis Carrogis (1717 -1806), cujo processo consistia em desenhar 

sobre um papel translúcido, que ficava entre o artista e a pessoa retratada, que era iluminada por 

uma vela. Com isto, o artista ia contornando a silhueta. 

Gilles -Louis Chrétien (1754 -1811) aperfeiçoou esse processo, usando um pantógrafo que 

registrava a imagem sobre o cobre, e depois de um beneficiamento, era possível reproduzir vários 

exemplares de silhuetas.75 Esse ato de contornar a sombra foi popularizado no século xviii por 

Étienne Silhouette, e em sua homenagem essa técnica leva hoje o seu nome, silhueta [Silhouette].

O castelo de Bry -sur -Marne foi construído em 1759 por Étienne de Silhouette… 
Uma das principais distrações desse senhor consistia em traçar uma linha em 
torno da sombra de um rosto a fim de ver seu perfil desenhado na parede; 
muitas salas de seu castelo tinham paredes recobertas dessa espécie de 
desenhos que chamamos silhuetas a partir do nome do seu autor, denominação 
que permaneceu até hoje.76

O uso da óptica foi de grande valia para as artes plásticas, entender como funciona a visão 

era crucial para que a representação imagética tomasse novos rumos. Maltese mostra que 

perspectiva é um modo de codificar a natureza em números. Ao estudar atentamente o seu 

funcionamento, seu mecanismo geométrico conceitual, se perceberá que ele é uma convenção, 

que também ele é uma linguagem [...].77

O registro tornou -se algo muito preciso e técnico, mas poucas pessoas tinham acesso a 

esse recurso, pois esse recurso necessitava de talento para fazer ou de dinheiro para encomendar 

uma obra, restringindo -se à nobreza e ao clero. Mas algo deixava os artistas de certa forma 

inquietos, pensando em um modo de fixar a imagem num suporte. Até então, a imagem projetada 

servia somente como base para que o artista contornasse manualmente. Entretanto, a partir da 

segunda metade do século xviii, alguns pesquisadores começaram a testar novas maneiras de 

registrar uma imagem combinando a física com a química.

74.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1993.
75.  AMAR, Pierre -Jean. História da fotografia. Lisboa: Edições 70, 2007 – foi mantida a ortografia vigente em Portugal.
76.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1993, p. 136.
77.  LUZ, Rogério. Novas imagens: efeitos e modelos in PARENTE, André (org.). Imagem máquina: a era das tecnologias do 
virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.



CAPÍTULO 2
A FOTOGRAFIA

[...] Os artistas e alguns cientistas irão procurar todos os meios 

possíveis para tornar mais fácil essa tarefa de libertar o ser 

humano da difi culdade de desenhar à mão.

Leonardo da Vinci *

*. Tratado de Pintura de 1490 in AMAR, Pierre-Jean. História da fotografi a. 

Lisboa: edições 70, 2007, p. 10. 2007 .

Foi mantida a ortografi a vigente em Portugal.
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Toda invenção é um resultado de pequenas conquistas de diversas épocas, que se tornam 

um meio para se chegar a um resultado desejado.79 Desde a antiguidade, o homem tem buscado 

meios para registrar fatos, ideias ou conceitos de forma textual ou por meio da técnica da 

pintura, cujo objetivo é a representação mais próxima do que a natureza apresenta. Desvinculados 

da religião, os renascentistas puderam estudar diversas áreas do saber, buscando respostas a 

diversos processos que eram desconhecidos na época. A produção de imagens e representação 

imagética teve diversas descobertas e aperfeiçoamento de processos nunca vistos. 

O Renascimento chega ao fim, mas as pesquisas e inquietações sobre a representação 

imagética não acabam, e com a câmara escura os estudiosos começam a pesquisar formas de 

gravar a imagem diretamente da projeção sem intervenção do artista, a imagem da mesma 

forma que é projetada. Ou seja, desenvolver uma forma mais rápida de compor uma imagem.

É no auge do século xix, com diversas mudanças com o advento da Revolução Industrial, 

que nasce um novo modo de produzir, dando um novo ritmo para as produções e ações. Com a 

Revolução Industrial, tudo começa a ser produzido na velocidade do motor, as distâncias são 

encurtadas com o trem a vapor (isto aconteceu já no século anterior), a informação chegando 

mais rápido com o telégrafo e o código Morse, e na produção industrial, as máquinas de 

tecelagem. 

Com todos esses recursos, o mundo começa a ser visto em outra velocidade, tudo precisa ir 

mais rápido. A arte não escapa desse novo modo de viver, e por isso na Europa começa uma série 

de pesquisas para se obter uma imagem em um processo mais rápido dos que existiam até então.

Já no século xviii, começam os primeiros passos na tentativa de fixar uma imagem em 

um suporte. Mas foi com o inglês Thomas Wedgwood que as pesquisas sobre o material 

fotossensível começaram a ter força.

Thomas Wedgwood (1771 -1805), início do século XIX, funda com alguns 
amigos o Lunatic Club, para debater problemas literários e científicos. Lá 
encontra Humphrey Davy (1778 -1829), que se torna seu colaborador e publica, 
em 1802, o resultado dos seus trabalhos fotoquímicos. Essa memória, intitulada 

79.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007.
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Ensaio de um Método para Copiar os Quadros de vidro e para Fazer Perfis 
pela Ação da Luz sobre o Nitrato de Prata, Inventado por Thomas Wedgwood, 
com Observações de Humphrey Davy, é publicada no Jornal of The Royal 
Institution. Os seus autores conseguiram obter fotogramas de objetos ou de 
perfis em superfície de papel ou de couro clara impregnadas de sais de prata. 
Entretanto, fracassam nas suas tentativas de conservar intactas essas imagens 
que se alteram rapidamente à luz, e é necessário observar em uma acentuada 
penumbra. Abandonam as suas pesquisas, não tendo conseguido concluir esse 
processo, que consideram, não obstante, “tão útil como elegante”.80

Essas ações abriram precedentes para o que seria a fotografia, a produção de uma imagem 

pelo processo físico -químico, sem a intervenção direta do homem. O sucesso mais adiante de 

Niepce, Daguerre e Talbolt, em relação a outros pesquisadores, como Thomas Wedgwood, 

Humphrey Davy e muitos outros, se deu pela observação de que a luz que projetava a imagem 

e sensibilizava o material era a mesma que a destruía, pois não havia uma estagnação do 

processo. Por isso, era necessário um produto que interrompesse o processo em determinado 

momento, para não escurecer totalmente o papel e a imagem ficar nítida. 

Joseph Nicéphore Niépce (1765 -1833) e seu irmão Claude trabalhavam em diversos 

projetos que incluíam motores, hidráulica. Niépce fica sabendo a respeito do processo litográfico 

inventado por Alois Senefelder e começa a fazer gravuras a partir do método litográfico. E a 

partir do trabalho de litografia, Niépce começa a estudar possibilidades de uma imagem 

projetada fixar -se em uma base, utilizando a câmara escura. Em 1816, Niépce consegue fixar 

uma imagem em negativo, mas isso foi descartado porque o que se queria era obter uma imagem 

nítida. Continuando suas pesquisas, em 1819, utilizando o betume da Judeia diluído em essência 

de Dippel, Niépce aplica essa 

solução em diversos suportes como 

o vidro, cobre prateado e estanho, 

mas só obteve o resultado desejado 

em 1822, que é considerado a 

primeira fotografia intitulada A 

Mesa Posta.

80.  AMAR, Pierre -Jean. História da fotografia. Lisboa: edições 70, 2007, pp. 15 -6. Foi mantida a ortografia vigente em Por-
tugal.

A mesa posta, considerada a primeira fotografia
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Durante esse processo, Niépce conhece, em 1826, Louis Jacques Mandé Daguerre. 

Daguerre era comerciante e tinha um teatro no qual pintava os cenários, utilizando muitas vezes 

a câmara escura. Daguerre teve conhecimento do projeto de Niépce, interessado por ele propõe 

uma quantia em dinheiro a Niépce, e com a condição financeira nada favorável de Niépce, no 

dia 14 de dezembro de 1829 ele assina um documento abdicando de seu projeto e entregando -o 

a Daguerre. Mas mesmo após a assinatura do contrato, Niépce e Daguerre se comunicavam por 

carta descrevendo um para o outro o andamento da pesquisa. Niépce morre em 1833, mas 

Daguerre continua suas pesquisas e começa a utilizar iodo nas placas de cobre prateado com 

vapor de mercúrio. Em 1837, utiliza a água salgada para interromper a reação química.

Daguerre aperfeiçoa o processo desenvolvido inicialmente por Niépce, diminuindo o 

tempo de exposição de várias horas para até 15 minutos, dependendo das condições de luz. Em 

1835, Daguerre assina outro contrato com Isidore Niépce, filho de Joseph Nicéphore Niépce, 

afirmando que Daguerre era o único inventor do processo de fixar imagens, e com esse contrato 

assinado Daguerre nomeia o seu projeto como Daguerreótipo.

Na Inglaterra, em 1839, Henri Fox Talbot registra seu invento na Royal Society e na 

Academia de Ciências em Paris, o invento de Talbot foi de suma importância, pois é o modelo 

de Talbot que se torna o padrão da moderna fotografia. Sua invenção consistia em trabalhar com 

o registro da imagem em negativo, coisa que Niépce havia descartado em 1816, e a partir do 

negativo que seria a matriz poderia fazer quantas cópias se desejasse, pois até então a fotografia 

era algo único, não havendo a possibilidade de cópia do original, a fotografia automatizou a 

representação e o negativo a sua reprodução.81

Talbot também diminuiu o tempo de exposição para menos de 10 segundos. Talbot 

denomina o seu processo como calótipo e o resultado do processo físico -químico por sugestão 

de John Herschel foi denominado fotografia (a escrita da luz). Ao descobrir a maneira de fixar 

a imagem, Talbot diz o seguinte:

O fenômeno que acabo de descrever, a meu ver, participa do maravilhoso, quase 
tanto quanto qualquer fato que a pesquisa física trouxe ao nosso conhecimento. 

81.  COUCHOT, Edmund. Da Representação à simulação: Evolução das técnicas e das artes de figuração in PARENTE, An-
dré (org.). Imagem Máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993., p. 40.
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A coisa mais transitória, uma sombra, o emblema proverbial de tudo o que é 
efêmero e momentâneo, pode ser acorrentado pelo encanto de nossa “magia 
natural” e ser fixado para sempre na posição que ela parecia destinada a ocupar 
apenas por um instante.82

A partir do Daguerreótipo e do Calótipo, o método para a sensibilização foi sendo adaptado 

por outros métodos que permitissem ainda um menor tempo de exposição. Mas o que ficaria 

por alguns anos como padrão de produto para sensibilizar foi o colódio úmido. O uso do colódio 

úmido exigia do fotógrafo muita agilidade no manuseio pela propriedade volátil do éter. 

A repetição é a característica de um ato mecânico e que se reflete na produção em massa, 

ou melhor, em larga escala. É característico da época em que viveram Niépce, Daguerre e 

Talbot, que foi a Revolução Industrial. Isso ocorre com a fotografia, quando primeiramente 

queria quantidade no quesito diversidade, ou seja, muitas fotos diferentes e no segundo 

momento, várias cópias da mesma fotografia. Isso foi possível devido ao negativo de Talbot. O 

processo fotográfico (escrita da luz) percorre um processo semelhante à escrita. Antes de 

Gutenberg83, os livros eram escritos a mão, um processo no qual se produzia somente um único 

exemplar, como a pintura. Com os tipos móveis, foi possível reproduzir dezenas de cópias do 

mesmo exemplar de um modo muito mais rápido, como acontece com a fotografia.84 

82.  TALBOT, William Henry Fox. Photogenic drawing; Bulletin de la Royal Society of Great Britain, 31 de janeiro de 1839, 
apud DUBOIS, Phillipe. O ato Fotográfico. Campinas: Papirus, 1993, p. 139.
83. Neste ponto é importante fazer um esclarecimento sobre a técnica de impressão em tipos móveis. Este método de impressão foi 
desenvolvida inicialmente na China no século VIII d.C. e que passou a ser utilizado na Europa, por volta do ano de 1400, na Holanda, 
com a impressão de livro utilizando os caracteres móveis de madeira, como os chineses faziam. Entretanto Gutenberg substituiu os 
caracteres móveis de madeira, pelo cobre e, finalmente pelo aço, que resultou num processo muito mais rápido e fácil de cunhar as 
letras em matrizes de cobre, com um punção de aço com letras gravadas em relevo, gerando uma espécie de molde de letras, que eram 
finalmente montadas em uma base de chumbo, tintadas e prensadas. Deste modo Gutenberg produziu a primeira Bíblia.
84.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 184.

Acima fotos de Niépce, Daguerre e Talbot.
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A evolução das técnicas de figuração indica, desde o Quattocento, a 
constância de uma pesquisa quase obsessiva que visa a automatizar cada vez 
mais os processos de criação e reprodução da imagem. [...] Essa busca de um 
automatismo que libertasse cada vez mais o olhar e a mão foi retomada no 
século XIX por inventores, muitos dos quais também pintores: os fotógrafos.85

Mesmo com a agilidade e rapidez que a fotografia tinha em relação à pintura, o processo 

não deixava de ser delicado e caro. Ao tirar uma foto, o fotógrafo, além de carregar a máquina 

fotográfica, tinha de levar junto uma série de equipamentos em frascos com produtos 

fotossensíveis, as lâminas de vidro, para serem emulsionados. Para que se tenha ideia da 

dificuldade do processo fotográfico, cada aparelho com todos os acessórios pesa 50 quilos e 

custa 400 francos ‑ouro, ou seja, oito meses de salário de um operário.86 Todo o processo para 

emulsionar o vidro, onde ficaria a imagem, deveria ser manipulado no escuro, exigindo do 

artista agilidade e destreza.87 Precisava, então, nesse momento ser desenvolvido um modo de 

trabalhar com a fotografia a um custo mais acessível e com um processo mais prático. Esses 

conceitos nortearam os projetos de George Eastman.

2.3 O LEGADO DE GEORGE EASTMAN

A câmara está sendo tão necessária para o 
correspondente do jornal como sua caneta.88

George Eastman

Tão importantes para a história da fotografia quanto foram Niépce, Daguerre, até mesmo 

Fox -Talbot, que desenvolveu o sistema do negativo, foi aquele que facilitou o ato de tirar 

fotografia, George Eastman. 

George Eastman era um nova -iorquino, nascido no dia 12 de julho de 1854, filho de 

George Washington Eastman e de Maria Kilbourn. Ele perdeu o pai muito cedo, e com isso teve 

85.  COUCHOT, Edmund. Da representação à simulação: Evolução das técnicas e das artes de figuração in PARENTE, André 
(org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 48.
86.  AMAR, Pierre -Jean. História da fotografia. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 21. Foi mantida a ortografia vigente em Portugal.
87. http://www.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_fotografia /historia_da_ 
fotografia12.shtml?primeiro=1
88.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc, 1990, p. 63, tradução própria.
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a responsabilidade de ajudar sua mãe a manter a casa. O 

primeiro contato de Eastman com a fotografia começou 

quando ele tinha 24 anos, e ao programar suas férias em 

Santo Domingo, teve a sugestão de documentá -las com 

fotografias. Seguindo esse conselho, comprou todo o 

equipamento necessário da época para produzir fotografia, 

que consistia em uma grande câmara com um enorme tripé, 

o bastante para que o fotógrafo pudesse se movimentar 

para emulsionar a base que receberia a imagem que, no 

caso, era o vidro, um frasco contendo a emulsão, um tanque 

de vidro, um pesado suporte para as placas e um jarro para a água. Esse era o equipamento 

necessário para obter uma foto, e fora tudo isso, havia a necessidade de participar de um curso 

preparatório, que custou para Eastman US$ 5,00 e que consistia em um treinamento para 

aprender a fazer todo o processo necessário para conseguir uma simples fotografia.89

A viagem não aconteceu, mas a fotografia envolveu Eastman de tal forma que ele desejava 

saber acerca de tudo que era descoberto e pesquisas sobre o assunto. Para isso, estudou alemão 

e francês para ter acesso aos periódicos especializados no assunto. Sua paixão e dedicação 

sobre a fotografia o transformaram não só em um usuário apaixonado, como também em um 

homem de negócio fotográfico. 

Lendo artigos a respeito da fotografia, o que chamou muito sua atenção foi um artigo 

publicado no Almanac of the British Journal of Photographic, de 1871, escrito pelo Dr. Richard 

Lead Maddox (1816 -1902), que descrevia a substituição do colódio pela gelatina. Isso aconteceu 

porque, ao usar a fotografia no microscópio, o vapor do éter o incomodava, e se tratando também 

de uma substância tóxica, ele pensou em outro meio para substituir o éter, desenvolvendo assim 

uma substância gelatinosa. Mais tarde, esse recurso, foi aprimorado por Eastman.90 

Eastman começa a produzir placas secas na cozinha de sua mãe. Em 1880, não havia mais 

espaço na cozinha da casa de sua mãe para ele executar suas pesquisas sobre fotografia e 

89.  http://wwwca.kodak.com/global/pt/corp/historyOfKodak/eastmanTheMan_pt -br.jhtml?pq -path=2217/2687/ 2689, para se 
ter uma noção de custo nessa época George Eastman recebia U$ 20,00 por semana.
90.  AMAR, Pierre -Jean. História da fotografia. Lisboa: Edições 70, 2007. 2007 – foi mantida a ortografia vigente em Portugal.

George Eastman com 3 anos de idade
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executar suas produções de placas secas. 

Então ele alugou o terceiro andar de um 

edifício de Rochester, montando ali a 

Eastman Dry Plate, onde produzia e vendia 

placas secas para tirar fotografias. 

Com a descoberta das placas secas, 

vários países da Europa começaram a usar 

esse recurso para emulsionar placas para fotografia. Nos Estados Unidos, o processo de 

aprimoramento fotográfico era mais lento, e ninguém na época queria financiar a produção do 

novo recurso.  A empresa de suprimentos fotográficos mais conhecida, em 1880, nos Estados 

Unidos era a Defiance Plate, fundada por Edward Anthony, considerada a primeira loja de 

suprimento fotográfico dos Estados Unidos.91

In 1842, three years after Daguerre published his process for producing an 
image by action of light, Edward Anthony, a civil engineer living in New 
York City, became a supplier of chemicals, cameras, and equipment for 
carrying out the process. In 1852, Henry T. Anthony became a partner 
in the firm. In 1853, they conducted the world´s fist photo contest.  
 A historical memorial plaque at 308 Broadway, New York City, was 
dedicated in 1942 with the following inscription: “Here Edward Anthony 100 
years ago opened the first foundation for the popularity of the art and science 
of American Photography 1842 -1942”.92

Mesmo com a existência da Defiance Plate, Eastman trabalhava produzindo placas secas, 

e o melhor de tudo foi que Eastman desenvolveu uma máquina para espalhar a emulsão no 

vidro, dando mais agilidade ao processo, sem falar da qualidade, pois a sua placa emulsionada 

era muito mais sensível, podendo aceitar uma velocidade de exposição de 25 centésimos de 

segundo.93 

By mid -1879, only a little more than two years since he had first touched 
photographic equipment, Eastman, not only was manufacturing his own plates 
but had invented a mechanical coating machine to replace the old honey -stick 
method of smearing emulsion upon glass.94

91.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc, 1990, p. 40,
92.  LESLIE, Stroebel. The Focal Encyclopedia of Photography. FOCAL PRESS; USA; 3ª edição, 1995, p. 31.
93.  AMAR, Pierre -Jean. História da fotografia. Lisboa: edições 70, 2007. 2007 – foi mantida a ortografia vigente em Portugal.
94.  Ibid., p. 40.

Embalagem contendo placas secas produzidas por Eastman
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Os resultados das fotografias foram tão surpreendentes que a imprensa especializada deu 

notas de elogios ao trabalho de Eastman, que proporcionou aos artistas melhores resultados 

fotográficos e maior possibilidade de fotografias.

In the fall of 1881, a columnist for the Philadelphia Photographer chanced to 
see some of Monroe´s work and wrote: “The plates I saw, negatives of both 
summer and winter scenes, were characterized by great delicacy of detail in 
either lights or shadows. This I considered a most difficult test”.95

Other photographers agreed. One reported “great success for interiors and all 
other occasions where long exposures are necessary”.96

In the early 1880s, The Photographic Times, a popular amateur journal, 
announced to its readers that “amateur photographers are counted by the 
thousand, and in different cities are organized into flourishing and growing 
societies”.97

Devido à grande qualidade do material produzido por Eastman, a Defiance Plate fez uma 

parceria com o mesmo sobre a comercialização das placas secas. Infelizmente, anos depois, a 

Defiance Plate comprou o direito de patente do Reverendo Hannibal Goodwin. Essa patente 

dava o direito de produzir filme de celuloide, e com novo nome Ansco, ela processou Eastman 

por quebra de patente. O processo durou doze anos e custou a Eastman cinco milhões de dólares. 

Anos mais tarde, em 1928, uma empresa alemã chamada Agfa comprou a Ansco, que passou a 

chamar -se Agfa Ansco.

Entretanto, ao mesmo tempo em que produzia e vendia placas secas, Eastman não parava 

de pensar num modo de simplificar o processo fotográfico. Mesmo com um novo produto no 

mercado, era complexo o modo de usar as chapas secas, e Eastman procurava uma base mais 

leve e flexível que o vidro. Eastman começou, então, a usar o papel como suporte fotossensível, 

que era colocado dentro de um porta -rolo. 

O papel, apesar de ser mais fácil de transportar, apresentava um grande problema na 

reprodução das fotos, porque o granulado do papel passava para as cópias, resultando em fotos 

95.  Ibid., p. 42.
96. Ibid., p. 42.
97.  Ibid., p. 46.
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com imagens manchadas. Eastman tinha agora outro desafio, desenvolver outro suporte que 

não apresentasse o problema de granulação que o papel causava.

Eastman substituiu o papel pela película de colódio, mas não conseguiu 
fabricar uma que fosse suficientemente forte para sustentar a emulsão. Então, 
decidiu cobrir o papel com uma camada de gelatina comum solúvel e, em 
seguida, com outra insolúvel, sensível à luz. Depois de exposta e revelada, a 
gelatina com a imagem se soltava do papel, transferia -se para uma folha de 
gelatina clara e era envernizada como colódio.98

Eastman acreditava em um suporte mais flexível para ser usado no lugar do vidro, e 

insistiu no suporte de papel. Eastman introduziu no processo da revelação o óleo de rícino (óleo 

de mamona) quente. 

Sua confiança era tamanha que, em outubro de 1884, o termo film foi adicionado ao nome 

de sua empresa, Eastman Dry Plate Film. A partir de então, o termo (film) entra como termo 

técnico para os profissionais de fotografia. Entretanto, o que Eastman chama de filme não é o 

que se conhece hoje, isso seria desenvolvido por ele em anos posteriores. Por enquanto, filme, 

para Eastman, era a película de gelatina que era depositada no papel, sendo, depois, transferida 

para um suporte transparente como o vidro.99 

Eastman convida William Walker para projetar uma máquina fotográfica que utilizasse o 

papel fotográfico que ele tinha desenvolvido. William Walker desenvolveu um equipamento 

que poderia tirar de 12 a 24 fotografias, mas o novo sistema de Eastman não foi muito bem 

aceito por parte dos usuários, por não adequar as novas sequências impostas pelo novo sistema, 

que consistia no uso do óleo de rícino quente, que proporcionava um odor desagradável. Esse 

processo foi criticado em um artigo do jornal The American Journal of Photography, na edição 

de primavera de 1886:

The melancholy fact remains, however, that instead of trying the new invention, 
which could be done at very small cost, the average amateur begins at once 
to pick it to pieces without knowing anything whatever about the process. 
He talks learnedly about the subject, insists that the grain will show; that the 
paper will rot in time from the use of oil; that re -oiling is necessary every time 
the negative is printing, or that the odor of castor oil is disagreeable to his 

98.  http://www.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_ fotografia/ historia_ 
da_fotografia12.shtml?primeiro=1
99.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc, 1990.
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aristocratic nose. All these objections I have heard, and upon asking: “Have 
you given the negatives a fair trial?” the answer has generally been: Nope; but 
so -and -so has, and he don´t appear to think much of them – or something to 
that effect.100

Irritado com as críticas sobre o seu processo fotográfico, Eastman escreveu que chegaria a 

hora em que o uso do material flexível seria padrão em lugar do vidro como base para a fotografia.

Eastman was convinced that it augured the future of photography. To one 
correspondent he wrote, accurately, though a litter testily, “You have been 
compelled to accept the dry plate, and when we get ready we will force you 
accept films or you will be driven from your present outdoor business by those 
who are willing to progress whit their art”.101

Apesar das dificuldades encontradas, isso não foi empecilho para o uso do novo processo 

de Eastman, principalmente no que se refere ao transporte do equipamento fotográfico. Era 

muito mais seguro transportar o equipamento de Eastman, que consistia na máquina fotográfica 

com uma bobina de papel, do que o sistema que usava placas secas, em que havia a necessidade 

de transportar diversas placas de vidro.  Além do peso das placas, existia o perigo de quebrá -las 

durante o percurso ou, pior, quebrá -las depois de haver tirado as fotos. 

Em março de 1884, Eastman desenvolveu um novo material fotossensível, que denominou 

de American Film, mas esse produto também não teve boa aceitação no mercado. Nessa época, 

Eastman tinha vários produtos, mas ele precisava de um carro -chefe, um produto que fosse a 

resposta à sua busca, que era a criação de um sistema de fácil uso, com boa qualidade e com 

bom preço, para que as pessoas pudessem ter acesso à fotografia, pois até então a fotografia 

ainda era restrita aos tecnólogos de fotografia.

 Outro problema que Eastman encontrou foi fazer as pessoas mudarem o processo de 

revelação, por isso seus produtos tiveram resistência no mercado. Então, ele percebeu que era 

necessário criar um novo público.

100.  Ibid., p. 51.
101.  Ibid., p. 52.
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Eastman wrote, “we expected that everybody 
that used glass plates would take up films, but we 
found that in order to make a large business we 
would have to reach the general public and create 
a new of patrons”.102

Em setembro de 1888, Eastman lança a 

câmara Kodak. Com essa câmara, Eastman 

muda o modo de trabalhar com a fotografia, 

pois, com o lançamento da Kodak, Eastman 

monta um sistema logístico de atendimento 

ao público. Esse sistema logístico consistia na 

aquisição de uma máquina fotográfica, ao 

custo de US$ 25,00, pronta para tirar 100 

fotografias e, no final das 100 fotografias, o 

usuário levava a máquina ao lugar de 

atendimento, em Rochester, e por um custo de 

US$ 10,00 dólares, eram reveladas todas as fotos e o cliente saía com a máquina carregada para 

tirar mais 100 fotografias. 

Para alcançar o público, Eastman decidiu fabricar um novo tipo de câmara. Em 
1888, então, ele introduziu a primeira câmara Kodak. Ela era do tipo “caixão”, 
leve e pequena, carregada com um rolo de papel para 100 exposições. O preço 
da câmara carregada, estojo e correia, era de 25 dólares. Uma vez feita a 
exposição, enviava -se a câmara a Rochester, onde o rolo exposto era retirado, 
processado, eram feitas cópias e colocava -se um novo rolo, tudo por 10 
dólares. Isso foi uma mudança radical na política da empresa.103

Eastman inseriu no mercado um serviço que é feito até hoje, mesmo com a diminuição 

das ampliações devido ao sistema digital, pois, às vezes, é necessário ir a um estabelecimento 

fotográfico para fazer cópias em papel de fotografia. Para a divulgação desse serviço, Eastman 

criou o seguinte slogan: You press the buttom, we do the rest (Você aperta o botão, nós fazemos 

o restante). Outra frase muito usada nas propagandas da máquina Kodak era que everybody can 

use it (todo mundo pode usá -lo). 

102.  Ibid., p. 54.
103. http://www.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_ fotografia/historia_ 
da_fotografia12.shtml?primeiro=1

Foto de George Eastman testando o novo suporte 
fotográfico o Amercan Film
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Eastman baseou toda sua campanha em três pontos positivos da câmara Kodak: Primeiro, 

Eastman reduziu para o usuário somente três movimentos para tirar uma foto, que era puxar a 

trava de segurança, em seguida, virar a chave para posicionar o filme e, por último, apertar o 

botão e estava pronta a fotografia. Segundo, as dimensões da máquina eram, aproximadamente, 

8,25x9,5x16,5cm. Terceiro, seu peso era, aproximadamente, de 700 g e, ao adquirir a câmara 

Kodak, vinha com ela uma mala para portar a câmara fotográfica. Era muita novidade e 

facilidade para um só equipamento, e logo a câmara Kodak começou a espalhar -se por toda a 

América, Europa, parte da África e Oceania. 

A partir da câmara Kodak, Eastman conseguiu dar os primeiros passos para a acessibilidade 

ao sistema fotográfico e seu slogan You press the buttom, we do the rest  ficou conhecido por 

todo o mundo e a fotografia tomou o rumo tão desejado por Eastman, que era o de produzir um 

produto fotográfico de fácil manuseio e a um custo baixo.

Eastman wrote to a friend about the origin of the now -famous Kodak slogan, 
“there were a number of ideas sent me for adoption. They were all in effect 
that the button should be pressed, and that we would do the balance of the 
work. I finally cut out everything else but ´Kodak Cameras. You press the 

Primeiro modelo da câmara fotográfica Kodak
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button – We do the rest´. I can only add that no man was more astonished to 
find the phrase so universally popular”.104

E com pequenas notas e mais tarde anúncios, Eastman ia demonstrando a facilidade do 

funcionamento da câmara Kodak. Com a câmara Kodak, com o filme e a maleta, vinham 

também um pequeno manual com dicas de como tirar fotos e um pequeno resumo do processo 

fotográfico nos últimos 20 anos anteriores ao lançamento da câmara Kodak, mostrando quão 

fácil era tirar fotografia com a câmara Kodak.

The march of improvement in any given field is always marked 
by periods of inactivity and then by sudden bursts of energy 
which revolutionize existing methods sometimes in a day.  
 For twenty years the art of photography stood still, then 
a great discovery opened a new channel for improvement, and 
for the last ten years the art has been in a state of rapid revolution.  
Ten years ago every photographer had to sensitize his own plate and 
develop an finish his negative on the spot where the picture was taken.  
 Four years ago the amateur photographer was confined to heavy 
glass plate for making his negatives, and the number of picture he 
could make on a journey was limited by his capacity as a pack horse.  
 Yesterday the photographer, whether he used glass plates or films, must 
have a dark room and know all about focusing, relation of lens apertures to light 
and spend days and weeks learning developing fixing, intensifying, printing, 
toning and mounting before he could show good results from his labors.  
 Today photography has been reduced to a cycle of three operations: 
1: Pull the String, 2: Turn the key, 3: Press the Button.105

Ao registrar a patente da câmara Kodak, várias questões foram levantadas sobre a origem 

do nome Kodak. Eastman explicou da seguinte forma para a Bristish Patent Office:

“Kodak”, this is not a foreign name or word; it was constructed by me to serve 
a definitive purpose. It has the following merits as a trade -mark word:  

104.  Ibid., p. 57.
105.  Ibid., p. 59 -60. 105, a seguir a tradução do texto:

A marcha de melhoria em determinado campo é sempre marcada por períodos de inatividade e depois por súbitas explosões 
de energia que revolucionam os métodos existentes, às vezes, em um dia.

Por 20 anos a arte da fotografia permaneceu a mesma, em seguida, uma grande descoberta abre um novo canal para a me-
lhoria, e nos últimos dez anos, a arte tem estado em uma situação de revolução rápida.

Dez anos atrás, cada fotógrafo tinha de sensibilizar a própria placa e revelar seu negativo no local onde a fotografia era 
tirada.

Quatro anos atrás, o fotógrafo amador limitava -se à pesada placa de vidro para fazer seus negativos, e o número de fotos 
que poderia fazer em uma jornada era limitado pela sua capacidade como um cavalo de carga.

Ontem, o fotógrafo,  usava placas de vidro ou de filmes, precisava de uma sala escura e saber tudo sobre a relação de foca-
lização, de aberturas de lente à luz e passar dias e semanas de aprendizado, a fixar a revelação, fixando, copiando, tonificando 
e colocando moldura antes de poder mostrar bons resultados de seu trabalho. 

Hoje, a fotografia foi reduzida a um ciclo de três operações:
1: puxar a corda, 2: girar a chave, 3: pressionar o botão.
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First. It is short.  
Second. It is not capable of mispronunciation.  
Third. It does not resemble anything in the art and cannot be associated with 
anything in the art except the Kodak.106

Nessa defesa, ele não explicou que a letra k era a sua letra preferida e que alguns até 

especulavam se o gosto pela letra k se dava porque o segundo nome de sua mãe começava com 

a letra k (Kilbourn). Em 14 de setembro de 1888,  The British Journal of Photography escreveu 

questionando a origem do termo Kodak.

What in the name of all that is photographic is the Kodak, and from what 
source is the term derived? Failing to discover its origins in either the dead 
or living languages… we conceive it to be a technical term in Volapuk,107 its 
significance begins a small and easily worked camera of the genus disguised.108

A câmara Kodak traz consigo a simplicidade de tirar fotografia, Eastman conseguiu 

desenvolver um equipamento com preço acessível, de fácil portabilidade e de fácil manuseio.  

A mídia não pôde deixar de registrar o fato da funcionalidade do novo equipamento de Eastman, 

e a cada instante que as câmaras Kodak iam se expandindo, mais se publicava notas nos jornais 

e testemunhos sobre o revolucionário processo fotográfico.

“The craze”, “is spreading fearfully… Chicago has had many fads whose 
careers have been brilliant but brief. But when amateur photography came, it 
came to stay”. 

The Chicago Tribune, 1889.109

I bought a Kodak [sic] last week, and, like any other boy with a new toy, 
started out bright and early to see what I could to do with it. […]

Jacob Riis, great New York newspaperman.110

“I am amazed at the excellence of the little Kodak´s work […].”

Rudyard Kipling111

106.  Ibid., p. 55.
107.  Volapuk ou Volapük foi uma língua desenvolvida por Johann Martin Schleyer, um alemão que teve a ideia de desenvolver 
uma língua mundial, o significado de Volapuk é língua mundial. http://www.omniglot.com/ writing/ volapuk.htm
108.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 55.
109.  Ibid., p. 60.
110.  Ibid., p. 63.
111.  COLLINS, Ibid., p. 64 – Rudyard Kipling foi escritor e ganhou o prêmio Nobel de literatura em 1907. Veja mais decla-
rações de Kipling no capítulo 4 p. 110.
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I am thousand times obliged to you for the beautiful holder sent me, but more 
for the new power placed in your hands whereby our labors are made sport. 
Truly our day of deliverance has come. 

William Henry Jackson112

Para se ter uma ideia de números, e o que significou o lançamento da câmara Kodak, em 

menos de um ano após o seu lançamento, foram vendidas 13 mil câmaras e a fábrica processava 

de 60 a 70 rolos de filmes por dia, o que corresponde a uma produção de quase dois quilômetros 

de negativos diariamente. Espantado, o correspondente da Wilson´s Photographic Magazine 

escreveu: 

In the short period of its astonishing existence, this little black box has 
persuaded thousands to the pursuit of photography, and its name has become a 
household word. It is the pioneer of a new type of camera, the creator of a new 
class of photographers, and has brought all the pleasures of the art -science 
within the reach of those who never thought they should enjoy them before it 
came up their view; it has added largely to the ranks and considerably changed 
the methods of amateur photographers.113

Eastman tinha mudado o modo de fotografar, e muitos passaram a usufruir do prazer da 

fotografia que era de poucos. No ano seguinte ao lançamento da câmara Kodak, Eastman 

mudaria para sempre a história da fotografia. Mas tudo começou alguns anos antes, precisamente 

em 1886, quando Eastman contratou, por indicação do Dr. Samuel A. Lattimore, chefe do 

departamento de química da Universidade de Rochester, o químico chamado Henry Reichenbach, 

para desenvover um novo suporte fotossensível. 

Após anos de pesquisa, Reichenbach desenvolveu uma película flexível mais resistente, 

que não enrugava, não vincava nem criava bolhas ao entrar em contato com a emulsão. Eastman 

não só revolucionou a fotografia com esse novo filme, mas também o cinema, com Thomas 

Edison usando os filmes Kodak para o seu Kinetoscópio, os irmãos Lumière, Mòliere e muitos 

outros profissionais do cinema.

Em agosto de 1889, foram colocados à venda os primeiros rolos de 
película transparente. No início, ela era fabricada estendendo uma solução 
de nitrocelulose sobre uma mesa de vidro de 66 metros de comprimento 

112.  Ibid., p. 52. William Henry Jackson fez um trabalho fotográfico mostrando a expansão do Velho Oeste, como a mineração, 
as estradas e as ferrovias. Veja mais na p. 105 desta obra.
113.  Ibid., p. 65.
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e 1,06 metros de largura. Uma vez seca, era coberta com substrato de 
silicato de soda para reter a emulsão e era revestida com uma emulsão 
de gelatina. A nova película era transparente e sem grandes granulações 
e podia servir de base permanente para a imagem negativa, evitando a 
descolagem. Além disso, era possível produzi -la em tiras de 66 metros de 
comprimento. Essa película transparente e flexível, com o aparelho desenhado 
simultaneamente por Edison, asseguraram o êxito da cinematografia.   
 Em 1891, a película transparente foi melhorada para amadores ao ser 
colocada em carretéis, que podiam ser introduzidos na câmara em plena luz do 
dia. A câmara não precisava mais ser enviada a Rochester para ser recarregada 
e os rolos de filme podiam ser comprados praticamente em qualquer lugar.114

Devido ao enorme sucesso não só do novo filme, mas também da câmara Kodak, Eastman, 

em maio de 1892, incorporou o nome da empresa Kodak, tendo então a seguinte modificação: 

de Eastman Dry Plate and Film Company para Eastman Kodak Company. Percebe -se que com 

essa mudança de nome que as placas secas (Dry Plate) estavam sendo retiradas da linha de 

produção e que Eastman encontrara no novo negativo de nitrocelulose o suporte fotossensível 

ideal para o seu sistema fotográfico. Esse novo negativo tem a vantagem de poder ser colocado 

na máquina à luz do dia, sem a necessidade de colocar o filme na máquina em um quarto escuro 

ou enviar para a central da empresa de Eastman em Rochester, Nova York.

The original Kodak camera had quite literally liberated photographers from 
the darkrooms of the nineteenth century and enable people to step outside and 
casually take pictures. It democratized the craft of photography. Anyone, the 
first Eastman advertisements promised, could operate a Kodak camera.115

A facilidade do uso da câmara Kodak era tamanha que qualquer um podia transportar e 

tirar foto com a câmara Kodak. Basta lembrar os quase 50 kg de equipamentos que eram 

necessários carregar para se produzir uma fotografia e agilidade necessária para se trabalhar no 

escuro. Já com a câmara Kodak, Eastman proporciona acessibilidade da fotografia para todos 

aqueles que desejavam, inclusive para as crianças.

Não satisfeito com o sucesso da câmara Kodak e do novo sistema de filmes, no dia 1º de 

fevereiro de 1900, Eastman lançou a máquina fotográfica Brownie. Esse equipamento pode ser 

considerado o auge da acessibilidade, pois Eastman fez uma máquina fotográfica voltada 

114.  http://www.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_ fotografia/ historia_ 
da_fotografia12.shtml?primeiro=1
115.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 97.
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inteiramente para as crianças. A Brownie teve várias versões, mas seu primeiro modelo produziu 

um impacto tão significativo que foi lembrado por oito anos, e seu nome tornou -se algo 

emblemático para o gênero fotográfico.116 

O custo, tanto da máquina quanto do filme, era baixo. A máquina custava US$ 1,00, e era 

possível tirar até oito fotos. As fotos eram reveladas a um custo de US$ 0,40, e caso se desejasse 

um novo rolo de filme, teria o custo adicional na revelação de US$ 0,15. É importante frisar que 

os filmes já eram no novo negativo de nitroceluloide. A aceitação por parte do público foi 

tamanha que o primeiro lote de cinco mil máquinas foi vendido por consignação praticamente 

no lançamento.  

No primeiro ano, foram vendidas 250 mil máquinas Brownie. Com o incentivo à fotografia, 

Eastman cria o Brownie Club, que consiste em competições de fotografia organizadas para 

crianças. Foi desenvolvido um livrinho de 54 páginas, que continha algumas dicas de como tirar 

boas fotos e do processo fotográfico.

Eastman proporciona, por meio dos seus inventos, um novo modo de trabalhar para alguns 

profissionais, como os médicos, que utilizando a fotografia conseguem elaborar estudos de 

casos por meio da imagem, acompanhando a evolução da doença, como o câncer e a epilepsia.

At a Chicago medical school, a Professor Bartlett used amateur photography 
as a visual chemistry lectures. Another photographer, Mrs. Shears, the wife 
of a doctor, is said to have “taken interior views of unusual nature…”In order 
to assist her husband in surgical work she photographs tumors, cancers, and 
other cheerful things of like character. She has “taken” a man before, during, 
and after an epileptic fit. Her views are of great value to the medical profession 
and are copied widely.117

Eastman abriu outros pontos para atendimento e vendas, diversas fábricas na Inglaterra, 

pontos de atendimento e representantes na Hungria, Austrália, Alemanha, Egito e França, de 

modo que seus produtos pudessem chegar com facilidade à diferentes partes  do mundo. 

Algumas convicções norteavam Eastman. Em uma biografia autorizada de 1932, foram 

registradas as principais diretrizes que o guiaram no começo dos anos 1880:

116.  Ibid.
117.  Ibid., p. 64.
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Production in large quantities by machinery  
Low price to increase the usefulness of products  
Foreign as well domestic distribution  
Extensive advertising as well as selling by demonstration.118

Eastman mostrou o caminho da acessibilidade da imagem não só para a América, mas 

para o mundo. Aquilo que tinha sido almejado havia quase quatro séculos, um método de gravar 

imagem em um suporte sem intervenção direta do homem, e sem a necessidade de ser um 

técnico em química ou física, deixando assim a técnica para os profissionais. O que se desejava 

era a imagem como um backup da memória, um museu sem paredes para todos. A fotografia 

forneceu tudo isso, e Eastman viabilizou para que todos pudessem ter acesso à imagem, não 

sendo exigido da pessoa habilidade técnica alguma. 

Eastman mostrou, por meio da fotografia, que certos instantes são importantes e que 

precisam ser preservados, registrados, de forma que a fotografia é a extensão da memória, a 

fotografia renova, recicla, atualiza as ideias das pessoas e lugares. Eastman popularizou a 

fotografia, massificou a imagem,119 e hoje, onde quer que se olhe, se vê uma foto. 

Para Eastman, a foto o fascinava, mas o processo o incomodava, com isso, ele criou recursos 

para se ter fácil acesso para fotografar. Depois do lançamento da câmara Kodak e do negativo de 

celuloide, o restante da história da fotografia é só atualizações, novos modelos de máquinas 

fotográficas, filme mais sensível, filme colorido. O restante foi consequência, porque o importante 

de tudo isso é a possibilidade de se obter uma imagem com um simples apertar de botão para 

registrar determinado momento. Todo o processo técnico ficava por responsabilidade da Kodak. 

Eastman criou um mercado completamente novo e transformou em fotógrafos aqueles que só 

queriam tirar fotos e não tinham nem desejavam nenhum conhecimento técnico para fazê -lo. 

Qualquer um podia “apertar o botão” e a companhia do Sr. Eastman “fazia o restante”.

Ao disponibilizar o seu equipamento fotográfico no mercado, Eastman mudou o modo de 

tirar fotografia. O ato de apenas apertar o botão do disparador da câmara fotográfica acompanha 

118.  Ibid., p. 40.
119.  O exemplo que mais marcou a Kodak foi a promoção do 50º aniversário da Kodak, em que Eastman distribui gratuitamen-
te 500 mil câmaras fotográficas com um rolo de filme para todas as crianças que, no outono de 1930, estivessem completando 
12 anos. Veja o anúncio no capítulo 4 p. 120.
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o processo fotográfico até hoje, uma ação que trouxe o acesso à imagem fotográfica para aqueles 

que tinham poucos recursos financeiros para adquirir os materiais necessários para produzir 

uma fotografia, e para aqueles que tinham recursos financeiros, mas não tinham a agilidade e a 

paciência que os recursos anteriores exigiam. 

Eastman desenvolveu um sistema que colocou todo o processo técnico longe do usuário, 

deixando para este somente a escolha do assunto a ser registrado e o apertar do botão. Eastman 

mudou o sistema europeu de fotografar, que exigia um conhecimento técnico e artístico, por um 

sistema mais simples de manusear, fácil de transportar e mais barato. O usuário só precisava se 

preocupar em apertar o botão para conseguir uma boa foto.

Com a fotografia, pela primeira vez a mão se libertou das tarefas artísticas 
essenciais no que toca à reprodução das imagens, as quais, doravante, foram 
reservadas ao olho fixado na objetiva. Todavia, como o olho apreende mais 
rápido do que a mão desenha, a reprodução das imagens pôde ser feita, a 
partir de então, num ritmo tão acelerado que conseguia acompanhar a própria 
cadência das palavras.120

George Eastman não inventou a fotografia, pois essa técnica já existia antes mesmo do 

seu nascimento, mas sua importância ocorreu pelo seu projeto de simplificar o processo 

fotográfico, redefinindo o modo de tirar fotografia ao desenvolver a câmara Kodak, pequena e 

fácil de manusear, de baixo custo e com seu slogan “Você aperta o botão, nós fazemos o 

restante”. Restando para o usuário, o resultado da fotografia, o instante que ficará não só na 

mente como, também, no papel.

A fotografia foi criada num momento quando o ritmo dos processos estava mudando 

inclusive o modo de olhar, e a pintura era um sistema que não condizia com o momento da 

Revolução Industrial. Era, portanto, necessário um processo mais eficaz e por meio da química, 

a fotografia pôde enfim ser criada. A fotografia automatizou o decalque produzido séculos antes 

com os aparelhos ópticos, em que as imagens eram projetadas, mas cabia ao artista delinear o 

assunto para que pudesse ficar registrado.121 

120.  BENJAMIN,Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasilien-
se, 1994 – (obras escolhidas; v. 1), p. 167.
121.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1993, p. 132.
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A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo real, que 
estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que estou aqui; 
pouco importa a duração da transmissão; a foto do ser desaparecido vem me 
tocar como os raios retardados de uma estrela.122

A fotografia só é concebida com a existência do real, pois o que fica no suporte é marca 

luminosa (a escrita da luz) estável, capaz de pendurar no tempo e ser apresentada de novo 123, 

como se, por exemplo, fosse eternizado, acorrentando ou mesmo embalsamado aquele instante 

na frente da câmara fotográfica. A fotografia produz uma imagem, um decalque da luz sem 

intervenção direta do homem, a fotografia não é o traço interpretativo do artista, mas é um 

aderente com o real, que está atrelada com a coisa que se deseja registrar124, diferente de uma 

pintura ou escultura em que não há necessidade que o tema representado esteja diante do artista, 

pois tanto a pintura quanto a escultura possibilitam a interpretação do artista. De forma 

comparativa, pode -se dizer que o pintor é um poeta e o fotógrafo é um escrivão.125 

A fotografia veio para suprir a produção de imagem que a pintura não estava mais 

conseguindo suprir, devido ao seu processo extremamente técnico e demorado que 

consequentemente acarretava um alto custo de aquisição de uma imagem.126 Da mesma forma que 

a imprensa revolucionou os livros, a fotografia revolucionou a produção imagética tanto na 

qualidade quanto na quantidade, sendo uma descoberta importante para que mais pessoas 

pudessem ter acesso principalmente ao conteúdo imagético. Com a fotografia, o que é conhecido 

de alguma forma está registrado, gerando mais conhecimento e extensões da memória, o movimento 

de naturalização tecnológica da imagem, visando a obter um duplo cada vez mais conforme o seu 

referente, dotado das mesmas características e tornando assim substituível e experimentável.127

A fotografia reflete a cultura modernista pela produção mecânica e a velocidade que produz 

uma imagem,128 libertando as artes plásticas do dever da representação, possibilitando que a arte 

enverede por caminhos mais abstratos, deixando para a fotografia a produção da imagem descritiva.129 

122.  BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro ; Nova Fronteira, 2000, p. 121
123.  COUCHOT, Edmond. Da representação à simulação: Evolução das técnicas e das artes da figuração in PARENTE, André 
(org.). Imagem Máquina : a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro : Editora 34. 1993. p.39
124.  BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro ; Nova Fronteira, 2000.
125.  SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo : Companhia das Letras, 2004.
126.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo : Cultrix, 1986.
127.  WEISSBERG, Jean -Louis. Real e virtual in PARENTE, André (org.). Imagem Máquina : a era das tecnologias do virtual. 
Rio de Janeiro : Editora 34. 1993
128.  KRAUSS, Rosalind E. O fotográfico. São Paulo: Gustavo Gili GG, 2003, p. 15.
129. SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia. das Letras, 2004, p. 110.
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A partir da fotografia, a produção imagética aumentou de forma significativa, mudando 

a forma de ver e entender o mundo. Segundo Susan Sontag, a foto ampliou o reino do visível, 

reeducou a pessoa para começar a ver possibilidades (macro ou micro mundo). A partir da foto, 

o mundo começou a alfabetizar -se imageticamente;130 e segundo Gombrich, nunca houve época 

como a nossa, em que a imagem visual fosse tão barata, em qualquer sentido que se tome as 

palavras. Estamos cercados, investidos, por cartazes e anúncios; por história em quadrinhos e 

ilustrações de revistas.131

Em princípio, muitos pensaram que a fotografia iria rebaixar a pintura, mas na realidade 

a libertou, não só a pintura, mas o texto narrativo, para se concentrar em um novo tipo de 

escrita.132

A fotografia mudou o modo que o jornalista escrevia uma matéria, os textos deixaram de 

ser descritivos, pois a fotografia já fazia esse serviço, para texto mais analítico e crítico em sua 

análise.133 A fotografia tem grande força na publicidade, sendo, a partir de então, inaceitável 

qualquer anúncio sem a fotografia. A imagem começa a fazer parte do meio de comunicação, e 

a dupla, texto e imagem, passa a impactar diversos meios de comunicação.134

Segundo McLuhan, um dos efeitos da fotografia estática foi o de suprir o consumo 

conspícuo ou privilegiado dos ricos, mas o efeito do movimento na fotografia foi o de fornecer 

“bens de fantasia aos pobres do mundo inteiro”.135 Com isso, a fotografia proporcionou que a 

população com menor poder aquisitivo tivesse amplo acesso à imagem de produtos e coisas, 

pois, o retrato pintado era, antes, privilégio de poucos, devido ao processo ser muito complexo, 

técnico, caro e exigir muitas horas para executar uma imagem com tantas restrições. E quem 

tinha acesso à pintura eram, praticamente, a nobreza e o clero. A fotografia, principalmente com 

as técnicas de Eastman, massificou a imagem, de forma a tornar a sociedade uma sociedade 

narcisista, entorpecida pela imagem. O narcisismo pode ser considerado um ato alucinógeno 

130.  SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo : Companhia das Letras, 2004.
131.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p.7
132.  Ibid., pp. 160 -161.
133.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 220.
134.  Ibid., p. 259.
135.  Ibid., p. 56.
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(dopado) ou drogado por algo, no caso de Narciso, pela própria imagem, mostrando a fascinação 

do homem pela sua extensão, principalmente de si próprio, como a fotografia.136

Apesar do processo de massificação da imagem, por meio da fotografia ser um fato, a 

fotografia foi o modo de contar ou descrever uma cena, sendo a porta de acesso a um conteúdo, 

que muitas vezes era impossível a uma pessoa com poucos recursos financeiros.137 A fotografia 

veio para suprir o consumo das imagens que os ricos já tinham, mas se transforma em um bem 

de fantasia para os pobres do mundo inteiro, pois, por meio da fotografia, é possível ter acesso 

a informações de locais que muitos não teriam condições de conhecer. Isto é o que Walter 

Benjamim chama de perda da aura.

Walter Benjamin fala que com a fotografia houve a perda da aura; a aura tem uma relação 

com a singularidade ou objeto único, e também tem uma relação distante, quase inatingível. A 

aura é uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: aparição única de 

uma coisa distante, trazendo ‑a mais perto, por mais longe que ela esteja.138 

Quando Benjamin fala da perda da aura por meio da fotografia, ele observa que as pessoas 

começam a tomar conhecimento das coisas por intermédio da fotografia, não da coisa em si. 

Pode -se dizer que poucas pessoas sentiram o poder áureo das grandes obras que marcaram a 

história do homem moderno, e o que importa é que a fotografia está promovendo um novo 

modo de conhecimento, conhecer um lugar sem aura, mas sonhar em um dia ir àquele lugar 

para sentir sua aura e fazer o registro fotográfico sobre o mesmo. Agora, com a fotografia, a 

pessoa pode desejar ir ao local. McLuhan afirma que toda tecnologia cria um ambiente totalmente 

novo e novos métodos de aquisição de conhecimento, e isto não seria diferente para a fotografia.139 

McLuhan observa ainda que os turistas somente conferem os pontos turísticos, que já viram 

pela fotografia, e produzem fotografias muitas vezes no mesmo esquema da fotografia vista 

anteriormente.140 

136.  Ibid., p. 59.
137.  KRAUSS, Rosalind E. O fotográfico. São Paulo: Gustavo Gili GG, 2003, pp. 80 -1.
138.  BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasilien-
se, 1994 – (obras escolhidas; v. 1), p. 170.
139.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986.
140.  Ibid.
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Philippe Dubois fala sobre a estratégia da Kodak em colocar placas de sinalização 

mostrando pontos turísticos, para que as pessoas tenham belas recordações do local por meio da 

fotografia.141 

Segundo Susan Sontag, a fotografia tornou -se algo tão conhecido como o sexo142. Ao 

comparar a fotografia com o sexo, é importante fazer uma relação entre esses dois termos. A 

existência da humanidade e seu crescimento populacional só se processam por meio do sexo, 

cujo objetivo principal é a geração de um novo ser. Comparar o ato sexual ao ato de fotografar 

pode trazer a seguinte reflexão: a fotografia ou a produção de imagem é essencial para a 

existência do homem moderno, pois segundo Flusser, o homem só se tornou moderno quando 

começou a consumir imagem, e ao consumir imagem por meio da fotografia, ele continua sendo 

moderno. E então, por analogia, a existência do homem moderno está atrelada à produção da 

imagem, da mesma forma que o sexo dá continuidade à raça humana. 

O ato de fotografar tornou -se também um ato social, pois qual é o pai ou a mãe que não 

tira foto de seu filho, a presença da câmara fotográfica se torna quase uma necessidade. A 

141.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993.
142. SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo : Companhia das Letras, 2004.

Placa indicando o local para se tirar fotografia 
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fotografia tem a propriedade de congelar por muitos 

anos um instante, sendo capaz de perdurar no tempo e 

ser apresentada de novo.143 A imagem fotográfica 

torna -se a extensão da memória humana, registrando 

com precisão detalhes que certamente se perderiam 

com o tempo.

Por algum tempo, nos primórdios da fotografia, 

acreditava -se que ela era a cópia do real, pelo fato de 

não haver interação humana como na pintura. Para 

fotografar algo, é necessário que a imagem exista 

realmente, para que a luz que é emitida do objeto possa 

ser gravada no suporte fotossensível, pois [...] as fotos 

reclamam para si uma condição de verdade que as pinturas nunca poderiam pretender.144 

[...] o conjunto de todas essas discussões, de toda essa metalinguagem, nem 
por isso deixa de compartilhar uma concepção geral bastante comum: seja 
contra ou a favor, a fotografia é considerada a imitação mais perfeita da 
realidade. E, de acordo com os discursos da época, essa capacidade mimética 
procede de sua própria natureza técnica, de seu procedimento mecânico, que 
permite fazer aparecer uma imagem de maneira “automática”, “objetiva”, 
quase natural (segundo tão -somente as leis da ótica e da química) sem que a 
mão do artista intervenha diretamente.145

Um fato que chocou muito foi a possibilidade de se alterar uma imagem fotográfica. Por 

volta de 1855, um fotógrafo alemão inventou a primeira técnica de retocar o negativo, que foi 

apresentada na Exposition Universelle de Paris, onde foi exposta uma foto sem retoque e com 

retoque. Isso fez que as pessoas quisessem ser fotografadas, pois existia a possibilidade da 

máquina mentir.146 E com esses retoques, a imagem se tornou algo novo, desconectando -se da 

realidade fotografada.147 

143.  PARENTE, André (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 39.
144.  SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia. das Letras, 2004, p. 102.
145.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, p. 27.
146.  Atualmente, com o advento do computador, é normal o ato de retocar, devido ao grau de exigência dada para a construção 
da imagem perfeita. O ícone desse processo hoje é o Photoshop.
147.  PARENTE, André . Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

Fotos de crianças brincando, com a facilidade da 
fotografia foi possível registrar estes momentos de lazer.



49

Isso mostra que a fotografia tem algo do real, mas que não significa que é o real 

inquestionável, pois para a fotografia existir, algo teve de ficar diante das lentes, coisa que não 

acontece com a pintura. A pintura não precisa necessariamente de um modelo para existir, 

muito da pintura é uma interpretação por parte do artista, podendo o artista muitas vezes pintar 

uma paisagem que nunca existiu, algo de sua cabeça. O fotógrafo era visto como um observador 

agudo e isento – um escrivão, não um poeta.148 

Phillipe Dubois afirma que a fotografia é a imitação mais perfeita da realidade, oriunda 

da sua capacidade técnica e de seu procedimento mecânico, sem que a mão do artista intervenha 

diretamente.149 A fotografia proporciona registros de lugares que não se pode fazer em outros 

processos como a pintura, por exemplo, o registro de uma visão aérea. A fotografia traz o 

compartilhamento de experiências, com ela pode -se divulgar imagens que poucas pessoas 

teriam acesso, como fez Nadar ao subir em um balão e fotografar a cidade, apresentando outra 

visão da cidade.150

Com o baixo custo de uma fotografia, tanto do equipamento quanto do filme, as pessoas 

de menor poder aquisitivo tiveram a oportunidade de adquirir uma foto, tanto pessoal quanto de 

locais (cartão postal) dando -se a impressão do fácil acesso aos locais pela produção de imagens. 

Com esse afã de buscar imagens cria -se nas pessoas um instinto de caça às imagens, em que o 

objetivo é registrar, por meio fotográfico, lugares e coisas inusitadas, transformando essas 

imagens em troféus.

No fundo, o amador quando retorna para casa com inúmeras fotografias não 
é mais sério que o caçador, regressando do campo com massas de animais 
abatidos que só têm valor para o comerciante. Na verdade, não está longe o 
dia em que haverá mais folhas ilustradas que lojas vendendo caças ou aves.151

A busca da melhor fotografia, ou seja, do belo fotográfico, consiste em apresentar muitas 

vezes outro olhar de algo que estava em todo momento no mesmo local, mas com um close ou 

um recorte do ambiente fazendo que o objeto corriqueiro tenha um valor especial, como se a 

148.  SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia. das Letras, 2004, p. 104.
149.  DUBOIS, Phillipe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, p. 27.
150.  KRAUSS, Rosalind E. O fotográfico. São Paulo: Gustavo Gili GG, 2003, p. 101.
151.  BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e história da cultura. São Paulo: Brasi-
liense, 1994 – (obras escolhidas; v. 1), p. 104.
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fotografia criasse outra realidade, ou como se a fotografia achasse beleza no humilde, no inane, 

no decrépito.152

Aquilo que, antes, demandou um olho muito inteligente para enxergar, agora 
qualquer um pode ver. Instruídos por fotos, todos são capazes de visualizar 
esse conceito outrora puramente literário, a geografia do corpo: por exemplo, 
fotografar uma mulher grávida de modo que seu corpo pareça um morro, 
fotografar um morro de modo que pareça o corpo de uma mulher grávida.153

Com a fotografia, a humanidade começou a ver o mundo de outra forma, o tempo tem 

outra velocidade e o espaço uma nova distância, criados pelas máquinas. O que demorava dias 

e horas se transforma em segundos, lugares nunca vistos, tornam -se de conhecimento geral, 

mas isso só é possível porque durante séculos o homem vem adaptando -se e organizando -se de 

forma a entender o mundo. 

O primeiro ponto para se entender o mundo foi a criação da escrita, de forma que o 

homem pudesse entender e organizar os processos que ocorrem no mundo. A criação de um 

alfabeto, o desenvolvimento da gramática, é muito importante para a sociedade imagética, pois 

sem a escrita ficaria quase impossível entender -se a fotografia e mesmo o cinema, pois ambos 

vêm do conceito linear da escrita. 

Ao aprender a ler e a escrever, é incutido no indivíduo o conceito do sistema linear de 

visão do mundo. O povo de tradição oral não tem um conceito de linearidade dos processos, 

porque entende que os processos acontecem por meio de mágica.154 Indivíduos alfabetizados 

pensam por categorias e os não alfabetizados pensam por situações,155 porque o pensamento 

racional ou crítico só vem com a escrita. À medida que passamos da ideografia ao alfabeto e da 

caligrafia à impressão, o tempo torna ‑se cada vez mais linear, histórico.156

As informações que hoje invadem o mundo e suplantam as coisas são de um tipo que 

nunca existiu antes: são informações imateriais. [...] Estamos todos impregnados dela. Nosso 

152.  SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia. das Letras, 2004, p. 118.
153.  Ibid., p. 116.
154.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 320 -22.
155.  Ibid.
156.  Ibid., p. 94.
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interesse existencial desloca ‑se, a olhos vistos, das coisas para as informações. Estamos cada 

vez menos interessados em possuir coisas e cada vez mais querendo consumir informações.157

Contudo, mesmo depois do advento da imprensa e da fotografia, começaram a ser 

desenvolvidos no começo do século XX outros meios para o armazenamento de informações. 

As extensões do homem são agentes produtores de acontecimentos, isto quer dizer que a cada 

novo recurso é necessário novo aprimoramento.158 Gombrich afirma que a ilusão se gasta, uma 

vez que a expectativa aumenta. Damos a coisa por certa e queremos mais.159 Este ponto é muito 

importante para o quesito das necessidades que levaram ao aprimoramento ou à criação de 

novos recursos, como escreveu Eisenstein: [...] Assim como o filme silencioso reclamava o som, 

o filme sonoro reclamava a cor.160 Apesar de Eisenstein estar falando do processo cinematográfico, 

sua lógica é análoga ao processo de outros tipos de extensões da mente humana. Parafraseando 

sua afirmação, é possível criar o seguinte raciocínio: assim como a pintura reclamava por 

automação, veio a fotografia, a fotografia reclamava por movimento veio o cinema, e com isto, 

a cada momento as revoluções tecnológicas acontecem em um menor hiato por que tecnologia 

produz mais tecnologia,161 dando novas possibilidades para o ser humano pensar. 

Os produtos das técnicas modernas participam inteiramente do mundo percebido e 

entendido hoje, ou seja, atuam na forma de como o indivíduo vai imaginar algo e fazer suas 

relações a partir das informações que lhe são apresentadas. Pierre Lévy diz que basta alguém 

implantar um novo recurso para que esse recurso mude o modo de perceber as coisas, pois esses 

recursos disponibilizam novas possibilidades.162 É o que a fotografia fez, deu novas possibilidades 

a George Eastman, e ele fez essa possibilidade imagética chegar a todos.

157.  FLUSSER, Vilém.  O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo : Cosac & Naify 
Edições, 2007, pp.54,55
158.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo : Cultrix, 1986
159.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007, p.54
160.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo : Cultrix, 1986,  p. 67
161.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface : como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio 
de Janeiro : Jorge Zahar Ed. 2001.
162.  LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. Rio de Janeiro : Editora 34, 1995.



CAPÍTULO 3
O COMPUTADOR

Outra época será o juiz.

Charles Babbage, 1837*

http://www.computerhistory.org/babbage/charlesbabbage, tradução própria.
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A Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade, que mudou radicalmente 

o modo de ver e entender o mundo por meio das máquinas, resultando em um novo ritmo de 

vida. A Revolução Industrial não mudou só a maneira de produzir, mas também, de consumir; 

e o consumo começa a ser fonte de estudo das ciências humanas, pois se houve aumento da 

produção, como consequência deveria haver o aumento do consumo, gerando assim o 

consumismo; entretanto, nesse período ocorreu uma demanda muito grande pela produção 

imagética por meio da fotografia. 

A fotografia trouxe acesso à imagem e George Eastman proporcionou às pessoas o acesso 

à fotografia, reduzindo o complexo sistema fotográfico em um simples apertar de botão. Em 

meio a todos esses estudos e descobertas, começam os primeiros projetos para a construção de 

uma máquina que ajudaria o homem na árdua tarefa de fazer cálculo matemático. 

A construção de instrumentos que auxiliam o homem no cálculo matemático é muito 

antiga. Os babilônios organizaram a álgebra e desenvolveram o ábaco, hoje muito conhecidos 

pelo modelo chinês e usados em muitas escolas orientais. Mas a dificuldade em efetuar cálculos 

matemáticos era grande, e poucos tinham essa habilidade. Para se ter idéia, um professor de 

matemática desempregado, na Idade Média, podia ganhar dinheiro fazendo simples contas no 

meio da rua para que as pessoas pudessem contemplar sua habilidade com os números.164 

Imagine -se como um matemático, desempregado, no fim da Idade Média. 
Como você poderia sustentar -se? Supondo que soubesse fazer multiplicações 
e divisões longas, haveria uma resposta óbvia: você poderia se tornar um 
performático de cálculos itinerantes. Viajando de cidade em cidade, você se 
instalaria em uma praça da vila e executaria truques “mágicos” para o público. 
Nessa época, multiplicar 27 por 14 era considerado tão divertido quanto 
engolir espada ou fazer malabarismo, e poucas pessoas conseguiam fazê -lo.165

Ao mesmo tempo em que pensavam em máquinas de tecelagem, trem a vapor e outros 

maquinários do século XIX, aconteciam os primeiros projetos do computador. O primeiro 

conceito sobre o computador se deu em 1822, na Universidade de Cambridge, e seu idealizador 

foi Charles Babbage, que desenvolveu a máquina da diferença. 

164.  TERESI, Dick. Descobertas perdidas: as raízes antigas da ciência moderna, dos babilônios aos maias. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2008.
165.  Ibid., p. 29.
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Com a difícil tarefa de trabalhar com grandes tabelas 

feitas à mão, Babbage começou a desenvolver uma máquina a 

vapor que pudesse fazer esse serviço árduo. I wish to God these 

calculations had been executed by steam (Peço a Deus que 

esses cálculos tenham sido executados por meio de vapor 

[máquinas a vapor]). E com esse desejo Charles Babbage 

projetou a máquina da diferença.

A máquina da diferença era baseada no princípio 

matemático das diferenças finitas, em geral, o cálculo do valor de 

um polinômio pode exigir uma ou todas as operações matemáticas, 

mas a vantagem do método de diferenças finitas é que esse sistema 

elimina o uso da multiplicação e divisão, permitindo que os 

valores de um polinômio possam ser calculados somente com a 

adição, pois o desenvolvimento de um sistema mecânico para 

somar é mais fácil do que desenvolver um sistema para a multiplicação ou divisão.166

Infelizmente, o projeto de Babbage não saiu do papel,167 em razão do cancelamento da 

verba de pesquisa do governo inglês, que não conseguiu perceber a utilidade da máquina. 

Quando solicitado a renovar os fundos, o primeiro ‑ministro britânico Benjamin Disraeli 

observou que o único uso concebível para a máquina era simplesmente fazer soma de todo o 

dinheiro que tinha sido esbanjado no projeto. O gasto para a montagem parcial do “Difference 

Engine” foi de £17,500, para se ter uma ideia deste custo, com este valor na época, daria para 

construir 22 locomotivas a vapor da fábrica de Robert Stephenson. 168  Mesmo não saindo do 

papel o projeto da Máquina da Diferença, Babbage desenvolveu um novo equipamento que 

chamou de Máquina Analítica (Analytical Engine). Este projeto é considerado hoje como uma 

das realizações mais surpreendentes do século XIX por apresentar muitos princípios essenciais 

encontrados no computador digital moderno. 169

166.  http://www.computerhistory.org/babbage/howitworks/
167.  O projeto de Babbage foi finalizado, em 2002, 153 anos depois do desenvolvimento do primeiro projeto. Hoje, essa 
máquina encontra -se no Computer History Museum in Montain View, Califórnia, no coração do Vale do Silício, nos Estados 
Unidos. Para saber mais e ver o funcionamento, acesse o site http://www.computerhistory.org/babbage/.
168.  STRAUBHAAR, Joseph D. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 183.
169. idem

Tabelas que Babbage fazia à mão
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Em 1833 Babbage durante uma festa conhece Ada Lovelace, filha de um famoso poeta 

inglês Lord Byron. Lovelace ficou muito interessada nos projetos de Babbage e passa auxiliá-lo 

em suas pesquisas. Lovelace publicou em 1843 um artigo que descreve os procedimentos de 

como a máquina de calcular deveria proceder para resolver alguns problemas matemáticos - 

procedimentos que são conhecidos hoje como programas (software). Lovelace, neste artigo 

afirmou que a máquina poderia ir além dos cálculos matemáticos, ela viu que os números podiam 

representar outras entidades além da quantidade como: as letras do alfabeto e as notas musicais; 

estendendo assim os seus recursos para além do mundo da matemática. Essa noção é profética 

entretanto, Babbage não parece ter enxergado com clareza as afirmações de Lovelace. Por causa 

de seus estudos e suas colaborações Lovelace é considerada a primeira programadora do mundo.170

Babbage observou em suas pesquisas que poderia simplificar o projeto da Difference 

Engine de modo que em 1847 Babbage inicia um novo projeto denominado “Difference Engine 

2”. Com novo design elegante e eficiente exigiu três vezes menos peças do que a Difference 

Engine 1. Babbage não fez nenhuma tentativa para construir a máquina. Este projeto foi 

construído e concluído em 2002 com 8.000 peças pesando cinco toneladas medindo onze metros 

de comprimento por sete metros de altura, sendo o primeiro do projeto de Babbage a ser 

realizado na sua totalidade.171

É importante salientas algumas das causas de Babbage não ter conseguido construir uma 

máquina completa, as razões são controversas, mas o que se sabe é que Babbage foi um indivíduo 

muito temperamental, altamente baseada em princípios, se ofendia facilmente e quem o criticava 

era visto por ele como inimigo. Babbage não gostava de fazer demonstrações, ele desprezou 

palestras sobre seu trabalho não promovendo assim o potencial matemático de suas máquinas. 

Como resultado de suas atitudes, seus equipamentos foram julgados em grande parte como 

máquinas para produzir tabelas sem erros. Os peritos da época não enxergavam uma necessidade 

real de um equipamento que produzisse novas tabelas, alguns argumentaram que as tabelas 

existentes já eram suficientemente precisas e que não havia uma justificativa técnica para um 

investimento tão elevado para a construção deste tipo de máquina. Ao contrário de Babbage que 

não gostava de demonstrar seus projetos, este ato de demonstrar fez toda a diferença na 

170.  http://www.computerhistory.org/babbage/howitworks/
171. Idem
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divulgação do computador iconográfico no século seguinte. Mas Charles Babbage sabia que no 

futuro as pessoas iriam dar o devido valor ao seu projeto.

If unwarned by my example, any man shall undertake and shall succeed 
in really constructing an engine ... upon different principles or by simpler 
mechanical means, I have no fear of leaving my reputation in his charge, for 
he alone will be fully able to appreciate the nature of my efforts and the value 
of their results.172

Em 1890, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, Herman Hollerith desenvolveu 

uma máquina de tabulação cuja memória era gravada por cartões perfurados. Essa máquina foi 

um marco na história do censo dos Estados Unidos; com ela. o processo de tabulação, que no 

censo anterior levara anos para contabilizar, foi realizado em seis semanas. 

Desesperado, o Bureau do Censo recorreu a uma nova máquina de tabular, 
inventada por Herman Hollerith, que reduziu dados pessoais a furos feitos 
em cartões de papelão. Diminutos dedos mecânicos “sentiam” os furos e 
fechavam um circuito elétrico e, em troca, avançava um contador mecânico.173

O sistema de tabulação de Hollerith proporcionou possibilidades para o negócio de 

máquinas de tabulação, e vieram outros modelos elétricos para o auxílio de cálculos em 

repartições públicas dos Estados Unidos. Em 1911, Hollerith cuja empresa chamava -se 

Hollerith’s Tabulating Machine Company, se junta a mais três empresas, formando a Computing‑

‑Recording Company. Com essa união, Thomas J. Watson toma a liderança da empresa. Os 

negócios triplicam, em 1914, e Thomas J. Watson troca o nome da empresa para International 

Business Machine Corporation, ou simplesmente IBM.174

A Segunda Guerra Mundial foi uma terrível inspiração de pesquisas para novos projetos 

para computadores, devido à necessidade de achar meios para respostas mais rápidas e precisas 

e perceberam que os computadores seriam um meio rápido para obter respostas de informações 

como decodificar mensagens nazistas. Para essa função, desenvolveram o computador Colossus, 

que serviu ao exército britânico, cujo responsável era Alan Turing.

172.  BABBAGE, Charles, em http://www.computerhistory.org/babbage/charlesbabbage/
173.  STRAUBHAAR, Joseph D. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 184.
174.  MANOVICH, Lev. Language of New Media. Massachusetts, MIT Press, 2006.
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O legado de Alan Turing ficou notório depois de diversos artigos publicados relacionando 

o computador e a inteligência. Turing demonstrou esses conceitos em seu artigo Computing 

Machine Intelligence, apresentando as possibilidades de uma máquina jogar xadrez. Em outro 

artigo, que ele apresentou em um seminário intitulado On Computable Number, Turing 

descreveu um modelo de computador que serviria não só para fazer contas, mas para o uso 

geral. Esse projeto de computador levou o nome de Universal Turing Machine.175

Even though it was capable of only four operations, the machine could perform 
any calculation that could be done by a human and could also imitate any other 
computing machine. The machine operated by reading and writing numbers 
on an endless tape. At every step the tape would be advanced to retrieve the 
next command, read data, or write the result.176

Turing demonstrou que máquinas racionais — máquinas que usam as propriedades 

físicas de símbolos para produzir novos símbolos que tenham algum sentido [...]. Na verdade, 

nem é preciso um gigantesco armazém dessas máquinas, uma para somar, outra para extrair raiz 

quadrada, uma terceira para imprimir sentenças em inglês etc. Um tipo de máquina de Turing é 

denominado Máquina Universal de Turing. Ela pode receber uma descrição de qualquer 

máquina de Turing impressa em sua fita e dali por diante imita com exatidão a outra máquina. 

Uma única máquina pode ser programada para fazer qualquer coisa que qualquer conjunto de 

regras pode fazer.177

Infelizmente, a máquina de Turing não era viável devido ao nível de programação muito 

complexo e além de ser muito grande, mas Turing provou com seu projeto que era possível 

desenvolver um equipamento para simular a inteligência humana. Entretanto, seu projeto foi o 

início da produção de processadores de computadores pessoais.178 O objetivo de se fazer uma 

comparação entre a informática e o cérebro é de obter um sistema que possa de alguma forma 

ser uma extensão da mente, mas que simule o modo de como a mente funciona. Mas para que 

isso ocorra, é necessário entender um pouco sobre o funcionamento do cérebro, que não é um 

sistema linear, gradual onde há hierarquia como a lógica aristotélica propõe, mas algo aleatório, 

onde as relações são feitas com outros conceitos, e cada novo conceito uma nova conexão.179

175.  Ibid.
176.  Ibid., p. 24.
177.  PINKER, Steven. Como a Mente Funciona. São Paulo : Companhia das Letras, 1998.
178.  LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. Rio de Janeiro : Editora 34, 1995,  p.155
179.  WARDRIP -FRUIN, Noah. The New Media Reader. Massachusetts, MIT Press, 2003.
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A partir das ideias de Turing, foram criadas as primeiras linguagens do computador como 

o fortran e o cobol. Suas pesquisas foram interrompidas devido a sua prisão e condenação à 

castração química, por ter assumido ser homossexual. Um ano depois de sua condenação, ele se 

mata comendo uma maçã envenenada.180 Anos depois, Steve Jobs homenageia Alan Turing, 

colocando no logo de sua empresa uma maçã mordida.

A Segunda Guerra Mundial também motiva os cientistas, nos Estados Unidos, a buscar 

um novo sistema de computador e, em 1943, J. Presper Eckert, John Mauchly e, mais tarde, 

John von Neumann desenvolveram na Universidade da Pensilvânia o computador ENIAC, cuja 

função principal era auxiliar os norte -americanos a calcular a trajetória balística, mas o ENIAC 

só ficaria pronto por completo em 1946, cuja maior utilização seria durante a Guerra Fria.181

Dos três criadores do ENIAC será dada ênfase maior a John von Neumann, pela sua 

contribuição não só no ENIAC, mas por suas pesquisas cujos resultados obtidos são usados até 

hoje. John von Neumann nasceu em Budapeste, em 1903, e durante sua vida colaborou para 

diversas pesquisas científicas desenvolvendo a teoria dos jogos, aprimorando a matemática 

aplicada e a ciência da computação. Na área da informática, resolveu o problema do uso do bit. 

Neumann fez um estudo comparativo, a partir dos estudos de Alan Turing, sobre a 

inteligência artificial. Ele começou a estudar o comportamento dos neurônios do cérebro. 

Buscou uma relação entre o funcionamento do cérebro e do computador, e chegou a afirmar que 

o funcionamento do cérebro é prima facie digital.182 Neumann Percebeu que a mente humana 

180.  STRAUBHAAR, Joseph D. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
181.  NEUMANN, John von. O computador e o cérebro. Lisboa: Relógio d’Água, 2005, p. 17. Foi mantida a ortografia vigente 
em Portugal.
182.  NEUMANN, John von. O Computador e o Cérebro. Lisboa : Relógio d´Água, 2006.

Acima fotos do computador ENIAC
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trabalha com cargas elétricas positivas e negativas que resultam na formação da informação. A 

partir desta relação binária do cérebro, Neumann desenvolve um sistema que chamou de 

marcadores, que consistia na combinação de dígitos decimais, e cada dígito se resumiria na 

ausência (negativo) ou a presença (positivo) de energia, podendo ainda se combinar em grupos 

de 8 ou 16; sendo que a ausência de energia é o número 0 e a presença é o número 1.183 Estas 

duas informações são as menores unidades básicas do computador denominadas bit. Partindo 

deste conceito, a informação do computador é a combinação entre a ausência ou a presença de 

energia elétrica resultando em uma informação. McLuhan faz uma afirmação pertinente a este 

caso, dizendo que a energia elétrica é uma informação pura.184

Von Neumann é responsável pela arquitetura computacional subjacente 
a quase toda a “revolução do computador”, no século XX, uma revolução 
que terá, em longo prazo para a humanidade, um impacto pelo menos tão 
grande quanto o da mecânica de Isaac Newton ou o do eletromagnetismo 
de James Maxwell. Além do mais, von Neumann teve o gênio e a intuição 
para perceber, no que se refere ao cérebro biológico, para além da sua própria 
arquitetura computacional, vislumbrando os contornos de um novo paradigma 
explanatório ou de um poder, talvez, ainda maior.185

Turing, von Neumann e diversos pesquisadores começaram a pensar no futuro do 

computador e no que esse aparelho poderia auxiliar nos afazeres do ser humano. Até a década 

de 1950, o computador era considerado uma máquina de calcular, uma calculadora possante 

que poderia fazer contas com grande quantidade de dígitos rápidos e mais precisos do que o 

homem. Vannevar Bush traz um novo conceito de como usar o computador, que seria além de 

uma calculadora possante. 

Vannevar Bush foi um dos responsáveis pela criação do 

Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba de hidrogênio, 

que destruiu Hiroshima e Nagasaka. Mais tarde, participou 

das políticas da Guerra Fria. Antes da Segunda Guerra 

Mundial, Vannevar Bush convenceu o presidente F. D. 

Roosevelt a criar um sistema político de relacionamento entre 

os militares, as indústrias e os pesquisadores acadêmicos, que 

resultou no Complexo Militar -Industrial. que foi chamado pelo presidente dos Estados Unidos, 

183.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo : Cultrix, 1986, p.
184.  Ibid., p. 24. Foi mantida a ortografia vigente em Portugal.
185.  WARDRIP -FRUIN, Noah. The New Media Reader. Massachusetts, MIT Press, 2003, p. 38.

Vannevar Bush
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Dwight Eisenhower, de Triângulo de Ferro, perpetuando -se assim o relacionamento entre a 

indústria, os militares e os pesquisadores acadêmicos. 

O Triângulo de Ferro foi uma das mais importantes decisões para a história das novas 

mídias, pois por intermédio dessa ação abriram -se novos caminhos para importantes projetos 

tecnológicos. 

Bush publicou, em 1945, no Atlantic Monthly and Life, o seu artigo As We May Think. Nesse 

artigo, Bush começou a fazer uma análise da quantidade de conhecimento e descobertas. Desde o 

final do século XIX questiona -se o modo que se armazena e disponibiliza o conhecimento obtido.

The difficult seems to be, not so much that we publish unduly in view of 
the extent and variety of present day interests, but rather that publication has 
been extended far beyond our present ability to make use of record.   
The summation of human experience is being expanded at a prodigious rate, 
and the means we use for threading through the consequent maze to the 
momentarily important item is the same as was used in the days of square-
-rigged ships.186

Bush mostra que, no século XX, as informações estavam sendo organizadas e armazenadas 

de modo que não mais comportavam o ritmo de quantidade de informações que eram obtidas, 

por isso era necessário um sistema que pudesse armazenar facilmente grandes quantidades de 

informações em um local onde facilmente essas informações pudessem ser acessadas.

Bush recorreu a uma metáfora náutica para exprimir esse pensamento, já 
sugerindo a idéia provocativa do espaço -informação [...]. Como antídoto para 
essa situação, Bush propôs uma espécie de lancha veloz, um invento que era 
misto de máquina de microfilmagem e computador.187

O desejo de Bush era disponibilizar todo o 

conhecimento possível existente, utilizando toda a 

tecnologia vigente em seu período como a fotografia, 

fotocélula, câmara de filmar, gravador de som, fitas 

magnéticas, o vocoder, o telefone e a televisão. Com isso 

186.  Ibid.
187.  Ibid.

Projeto do Memex
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Bush projeta uma máquina que teria toda a tecnologia vigente na época para armazenar e 

disponibilizar o conhecimento que ele chamou de Memex (Memory Extension).188

Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized 
private file and library. It needs a name, and, to coin one at random, “memex” 
will do. A memex is a device in which an individual stores all his books, 
records, and communications, and which is mechanized so that it may be 
consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate 
supplement to his memory.

It consists of a desk and while it can presumably be operated from a distance, it is 
primarily the piece of furniture at which he works. On the top are slanting translucent 
screens, on which material can be projected for convenient reading.  
There is a keyboard and set of buttons and lavers. Otherwise it looks like an 
ordinary desk.

In one end is the stored material. The matter of bulk is well taken care 
of by improved microfilm. Only a small part of the interior of the memex is 
devoted to storage, the rest to mechanism. Yet if the user inserted 5000 page 
of material a day it would take him hundreds of years to fill the repository, so 
he can be profligate and enter material freely.

There is, of course, provision for consultation of the record by the 
usual scheme of indexing. If the user wishes to consult a certain book, 
he taps its code on the keyboard, and the title page of the book promptly 
appears before him, projected onto one of viewing positions.  
A special button transfers him immediately to the first page of the index. 
Any given book of his library can thus be called up the consulted with far 
greater facility than if it were taken from a shelf. AS he has several projection 
positions, he can leave one item in position while he calls up another. He can 
add marginal notes and comments, taking advantage of one possible type of 
dry photography, and it could even be arranged so that he can do this by a 
stylus scheme, such as is now employed in the telautograph seen in railroad 
waiting rooms, just as though he had the physical page before him.189

Bush toca em um ponto muito importante em seu artigo, que é o funcionamento da mente 

humana. O Memex, por ser uma extensão da memória humana, deveria funcionar de modo 

semelhante. Com isso, Bush afirma que o ser humano não pensa por hierarquia, mas por associação. 

É importante observar que a origem do modo de organizar hierarquicamente o pensamento vem 

com a organização linear da escrita, pois segundo Frutiger [...] a escrita propriamente dita nasceu 

apenas no momento em que começaram a organizar e “alinhar” os sinais lado a lado ou um 

sobre o outro, correspondendo à evolução linear dos pensamentos [...].190 Conclui -se, então, que 

a mente humana teve de se adaptar ao suporte, de modo que a representação só poderia acontecer 

uma de cada vez. Mas com o Memex, o acesso ao conhecimento teria vários recursos como 

188.  Ibid., p. 45.
189.  FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projetos e significados. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 87.
190.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 28.
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som, vídeo, imagem e tudo ao mesmo tempo. Dessa forma é que Bush propôs um sistema 

semelhante com a forma do ser humano pensar.191  Todas as informações armazenadas no 

Memex ficariam disponíveis, de forma que se alguém necessitasse de alguma informação, 

poderia consultar o equipamento e as relações que são feitas com o assunto desejado. Com isso, 

tem -se um caminho traçado a partir de um conceito no banco de dados disponibilizado.192

The real heart of the matter of selection, however, goes deeper than a lag in 
the adoption of mechanisms by libraries, or a lack of development of device 
for their use. Our ineptitude in getting at the record is largely caused by 
the artificiality of systems of indexing. When data of any sort are placed in 
storage, they are filed alphabetically, and information is found (when it is) by 
tracing it down from subclass to subclass. It can be in only one place, unless 
duplicates are used; one has to have rules as to which path will locate it, and 
the rules are cumbersome. Having found one item, moreover, one to emerge 
from the system and re -enter on a new path.

The human mind does not work that way. It operates by association. 
With one item in its grasp, it snaps instantly to the next that is suggested by 
association of thoughts, in accordance with some intricate web of trails carried 
by the cell of the brain. It has other characteristics, of course, trails that are not 
frequently followed are prone to fade, items are not fully permanent, memory 
is transitory. Yet the speed of action, the intricacy of trails, the detail of mental 
pictures, is awe -inspiring beyond all else in nature.193

Pierre Lévy em seu livro, As Tecnologias da Inteligência, coloca a associação de como o 

modo que a mente funciona, com uma simples palavra, abre uma série de redes de conhecimentos, 

o que dimensiona novos conceitos com os sentidos das palavras.194

Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma rede 
de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagem, sons, 
odores, sensações proprioceptivas, lembranças, afetos, etc. Por exemplo, a palavra 
“maçã” remete -nos ao conceito de fruta, de árvore, de reprodução; faz surgir o 
modelo mental de um objeto basicamente esférico, com um cabo saindo de uma 
cavidade, recoberto por uma pele de cor variável, contendo uma polpa comestível 
e caroços, ficando reduzida a um talo quando a comemos; evoca também o gosto e 
a consistência dos diversos tipos de maçãs, a granny, mais ácida, a golden, muitas 
vezes, farinhenta, a melrose, deliciosamente perfumada; traz de volta a memória 
de bosques normandos de macieiras, de tortas de maçã...195

O texto de Bush abriu precedentes para que os pesquisadores olhassem para si e indagassem 

de que forma a mente funciona, e entendendo o seu funcionamento fossem capazes de produzir 

191.  Ibid., p. 29.
192.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 23. 
193.  WARDRIP -FRUIN, Noah. The New Media Reader. Massachusetts, MIT Press, 2003, p. 44.
194.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 23.
195.  Ibid., p. 93.
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Douglas Engelbart

equipamentos e máquinas que se adaptassem ao modo de 

como o ser humano vive. Infelizmente, o projeto de Bush não 

saiu do papel, mas seu texto influenciou muitos cientistas e 

pesquisadores, como Douglas Engelbart. 

Douglas Engelbart é uma das personalidades mais 

importantes no ramo da informática e é considerado um dos 

grandes inventores do século XX, pois a interface do 

computador que se conhece hoje se deve em grande parte a 

ele. Engenheiro elétrico de formação, Engelbart recebeu 

seu título de Ph.D. em 1955, pela Universidade de UC Berkeley. Trabalhou no sistema de radares 

da NACA (atual NASA). 

Nesse ínterim, ao monitorar um sistema de radar nas Filipinas, Engelbart depara com o 

artigo de Bush publicado na Atlantic Monthly and Life, com o título As We May Think, e concorda 

com a necessidade de desenvolver um sistema que conseguisse administrar a imensa quantidade 

de conhecimento que era produzido na primeira metade do século XX. For several months I had 

devoting most of my spare time to searching for professional goals; for some reason I wanted to 

invest the rest of my heretofore aimless career toward making the most difference in improving the 

lot of the human race (Por vários meses, eu dediquei a maior parte do meu tempo livre buscando 

objetivos profissionais, por alguma razão eu queria investir o restante da minha carreira, até agora 

sem rumo, no sentido de fazer a diferença na melhoria da raça humana).31  Em entrevista concedida 

a Howard Rheingold, Engelbart descreveu seu insight:

When I first heard about computers, I understood from my radar experience 
that if these machines can show you information on printouts, they could show 
that information on a screen. When I saw the connection between a television 
like screen, an information processor, and a medium for representing symbols 
to a person, it all tumbled together. I went home and sketched a system in 
which computers would draw symbols on the screen and I could steer though 
different spaces with knobs and levers and look at words and data and graphics 
in different ways. I imagined ways you could expand it to a theater like 
environment where you could sit with colleagues and exchange information 
on many levels simultaneously. God! Think of how that would let you cut 
loose in solving problems.196 

196. HOWARD, Rheingold. Virtual reality New York: Touchstone, 1991 pp.74-75
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Convencido de que poderia produzir algo, Engelbart desenvolveu um projeto que tinha com 

o título Augmenting Human Intellect, cujo objetivo era desenvolver um sistema no computador 

que pudesse auxiliar o ser humano a resolver problemas complexos, de qualquer natureza. 

By “Augmenting Human Intellect” we mean increasing the capability of a 
man to approach a complex problem situation, to gain comprehension to suit 
his particular needs, and to derive solutions to problems. Increased capability 
in this respect is taken to mean a mixture of the following: more rapid 
comprehension, better comprehension, the possibility of gaining a useful 
degree of comprehension in a situation that previously was too complex, 
speedier solution, better solutions, and the possibility of finding solutions 
to problems that before seemed insoluble. And by “complex situations” we 
include the professional problems of diplomats, executives, social scientists, 
life scientists, physical scientist […]. We refer to a way of life in an integrated 
domain where hunches, cut -and -try, intangibles, and the human “feel for a 
situation” usefully co -exist with powerful concepts, streamlined terminology 
and notation, sophisticated methods, and high -powered electronic aids.197

Para dar continuidade ao seu projeto de aumentar o intelecto humano, Engelbart precisou 

desenvolver uma série de recursos no computador, para que o computador tivesse um uso 

amigável por parte do usuário. Entre os recursos que Engelbart desenvolveu, o mouse seria o 

mais notório dos recursos desenvolvidos. Mas Engelbart é considerado pai não só do mouse, 

como também da interface gráfica no computador com a criação do sistema GUI (Grafical User 

Interface) que consiste no uso de ícones e símbolos para gerar comandos para os computadores, 

e que dão forma à interação entre usuário e computador. 198

No entanto, afinal, o que é exatamente uma interface? Em seu sentido mais 
simples, a palavra se refere a software, que dá forma à interação entre o usuário 
e o computador. Interface atua como uma espécie de tradutor, mediando 
entre as duas partes, tornando uma sensível à outra. Em outras palavras, a 
relação governada pela interface é uma relação de semântica, caracterizada 
por significado e expressão, e não por força física. [...] Para que a mágica 
da revolução digital ocorra, um computador deve também representar -se a si 
mesmo ao usuário, numa linguagem que esse compreenda.199

A interface gráfica utiliza o conceito de espaço informação. Esse conceito de espaço 

informação nasceu na Grécia, com o poeta chamado Simônides de Céos (556 -468 a.C.), que 

consistia em memorizar coisas a partir de imagens.200

197.  ENGELBART, Douglas. Augmenting human intellect in WARDRIP -FRUIN, Noah. The New Media Reader. Massachu-
setts, MIT Press, 2003, p. 95.
198.  STRAUBHAAR, Joseph D. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004, p. 196.
199.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro; Jorge Zahar Ed., 2001, p. 17.
200.  Ibid.
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O estratagema de Simônides baseava -se numa peculiaridade da mente humana: 
nossa memória visual é muito mais duradoura que a memória textual. É por 
isso que temos muito mais facilidade de esquecer um nome do que um rosto, 
e nos lembramos meses mais tarde de que certa citação aparecia no canto 
superior esquerdo de uma página, mesmo que tenhamos esquecido as palavras 
da própria citação.201

A construção da interface gráfica se baseou em uma mesa de escritório, onde os principais 

recursos de uma mesa de escritório seriam encontrados na interface gráfica. Esse recurso ficou 

conhecido como metáforas da escrivaninha.

As metáforas tornariam a experiência do usuário mais intuitiva, e metáforas 
gráficas divertidas, animadas, tornariam a ideia de usar o computador menos 
intimidante. Se você soubesse sentar -se a uma escrivaninha e revirar papéis, 
podia usar a máquina.202

Esse sistema é também conhecido como linguagem natural, porque permite que o usuário, 

sem treinamento ou conhecimento de informática, consiga emitir informações para o computador, 

no ícone/símbolo apresentado no monitor, clicando com o mouse.203

O mouse é o instrumento que permite manipular as imagens em pixel. O 
mouse é o dedo do ser humano que transforma todo real movimento em 
simulação, ou seja, o mouse é um tradutor. As mãos e o mouse juntos tornam-
-se a combinação mais importante para a informática; para que o ícone ou 
representações da interface imagética sejam alcançados, é necessário fazer uso 
do mouse, essa é a marca da informática, a relação entre o real e o virtual.204 

O mouse é um dispositivo criado por Douglas Engelbart para manipular diretamente 

informações existentes no computador. O usuário com o mouse, em vez de digitar vários 

comandos para executar determinada tarefa, clica no ícone desejado e os programas são abertos. 

Pode -se excluir arquivos, com um simples toque, arrastando para a lixeira. A partir da interface 

gráfica e do mouse, é desnecessário o conhecimento de comandos, que só poderiam ser acionados 

por meio do teclado.205

201.  Ibid., p. 15.
202.  Ibid., p. 40.
203.  Ibid.
204.  Ibid.
205. Deve-se deixar claro que o mouse não foi o primeiro dispositivo para manipulação direta no computador, em 1962 Ivan 
Sutherland criou um sistema fruto de seu trabalho de doutorado, no MIT, intitulado Sketchpad: A Man Machine Graphical 
Communication System, que consistia em uma interface tátil que o indivíduo por meio de uma caneta era capaz de desenhar 
diretamente no monitor de CRT. O software permitia que o usuário armazenasse as imagens criadas, duplicasse e utilizasse em 
outro projeto. O projeto criou uma nova possibilidade de relacionar com um computador por meio de imagens, ao contrário do 
sistema vigente na época, que eram representados por nomes e números. A funcionabilidade do Sketchpad inspira admiração 
entre os profissionais de computação gráfica até hoje, mais de quarenta anos depois de sua primeira apresentação.
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Engelbart montou um centro de pesquisa no Stanford Research Institute, onde por algum 

tempo pôde realizar alguns testes e montar o Augmented Human Intellect Research Center, que 

consistia em um laboratório experimental para desenvolver um meio de interação entre o 

homem e o computador, cujo princípio era o desenvolvimento de um sistema de argumentação, 

de modo que a interface desenvolvida pudesse manter “um diálogo” com o usuário.206 

Engelbart tinha consciência que o computador teria de representar para que o usuário 

pudesse entender. Cabe a menção do processo de acessibilidade, pois o computador tem de falar 

uma linguagem humana e não o homem falar uma linguagem de computador.207 

A verdadeira revolução do computador não foi o cálculo, mas a representação, o computador, 

como um sistema simbólico, com representações e sinais e não como causa e efeito, como na 

matemática, cria, a partir da linguagem imagética do computador, um sistema de simbiose entre 

homem e máquina.208 Engelbart fez que o aprendizado de um recurso servisse para diversos 

recursos, tornando o manuseio mais rápido e fácil. Esse sistema foi chamado de coerência das 

interfaces, as mesmas representações e os mesmos comandos eram usados para várias aplicações.209

Douglas partiu do princípio de que o agenciamento de mídias (meios) tecnológicas 

intelectuais, linguagem e método de trabalho de determinada época condicionam a maneira de 

pensar do grupo vigente. Ligando esse conceito com a ideia de Vannevar Bush, pode -se observar 

que havia o desejo de agregar o recurso tecnológico na vida das pessoas, pois ambos, tanto 

Bush quanto Engelbart, enxergavam que da mesma forma que o alfabeto ampliou conceitos, o 

computador poderia fazer o mesmo, projetando um sistema da informática mais próximo do 

povo por meio da interface gráfica.210 O mouse permitiu que o usuário entrasse no mundo virtual, 

pois sem o mouse é como estar na frente da televisão sem nenhuma interação. O mouse é o meio 

entre o homem e a máquina,211 criando o princípio da manipulação direta. O usuário tem um 

controle sobre as representações mostradas, dando a sensação de que a informação está mais 

próxima.212

206.  WARDRIP -FRUIN, Noah. The New Media Reader. Massachusetts, MIT Press, 2003.
207.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro; Jorge Zahar. Ed., 2001.
208.  Ibid.
209.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
210.  Ibid.
211.  JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar. Ed. 2001.
212.  Ibid.
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As ideias de Douglas foram ignoradas, pois a informática era tida como uma arte de 

automatizar cálculos, o computador era visto como uma megacalculadora, sendo o teclado o 

único modo de acessar. A manipulação direta (o uso do mouse) estava fora de cogitação para as 

universidades, no final dos anos de 1960,213 com isso o seu projeto, no Stanford Research 

Institute, teve de ser interrompido devido ao corte de verba. 

Engelbart e toda a sua equipe foram dispensados. Mas a Xerox Parc interessou -se pelas 

pesquisas desse novo equipamento e contratou Engelbart e sua equipe para que pudessem dar 

continuidade às pesquisas de um novo sistema de computador.

I left ARPA in late 1969 after I knew that the ARPAnet was up and running, 
and I went to Utah for what turned out to be only a year. When I was in Utah, I 
got a call from George Pake, a physicist who was setting up Xerox’s Palo Alto 
Research Center. I had the impression that he just wanted to pick my brain. 
There was no discussion of a job. He told me that Xerox was going to have a 
research lab here in Palo Alto and part of it was going to be devoted to computer 
research. The research group was going to develop technologies that would be 
used at S.D.S., a computer company that Xerox had recently purchased. I said, 
“Oh, that’s too bad”. He said, “What do you mean?” “Well, you won’t be able 
to get anyone who’s any good to come work here because there’s absolutely no 
respect for S.D.S. among the best computer folks”. They were floored. They 
said, “What do you think we ought to do?” I replied, “You ought to computerize 
the office; everything that happens in the office can be put on the computer”.214

Douglas Engelbart é considerado o pai da interface gráfica e da metáfora da escrivaninha e 

do mouse e que, a partir de sua pesquisa, foi desenvolvido o computador iconográfico o Alta e o 

Star, na Xerox Parc. Porém, infelizmente, esse computador não teve boa receptividade no mercado.

Assim, a equipe da Xerox Parc elaborou a primeira genuína interface desktop, 
como parte de um sistema operacional experimental chamado Smalltalk. A 
Xerox nunca conseguiu fazer coisa alguma com o Smalltalk – colocaram -no 
num pacote com um caro sistema computacional chamado Xerox Star que 
foi um fracasso retumbante no início da década de 1980 – mas a metáfora 
da escrivaninha era uma ideia poderosa demais para ficar aprisionada num 
laboratório de Palo Alto. No fim das contas, o desktop foi libertado por um 
jovem e obstinado homem de negócios que pôs os olhos no Smalltalk, pela 
primeira vez, durante uma visita às instalações da Xerox Parc. Seu nome era 
Steve Jobs.215

213.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
214.  New York Times, 20 de dezembro de 1999. An Internet Pioneer Ponders the Next Revolution, por JOHN MARKOFF.
215.  JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001, p. 40.
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3.1 O LEGADO DE STEVE JOBS

As pessoas não sabem o que querem até você 
mostrar a elas.

Steve Jobs216

Se eu perguntasse a meus compradores o que 
eles queriam, eles teriam respondido que era um 
cavalo mais rápido.

Henry Ford217

Desenvolver uma nova tecnologia não era suficiente, havia a necessidade de fazer que o 

mercado aceitasse a ideia. As pessoas no geral têm muita dificuldade em aceitar o novo, mesmo 

que seja para a facilitação de processos, porque parte -se do princípio que o novo recurso requer 

aprendizado. 

Outro motivo para a grande resistência à mudança é o não entendimento da função do 

recurso desenvolvido. Esses problemas ocorrem em diversas áreas da produção tecnológica do 

homem, e não foi diferente com o computador. Pode -se citar o exemplo de Charles Babbage, no 

século XIX, ou mesmo no século XX, com o projeto de Douglas Engelbart.  A aceitação de um 

novo recurso por parte do usuário é lento e demorado, mas Steve Jobs soube sentir esse mercado 

e fez o computador iconográfico sair dos laboratórios e ter boa aceitação no mercado.

Na década de 1970, existiam basicamente dois tipos de usuários de computador, o primeiro 

tipo são as grandes empresas, órgãos do governo, centro acadêmico de pesquisa (Triângulo de 

Ferro) e o segundo tipo são os curiosos em eletrônica e computadores. Para servir basicamente 

a esses dois mercados, havia as grandes empresas, como a IBM, que desenvolviam computadores 

de grande porte, e as lojas de eletrônica, onde se vendiam peças para que o computador fosse 

montado artesanalmente. 

Para a maioria dos jovens, dessa época, a montagem de equipamentos eletrônicos, como 

o computador, era uma forma de entretenimento, pois os computadores em si mesmo não 

conseguiam fazer grandes operações e pensava -se que o futuro tecnológico estava nas máquinas 

e não nos softwares.218 

216.  Ibid., 4ª capa 
217.  Ibid., p. 63.
218.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
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Outro conceito importante foi o da descoberta de novos recursos, pois muito mais do que 

construir computador, o prazer estava em descobrir o modo que eram desenvolvidos tecnologias 

e sistemas exclusivos das grandes corporações e órgãos do Estado e o princípio, de forma 

rudimentar, de ver o sistema funcionando. Parece que isso dava mais prazer, em vez de aos 

programadores ou fãs da informática, a alguém pequeno que conseguia, de alguma forma, 

desenvolver algo semelhante a essas grandes empresas ou repartições do governo.219

O campus de Berkeley não ficava muito longe; a paixão pela bricolagem 
eletrônica mistura -se, então, a ideias sobre o desafio da alta tecnologia em 
proveito da “contracultura” e ao slogan como Computers for the people 
(computadores “para o povo” ou “ao serviço das pessoas”). Entre todos os 
grupos da nebulosa underground, que trabalhavam para a reapropriação das 
tecnologias de ponta, Jobs e Wozniac faziam parte do Homebrew Computer 
Club [...]220

Steve Jobs e Steve Wozniac desenvolveram um computador. Para vendê -lo, criaram uma 

empresa denominada Apple. Nessa época, para se ter uma ideia, o computador de maior sucesso 

era o Altair, que era vendido sem monitor e sem teclado, [...] Afinal, quem iria comprar um 

computador todo montado?221

Os computadores pessoais eram comercializados em peças, para que o usuário montasse. 

Mas a partir de uma iniciativa de Paul Terril, ao abrir uma loja de informática, a Byte Shop, que 

é considerada a primeira loja de informática pessoal, aceitou vender o Apple1, mas com a 

condição de o computador ser vendido montado. 

A partir dessa simples iniciativa, muda -se a forma de comercializar o computador, não 

ficando tão interessante a montagem, mas sim explorar o potencial do equipamento, pois montar 

não era para qualquer pessoa, da mesma forma que foi o início da fotografia. 

Jobs, percebendo a necessidade do mercado, começou não só a vender o circuito, mas 

vender junto o circuito, fonte, gabinete, teclado. Essa foi a grande característica do Apple2. 

Essa agregação ao produto fez toda a diferença na comercialização do Apple2. O sistema do 

Apple2 vinha com memória RAM. Isso significa que a pessoa, ao ligar, já poderia usar o 

219.  Ibid.
220.  Ibid., p. 44.
221.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 45.
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computador, porque, antes, sem a memória, havia a 

necessidade de digitar a programação do computador toda 

vez que se ligasse o computador.222

Wozniac e Jobs desenvolveram um sistema de 

controle muito mais barato, e mais rápido, em relação aos 

modelos encontrados; o uso do disquete para carregar o 

sistema foi algo inovador, mais ainda era o começo.223

A visita de Steve Jobs à Xerox Parc foi um divisor de águas na história do 

computador. Ao ser apresentado ao computador iconográfico, na ocasião quem estava 

trabalhando para o aperfeiçoamento do computador iconográfico eram Larry Tessler e 

Alan Kay que, mais tarde, seriam contratados pelo próprio Jobs para o desenvolvimento 

do Lisa e do Macintosh. O que também chamou muita a atenção de Jobs foi o uso do 

mouse. O mouse possibilitou o manuseio dos ícones representados no monitor com apenas 

um clique e deslocando o arquivo para qualquer parte do monitor, e sem a necessidade de 

digitar sequer um código. 

Outro item importante eram os menus que apresentavam todos os recursos que o software 

disponibiliza, e por meio do mouse foi possível acionar o recurso apresentado no menu. Outro 

recurso observado ainda por Jobs foram as janelas que possibilitaram conteúdos de diferentes 

pastas e abrir diferentes trabalhos. 

Depois de entrar em contato com os projetos da Xerox Parc, Steve Jobs lançou, em 1984, 

o computador Lisa. Jobs foi muito enfático em afirmar que o novo sistema iria fazer o usuário 

se sentir em um escritório, porque o projeto iconográfico Lisa trabalha com a metáfora da 

escrivaninha e coloca em prática um novo conceito da informática que seria o de quanto mais 

recursos o equipamento possuir tanto menos esforço o usuário precisaria ter para executar uma 

tarefa. Mas o sucesso do computador Lisa, da Apple, em comparação ao Star, da Xerox, foi 

muito mais além do que um sistema iconográfico e do mouse:

222.  LÉVY, loc. cit.
223.  Ibid., p. 47.

Computador Lisa
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Entre todas as características da interface, é preciso levar em conta a velocidade 
de cálculo do computador, seu tamanho, sua aparência, a independência do 
teclado, o desenho dos ícones e das janelas, etc., sem esquecer o preço da 
máquina (que remete, por sua vez, à elegância de sua concepção e, portanto, 
à facilidade de sua fabricação). Os menores detalhes, desde os aspectos 
aparentemente mais “técnicos”, até o que poderia ser visto como sendo apenas 
floreios estéticos indignos de uma discussão entre engenheiros, passando 
pelo próprio nome da máquina [...], tudo foi discutido apaixonadamente pela 
equipe [...].224

Steve Jobs popularizou o sistema de interface gráfica, ou seja, ele fez essa tecnologia 

chegar até as massas.

Nossa tarefa [...] é resolver problemas incrivelmente complexos e fazer a sua 
solução parecer inevitável e incrivelmente simples, de modo que as pessoas não 
percebam como a coisa foi difícil.
A simplicidade é o resultado de um processo de design caracterizado por gerar 
um monte de ideias e depois refiná -las.225

Com o computador Lisa, Steven Jobs conseguiu desenvolver um sistema que teve grande 

aceitação pelo público, em geral, fazendo o computador não ficar só no domínio das forças 

armadas e de grandes empresas, mas em todos os níveis da sociedade. A consolidação do 

computador pessoal, com linguagem iconográfica, ficaria marcada como o lançamento do 

computador Macintosh.226

Mais do que qualquer coisa, o que tornou o desktop do Mac original tão 
revolucionário foi o seu caráter. Tinha personalidade, senso de humor. Exibia 
uma magistral integração de forma e função e, é claro, havia elementos de 
forma gratuita, arte pela arte. Janelas se abriam em estalos. Menus cintilavam. 
Podíamos alterar o padrão do nosso desktop, criar nossos ícones. O Macintosh 
era de uso muito mais fácil que qualquer computador, no mercado, e, além disso, 
tinha estilo. A expressão canhestra “olhe -e -sinta”, popularizada por defensores 
do Mac, reflete exatamente o quanto a ideia era nova. Não havia uma palavra 
para definir a sensibilidade visual de um computador, porque até aquela altura 
os computadores não tinham possuído nenhuma. O Mac mudou tudo isso.227

O grande diferencial da interface imagética foi representar o mundo real em um ambiente 

virtual, um escritório virtual equipado com as coisas básicas de um escritório real como mesa 

224.  Ibid., p. 49.
225.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 93.
226.  NEGROPONTES, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
227.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro; Jorge Zahar Ed., 2001, p. 41.
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(desktop), lixeira, calculadora, mas, além dessas representações imagéticas (ícones), o que 

tornou a interface eficaz foi a manipulação direta por intermédio do mouse acionado por meio 

do clique. Esse ato de clicar tornou -se a segunda linguagem do computador.228

Representar um documento de texto como janela ou um ícone era uma coisa, 
mas a menos que o usuário tivesse algum controle sobre essas imagens, a 
ilusão seria remota, pouco convincente como um filme projetado a poucos 
fotogramas por segundo. Para que a ilusão espaço informação funcionasse, 
devíamos poder sujar as mãos, mexer as coisas de um lado para o outro, fazer 
coisas acontecerem. Aí é que entrou a manipulação direta. Em vez de teclar 
comandos obscuros, o usuário podia, simplesmente, apontar para alguma 
coisa e expandir seus conteúdos, ou arrastá -los pela tela.229

As linhas de comando dão lugar à imagem.230 Deve -se salientar que na década de 

1980, as pessoas já estavam acostumadas com a interação imagética devido à fotografia. No 

manual do Lisa, a Apple foi enfática ao dizer tão avançado, você já sabe como usá ‑lo e, em 

outra página, levou 200 anos de desenvolvimento de programas que você pode aprender em 

20 minutos.231 

A imagem na interface é usada como linguagem eliminando ou reafirmando a função do 

texto. A imagem tem um alto grau de poder de síntese, sendo que a leitura de uma imagem é 

mais rápida do que a leitura de uma descrição textual, porque a imagem nos fornece informações 

mais densas.232

Com o sistema da interface gráfica, o modo de aprendizagem é intuitivo e experimental, 

de forma que se o usuário desejar saber a função de determinado botão, é só clicar e ver o que 

acontece. Esse método é tão simples que as crianças interagem de forma tão intuitiva e natural, 

do mesmo modo que não se pensa quando se respira.233 Com a interface imagética, criam -se 

metáforas do real, ou seja, é feito um paralelo entre o que existe do lado de cá (realidade) com 

o que está sendo representado do lado de lá (virtual). 

228.  Ibid.
229.  Ibid., p. 21.
230.  Quando se diz que a linha de comando deu lugar à imagem, isso não significa que o sistema de linhas de comando deixou 
de existir, contudo não é o único sistema para utilizar um computador.
231.  Tradução livre dos títulos do manual de LISA, onde é explicado como funciona o sistema imagético do LISA e a utilização 
do mouse.
232.  FLUSSEN, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Corsac Naify, 2007.
233.  NEGROPONTES, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
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As metáforas produzidas pelo computador são frutos do avanço tecnológico que 

possibilitam o manuseio do pixel para a construção de uma imagem. As ferramentas tecnológicas 

vêm desenvolvendo projetos com tanta rapidez, que a cada dia que  passa o espaço entre uma 

novidade e outra vem diminuindo.234

Pierre Lévy afirma que a verdadeira revolução do computador não foi como uma 

máquina de calcular que trabalha com causa e efeito, mas como um sistema simbólico com 

representações e sinais, de modo que a metáfora da escrivaninha foi assim concebida para o 

sistema imagético do computador.235 Os pesquisadores procuram desenvolver sistemas que se 

adequem ao modo de agir e pensar do ser humano. Por isso, é importante que a aplicação de 

metáforas no computador deve ser a mais próxima do cotidiano do indivíduo, no caso do 

computador, uma escrivaninha.

O que se busca com conceitos da memória humana é o seu modo esquemático de 

organização para ser aplicado no computador, com isto, chegar a um sistema que simule o 

comportamento humano. Entretanto, a busca por um sistema que simule o pensamento humano 

serve para que o usuário se identifique com o sistema,236 pois o computador tem que representar 

para que o usuário possa entender, para que de uma forma amigável possa ser uma extensão do 

corpo humano, criando uma relação sinestésica entre homem e máquina, utilizando a capacidade 

de ambos para se chegar ao mesmo resultado.237 O computador, como extensão da mente, fez 

que a fisiologia do cérebro humano fosse reproduzida pelo computador, para a produção de 

informação e armazenamento de mensagem.

Segundo Edmond Couchot, o sistema simbólico do computador não tem o objetivo de 

representar o real, como a fotografia que só existe por existir algo real para refletir a luz e 

sensibilizar a camada do filme, mas criar uma realidade por meio dos pixels.238 

234.  Ibid.
235. LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. Rio de Janeiro : Editora 34, 1995.
236.  LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. Rio de Janeiro : Editora 34, 1995.p
237.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface : como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio 
de Janeiro : Jorge Zahar Ed. 2001.
238.  COUCHOT, Edmund. Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes da figuração in PARENTE, 
André (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
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O mouse é o meio entre a interface do computador e o homem. A partir de todas essas 

maravilhas que a informática apresenta, foi criado um mundo virtual onde os elementos do dia-

-a -dia são colocados como um sistema de linguagem metafórico, para haver entendimento do 

homem em relação ao recurso do computador que, por meio do mouse, o usuário se liberta 

daquela série de comandos, antes necessários e que, agora, com apenas um movimento (clique), 

aciona o recurso disponibilizado no computador. Essa facilidade fez o computador ser encontrado 

em diversos setores da sociedade contemporânea, como nas casas, lojas e escritórios. Com essa 

quantidade de exposição ao virtual, torna -se normal o seu uso e acaba fazendo parte do cotidiano 

das pessoas. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, o computador tornou -se um instrumento 

indispensável para a produção de conhecimento, que auxiliou o homem em grandes conquistas, 

potencializando a capacidade do homem, de forma que a tecnologia começou a gerar tecnologia, 

potencializando os recursos da humanidade e suprindo suas necessidades.

Diante da trajetória apresentada, tanto da fotografia quanto do computador, é importante 

perceber que ambos os recursos estavam nas mãos de pessoas especializadas, de forma que o 

acesso a estes recursos, tanto da fotografia quanto do computador, era necessário um longo 

período de estudo e treinamento. Era preciso desenvolver um projeto ou sistema para que as 

pessoas pudessem usar sem serem especialistas. George Eastman e Steve Jobs, em seus 

momentos, conseguiram desenvolver um meio para traduzir o uso dos complexos sistemas que 

eram a fotografia e o computador em apenas um apertar de botão, potencializando assim a 

memória humana por meio da fotografia e do computador. 

Entretanto, ao desenvolver um sistema, por mais acessível que ele seja, é necessário a 

divulgação do processo para que as pessoas possam usufruir. Nas universidades e grandes 

centros de pesquisas, a divulgação se dá muitas vezes por meio de artigos que são publicados 

em periódicos específicos. Para a divulgação para pessoas não especializadas, entra a publicidade, 

para que a acessibilidade do recurso tecnológico possa ser conhecida. 



CAPÍTULO 4
DA  ACESSIBILIDADE AO CONHECIMENTO

Nós esperamos que todo mundo que usava chapa de vidro 

fosse trocar pelo fi lme, mas achamos que, para fazer um grande 

negócio, teríamos de alcançar o público em geral e criar um 

novo grupo de clientes.

George Eastman *

* COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. New York : Harry N. Abrams, Inc, 1990., p. 54 – Tradução própria.
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A técnica é uma característica inerente ao homem que se relaciona com o meio para 

extrair recursos para a sua sobrevivência. O ser humano, além de ser homo sapiens, não deixa 

de ser homo faber, ou seja, uma criatura teórica,240 cuja única característica humana teria sido 

a posse de utensílios.241 A produção técnica é fruto de pessoas que investem tempo e conhecimento 

pesquisando maneiras para resolver determinado problema sendo o resultado ferramentas que 

auxiliam na execução de tarefas. 

Entretanto, muitas vezes, esse conhecimento permanece por muito tempo somente com 

os técnicos e especialistas, mas como o próprio McLuhan afirma, na medida em que o 

equipamento torna -se mais sofisticado, menos conhecimento a pessoa precisa para manusear o 

equipamento, pois a tecnologia traduz recursos complexos para uma interface mais simples.242

No meio imagético, Eastman e Jobs desenvolveram recursos para que a fotografia e o 

computador pudessem ser utilizados por pessoas não técnicas. Apesar de tanto esforço para que 

novos recursos fossem desenvolvidos, é interessante observar a dificuldade das pessoas em se 

adaptar aos novos recursos. McLuhan afirma que essa reação ocorre porque todo recurso 

tecnológico como extensão do corpo é como uma autoamputação, isto ocorre porque o 

instrumento substitui ou potencializa o membro do corpo humano, de forma que com novos 

recursos, o corpo precisa de treino para se adequar ao instrumento. Qualquer invenção ou 

tecnologia é uma extensão ou autoamputação de nosso corpo, e essa extensão exige novas 

relações e equilíbrios entre os demais órgãos e extensões do corpo.243

Todo processo de aprendizado requer um esforço que, por vezes, as pessoas não estão 

dispostas a investir, de forma que para haver mudança de hábito o recurso tecnológico em uso 

deve ser substituído por um sistema que compense o esforço, de modo que o usuário tem de se 

convencer de que os novos recursos são melhores do que os que estão em uso.244 

240.  Quando Leroi Gouhan usa o termo criatura teórica, ele está se referindo ao homem, devido a sua capacidade de projetar 
e desenvolver ideias e com possibilidade de se tornar real. 
241.  GOUHAN, Leroi. Homem e a técnica, Lisboa, Edições 70, p. 12.
242.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 399. 
243.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986.
244.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001.
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Steve Johnson afirma que toda mudança/revolução tem a desaprovação de alguém, e 

exemplifica esse tipo de desaprovação do novo recurso ao relatar o episódio de Stravinsky. 

Quando Stravinsky fez a primeira apresentação do balé Sagração da Primavera, chamaram a 

composição de ruído, porque não conseguiam entender as novas possibilidades de sons. 

Stravinsky apresentou uma nova forma de compor música e isso exigia das pessoas um novo 

repertório que muitos não estavam dispostos a aprender, do mesmo modo que muitos não 

conseguiam enxergar, no início, possibilidades para os novos sistemas imagéticos.245

[...] a plateia que fez algazarra durante a primeira apresentação de Sagração 
da Primavera certamente não pensava que o que lhe estava sendo apresentado 
era música. Algo comparável aconteceu com a metáfora do desktop no início 
da década de 1980. Podemos ver naquele editorial da Forbes246 a mesma 
sensibilidade que causou o reboliço na première de Stravinsky. O novo som 
desce sobre nós pela primeira vez, e tudo que ouvimos é barulho. O elemento 
música nos escapa por completo. Da mesma maneira, topamos com um novo 
modo de representar informação, mas tudo que vemos é “simplicidade” um 
programa gráfico, ou um brinquedo de criança.247

Eastman e Jobs tiveram diversas dificuldades ao lançar seus respectivos produtos no 

mercado, ambos perceberam a necessidade de realizar demonstrações, além de um novo 

aprendizado por parte do usuário. Esse novo aprendizado, muitas vezes, criava um desinteresse 

para os novos recursos. Com isso, a migração dos recursos imagéticos vigentes para os novos 

recursos idealizados por Eastman e Jobs não foi automática, de modo que Eastman e Jobs se 

viram obrigados a desenvolver um meio para que as pessoas conhecessem e se convencessem 

de que os novos sistemas, tanto da fotografia quanto do computador, eram melhores e mais 

fáceis de usar em relação aos sistemas anteriores. A propaganda foi o meio utilizado para 

difundir os novos recursos de Eastman e Jobs. 

É importante ressaltar que Eastman não inventou a fotografia e Jobs não inventou o 

computador iconográfico, mas o interesse de ambos era fazer que esses recursos pudessem 

245.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001.
246.  A seguir, o texto da Forbes apud p. 45, com o título Apresentação gráfica deles, do dia 13 de fevereiro de 1984, 
Macwrite, um programa processador de palavras que chega ao engenhoso requinte de dispor a tela para se parecer com uma 
máquina de escrever. Ambos são controlados pelo “mouse” da máquina, que move o cursor sem que o usuário toque no teclado. 
Tamanha simplicidade não é o que almejam as grandes empresas. O executivo médio tem pouca necessidade da habilidade 
gráfica do MacPaint. A maioria deles já tem de pensar o suficiente para escrever relatórios, sem ter de se preocupar também 
com a apresentação gráfica deles. 
247.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001, p. 46. 
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chegar às pessoas não técnicas, de modo que os dois desenvolveram um sistema de comunicação 

para informar e demonstrar a utilização dos novos produtos, criando, com isso, interesse pelo 

produto.248 

Outro ponto importante é que ambos viveram em períodos revolucionários. Eastman 

viveu no auge da Revolução Industrial, quando os processos aconteciam na velocidade da 

máquina a vapor, e Steve Jobs, por ser contemporâneo, vive na época do boom tecnológico e do 

período em que começa a reflexão da importância do computador na sociedade contemporânea, 

de forma que a situação que ambos viveram instiga a investigação e a expansão do conhecimento 

e da acessibilidade tanto da fotografia quanto do computador. 

Eastman e Jobs utilizaram sistemas semelhantes de comunicação para divulgar os seus 

respectivos produtos. De forma comparativa, a seguir, apresentaremos os principais meios de 

comunicação que George Eastman e Steve Jobs usaram, porque ambos tinham como sonho 

tornar seus sistemas acessíveis a todas as pessoas. Eles viram na publicidade o meio para se 

chegar ao público comum.

4.1 MANUAL DE INSTRUÇÃO: O ENSINO DA SIMPLICIDADE

Os manuais de instrução que Eastman e Jobs desenvolveram para os seus respectivos 

produtos são considerados como um documento que marca o novo modo de utilização da 

fotografia e do computador. O manual tem a característica de explicar o manuseio do produto 

que o acompanha. Isto se faz necessário devido ao desconhecimento do manuseio do instrumento 

por parte do usuário.

O manual de instruções é um meio impresso em que Eastman e Jobs tiveram a 

oportunidade de explicar e argumentar de forma mais detalhada as vantagens de seus respectivos 

equipamentos, diferentes dos outros meios impressos de divulgação. Uma característica do 

manual é que o indivíduo só vai ter acesso ao manual depois de adquirir o equipamento, por isso 

248.  Mais detalhes nos tópicos sobre a publicidade e demonstração que Eastman e Jobs faziam de seus produtos. 
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Acima a primeira página do manual da Kodak
Fonte: COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. New York : Harry N. Abrams, Inc, 1990.

o manual pode ser considerado como uma cartilha que, com o produto (câmara fotográfica ou 

computador), mostra passo a passo como utilizar o produto e demonstrando a potencialidade do 

recurso.

É interessante observar que o ponto principal de ambos é a simplicidade que o recurso 

proporciona. A todo instante faz -se menção em texto ou imagem em seus anúncios sobre a 

simplicidade de usar a câmara Kodak e o computador da Apple. 

Eastman, durante o processo de lançamento de seus produtos, desejava mostrar a 

facilidade do manuseio de sua câmara fotográfica e muitas vezes usou crianças para demonstrar 

a facilidade do manuseio da câmara fotográfica, cujas imagens produzidas e veiculadas são 

crianças e senhoras tirando fotos em que o próprio ato fotográfico é retratado pela fotografia.

Nas páginas subsequentes do manual da Kodak, apresentado na figura acima, Eastman 

escreve a evolução da câmara fotográfica nos últimos 20 anos anteriores ao lançamento da 
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câmara Kodak, mostrando quão fácil ficou tirar fotografia com a câmara Kodak. A seguir, o 

texto que descreve a evolução da fotografia.

The march of improvement in any given field is always marked 
by periods of inactivity and then by sudden bursts of energy 
which revolutionize existing methods sometimes in a day.  
For twenty years the art of photography stood still, then a 
great discovery opened a new channel for improvement, and 
for the last ten years the art has been in a state of rapid revolution.  
Ten years ago every photographer had to sensitize his own plate and 
develop an finish his negative on the spot where the picture was taken.  
Four years ago the amateur photographer was confined to heavy 
glass plate for making his negatives, and the number of picture he 
could make on a journey was limited by his capacity as a pack horse.  
Yesterday the photographer, whether he used glass plates or films, must have 
a dark room and know all about focusing, relation of lens apertures to light 
and spend days and weeks learning developing fixing, intensifying, printing, 
toning and mounting before he could show good results from his labors.  
Today photography has been reduced to a cycle of three operations:  
1: Pull the String, 2: Turn the key, 3: Press the Button.249

No manual do computador Lisa250 (ao lado), 

aparece na capa do manual do computador a afirmação de 

que a Apple iria inventar os computadores pessoais; ao 

colocar Apple invents the personal computer. Again (Apple 

inventa o computador pessoal. De novo.) afirma que não 

foi a primeira vez. A primeira vez para a Apple aconteceu 

com o lançamento da Apple1. 

Os computadores pessoais antes da Apple1 eram 

comercializados em peças para que o usuário as montasse. 

249.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 59 -60, a seguir a tradução:
A marcha de melhoria em determinado campo é sempre marcada por períodos de inati-
vidade e depois por súbitas explosões de energia que revolucionam os métodos existentes, às vezes, em um dia.  
Por 20 anos a arte da fotografia permaneceu a mesma, em seguida, uma grande descoberta abre um novo 
canal para a melhoria, e nos últimos dez anos, a arte tem estado em uma situação de revolução rápida.  
Dez anos atrás, cada fotógrafo tinha de sensibilizar a própria placa e revelar seu negativo no local onde a fotografia era tirada.
Quatro anos atrás, o fotógrafo amador limitava -se à pesada placa de vidro para fazer seus negativos, e o número de fotos que 
poderia fazer em uma jornada era limitado pela sua capacidade como um cavalo de carga.
Ontem, o fotógrafo,  usava placas de vidro ou de filmes, precisava de uma sala escura e saber tudo sobre a relação de focali-
zação, de aberturas de lente à luz e passar dias e semanas de aprendizado, a fixar a revelação, fixando, copiando, tonificando 
e colocando moldura antes de poder mostrar bons resultados de seu trabalho. Hoje, a fotografia foi reduzida a um ciclo de três 
operações: 
1: puxar a corda, 2: girar a chave, 3: pressionar o botão.
250.  Este manual foi extraído do site:  http://archive.computerhistory.org/resources/text/Apple/Apple.Lisa.1983.102634506.
pdf, para saber mais sobre o Lisa, veja capítulo 3 a partir da p. 67.
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Mas a partir de uma iniciativa de Paul Terril, ao abrir uma loja de informática, ele aceitou 

vender o Apple1, mas com a condição de que o computador fosse vendido montado. A partir da 

simples solicitação de Paul Terril, a Apple mudou a forma de comercializar o computador, de 

modo que a montagem e a qualidade do computador ficaram por responsabilidade da empresa, 

no caso a Apple.251 Essa mudança foi um passo muito importante para que a Apple desenvolvesse 

um design para o seu produto. 

O sucesso da Apple não é somente pelo fato de ter uma interface iconográfica ou da 

existência do mouse, mas vários detalhes de acabamento tanto da máquina quanto da interface 

(ícones), resultando no sucesso que a Apple tem hoje.252

Jobs, percebendo a necessidade do mercado, em seguida lança o Apple2 que começou 

não só a vender o circuito, mas vender com o circuito a fonte, o gabinete, o teclado. Essa 

agregação ao produto fez toda a diferença na comercialização do Apple2. Steve Wozniac, sócio 

de Jobs na época, desenvolveu para o Apple2 um sistema de controle muito mais barato e rápido 

em relação aos modelos encontrados, que consistia no uso do disquete para carregar o sistema. 

Com isso, não havia mais a necessidade de digitar uma série de comandos toda vez que o 

computador fosse ligado.253

Esses detalhes tão simples fizeram toda a diferença dos produtos Apple, que novamente 

revolucionaria com o lançamento do Lisa, pois a partir do Lisa mudaria o modo de se usar um 

computador. Por esse motivo é dada ênfase ao termo Again.

251.  A mudança que a Apple fez ao vender computadores já montados pode ser comparada à ação de Eastman na fotografia, 
que fez que todo o processo complexo da fotografia ficasse por responsabilidade da Kodak. Esse ato de transferir processos 
complexos do usuário para a empresa faz parte do processo de acessibilidade dos recursos que Eastman e Jobs desejaram.
252.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 49.
253.  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 45.
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Fonte do manual completo: http://archive.computerhistory.org/resources/text/Apple/Apple.Lisa.1983.102634506.pdf
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Nas sete páginas seguintes do manual 

Lisa (que se encontram ao lado), são apresentados 

os recursos do computador Lisa. Nas páginas 1 

e 2, aparece o subtítulo So advanced, you alread 

know use it (Tão avançado, que você já sabe 

usá -lo), que faz uma relação entre os elementos 

de um escritório real como calculadora, pasta de 

arquivo e lata de lixo e sua representação no 

desktop do computador. 

O primeiro parágrafo menciona que, para 

usar os computadores antes do Lisa, havia a 

necessidade de se estudar muito os manuais. Mas 

segundo a argumentação do manual do 

computador Lisa, o usuário já sabia usar, pois ao 

reconhecer a representação imagética na tela do 

computador, conseguia concluir sua 

funcionabilidade, como uma lata de lixo é 

necessária quando se deseja descartar alguma 

coisa, ou quando se deseja fazer uma conta, utiliza 

a calculadora. Isso é possível devido à semelhança 

entre os elementos de um escritório e a representação do desktop, 

conforme o segundo parágrafo da página 1 do manual transcrito a seguir: 

Lisa substituiu os comandos por imagens familiares que funcionam de 
semelhante modo de programas para programas. Arquivos são parecidos 
com pastas de arquivo. Há uma calculadora e uma cesta de lixo. Então você 
pode trabalhar com o Lisa de um modo familiar como o seu escritório.254

Contudo, o mais revolucionário dessa página é a explicação do uso do mouse, mostrando 

que ao movimentá -lo, ao mesmo tempo, será movimentado o cursor. O título So advanced, you 

alread know to use it (É tão avançado que você já sabe usá -lo), quer mostrar que o aprendizado 

254.  Manual do computador Lisa p. 1, 2º parágrafo. Tradução própria.
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do Lisa já aconteceu no mundo real, e que o que se exigia do computador era a relação do 

cotidiano do escritório com a representação no desktop.

É por essa facilidade que nas páginas 3 e 4 vem o subtítulo It took 200 years to develop 

programs you can learn in 20 minutes (Levou 200 anos para o desenvolvimento de programas 

que você pode aprender em 20 minutos). Continua com a argumentação sobre a facilidade do 

uso do Lisa, mas nessa página coloca um novo olhar tecnológico de que a alta tecnologia não 

precisa ser complicada. Pois, nesse caso, a tecnologia traduziu a complexidade em algo simples 

como o apertar de um botão.

Nas páginas 5 e 6 é dada ênfase ao uso do mouse, algo hoje tão comum, mas que na 

época era novidade.
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4.2 PUBLICIDADE

4 .2 .1 Mídia impressa

Eastman e Jobs achavam que seus produtos iriam ser aceitos pelo mercado sem nenhuma 

restrição e que a migração para os seus respectivos produtos seria algo automático. Infelizmente, 

não foi o que aconteceu. Com isso, ambos enxergaram na publicidade o modo de demonstrar e 

divulgar os seus produtos. O meio impresso foi muito usado para apresentar seus produtos; 

apesar de cada um, em sua época, usar argumentações semelhantes a respeito de seus produtos, 

de modo que a seguir foram colocados propagandas da Kodak e Apple juntas para que, lado a 

lado, pudesse haver comparação e semelhança entre as duas campanhas, mostrando a facilidade 

do uso da câmara Kodak e do computador Apple.255

Os anúncios a seguir dizem que um simples clique é necessário para o uso do equipamento 

da Kodak, assim como da Apple. Esse ato, do clique, nos remete ao que Flusser diz a respeito das 

pontas dos dedos. Ele afirma que a ponta do dedo é o órgão mais importante para a cultura que 

busca informação (coisas imateriais), pois por meio das pontas dos dedos são ativados os ícones, 

os símbolos do desktop e o disparador da câmara fotográfica, produzindo com isso informação.

As mãos tornaram -se supérfluas e podem atrofiar -se, mas as pontas dos dedos 
não. Ao contrário: elas passam a ser a parte mais importante do organismo. 
Pois nesse estado de coisas imateriais (undinglich), trata -se de fabricar 
informações também imateriais e desfrutar delas. [...] as teclas são dispositivos 
que permutam símbolos e permitem torná -los perceptíveis [...]. As pontas dos 
dedos são indispensáveis para pressionarmos as teclas. O homem, nesse futuro 
de coisas imateriais, garantirá sua existência graças às pontas dos dedos. [...] 
As pontas dos dedos são “órgãos” de uma escolha, de uma decisão. O homem 
emancipa -se do trabalho para poder escolher e decidir. A situação em que se 
encontra, sem trabalho e sem coisas (undinglich), lhe permite a liberdade da 
escolha e de decisão.256

Percebe -se que as propagandas da Kodak e da Apple têm como característica a 

simplicidade do processo, que é somente apertar um botão e o processo acontece.

255.  Todos os cartazes e pôsteres foram extraídos do seguinte endereço eletrônico:
Kodak: http://blog.modernmechanix.com/2008/05/29/the -lisa -computer -system -apple -designs -a -new -kind -of -machine/
Apple: http://www.macmothership.com/gallery/gallery1.html
As exceções têm suas fontes no rodapé da página.
256.  FLUSSER, Vilém.  O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac & Naify Edi-
ções, 2007, pp. 62 -3.
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Apesar de diferentes épocas de veiculação, os 

anúncios ao lado são semelhantes no quesito de 

mostrarem a potencialidade que os equipamentos 

proporcionavam ao usuário.

O anúncio da Kodak diz que a fotografia traz 

boas lembranças de eventos como aniversários, passeios 

e viagens (extensão da memória). No segundo parágrafo 

do anúncio da Kodak se descreve a fotografia como 

extensão da memória. Isto fica claro no diálogo em que 

o indivíduo diz que a data de 8 de agosto de 1919 foi o 

quinto aniversário de seu amigo, mas seu amigo corrige, 

que não era o quinto mas o quarto aniversário. A partir 

desse simples diálogo é exemplificado o modo de como 

a fotografia é uma extensão da memória.

O anúncio de página dupla da Apple mostra a 

capacidade do computador em ampliar os sentidos do 

usuário como: cantar como Caruso, a habilidade de 

falar de Barrymore, ter a mesma facilidade de calcular 

como Einstein, ter a habilidade de pintar como Kandinski 

e de tocar como Paderewski. A partir dessas comparações, 

o anúncio mostra que o computador (no caso da Apple) 

é capaz de potencializar a voz para falar e cantar, o 

raciocínio para calcular e agilidade motora para tocar e 

pintar. Na realidade, o que deseja demonstrar é que o 

computador como extensão do homem amplia os 

sentidos e as possibilidades do indivíduo em executar 

qualquer atividade, inclusive ensinar a respeito dos 

personagens citados.
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O que é uma revolução sem uma 

demonstração (What’s a revolution without a 

demonstration?). É dessa forma que ambos 

trabalharam para divulgar seus respectivos 

produtos, demonstrando na mídia impressa 

ou mesmo convidando as pessoas para visitar 

determinado local para ver demonstrações do 

produto. No caso da Apple, esse anúncio é 

um convite para uma demonstração do 

computador Lisa. Já os anúncios Kodak 

demonstram a facilidade e a portabilidade das 

câmaras Kodak.

Fonte: COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. New York : Harry N. 
Abrams, Inc, 1990.



93

Nos três anúncios, a seguir, a ênfase é dada na simplicidade do processo de tirar foto 

devido ao novo sistema de carregar o filme virgem na câmara sem precisar ir ao quarto escuro. 

No computador, a ênfase dada na simplicidade do uso do computador se deve às imagens 

representadas no monitor que substituem os complexos comandos por objetos (ícones) 

familiares.
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Ambos preocuparam -se em diversificar os seus produtos para atingir pessoas de diversos 

poderes aquisitivos.
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4.2.2 Diferentes estratégicas de comunicação entre Eastman e Jobs

Apesar das semelhanças entre as propagandas impressas, percebe -se diferenças entre os 

seus processos de comunicação, que apresentamos a seguir.

4.2.2.1 Estratégia de Eastman

Um marco importante para George Eastman foi o ponto de venda em que as pessoas iam 

para revelar e recarregar seu equipamento. Para George Eastman, o local tinha de ser algo 

especial e em diversos lugares do mundo onde a Kodak foi instalada isto foi realidade. O 

atendimento ao cliente era a alma do novo sistema fotográfico, pois o local era a representação 

física da segunda parte de seu slogan We do the rest (Nós fazemos o resto), em que todo o 

complexo processo fotográfico era realizado como a revelação, a ampliação e recarregar a 

câmara com o novo filme virgem. o ponto de venda era o meio em que a acessibilidade acontecia. 

Em alguns pontos de vendas (lojas) da Kodak, havia na fachada o convite para que o 

usuário conhecesse as facilidades de se tirar fotografia com os produtos Kodak. A seguir há uma 

fotografia da frente de uma loja com três placas convidando as pessoas que passavam pela rua 

para entrar e, ao lado da foto, encontra -se transcrito e traduzido o conteúdo das placas.257

Placa da esquerda – Kodak photography / Mastered in few minutes / No dark room required / 

For changing films – Kodak Fotografia / Original em poucos minutos / Não há necessidade de 

sala escura / Para trocar os filmes

Placa do centro – Please enter and see the ease & comfort of Kodak Photography. / You will not 

be asked to purchase./ We wish to show you the whole process. / A demonstration takes 10 

minutes [Por favor entre e veja a facilidade e o conforto da Kodak Fotografias / Nós desejamos 

apresentar a você todo o processo / Uma demonstração leva apenas 10 minutos].

Placa da direita – Kodak Photography / Easy interesting and effective Kodak from 5/ to 7 

Guineas – Kodak fotografia / Fácil interessante e eficaz de 5 a 7 Guineas

257.  Foto extraída do livro de COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 93. 
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No começo do século XX, o termo Kodak começou a aparecer em lojas fora dos Estados 

Unidos, em cidades tão distantes como Cairo, no Egito, e Melbourne na Austrália. A principal 

missão desses estabelecimentos, como empresa de varejo e atacado, era estimular a ideia de 

como era fácil tirar fotografia com os produtos Kodak. Os interiores, luxuosamente dispostos, 

foram projetados pelo arquiteto e artista britânico George W. Walton, sinalizando para o 

comprador que as lojas Kodak são sinônimos de qualidade, responsabilidade e confiabilidade. 

A seguir imagens das fachadas e interiores de algumas lojas Kodak.258

258.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York : Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 92 – fotos extraídas da p. 93.
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Nas páginas 96 e 97, encontram -se dois anúncios em que o apelo principal é o incentivo 

para que as pessoas visitem as lojas da Kodak. No anúncio, observa -se na fachada do 

estabelecimento um texto afirmando que a fotografia da Kodak é um método simples. 
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4.2.2.2 Estratégia de Jobs

Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, um novo computador que substituiu o computador 

Lisa, e para esse lançamento a Apple veiculou na TV um filme intitulado 1984. O anúncio de 

TV tinha 60 segundos e foi exibido na TV duas vezes: a primeira vez foi de madrugada e a 

segunda exibição ocorreu no intervalo do Super Bowl. A partir da inserção do anúncio da 

Apple, o Super Bowl tornou -se um superevento publicitário.259 

Devido à repercussão do anúncio, o filme 1984 teve tanto impacto que virou manchete 

nos principais noticiários. Calcula -se que mais de 43 milhões de pessoas viram o anúncio, o que 

valeu milhões de dólares em propaganda gratuita. O filme ganhou aproximadamente 35 prêmios, 

inclusive o Grand Prix, em Cannes, no festival de filmes publicitários.260

A frase And you’ll see why 1984 won’t be like 1984 que aparece no final do filme é uma 

referência ao romance de George Orwell, que tem o mesmo nome 1984.261 O filme publicitário 

foi desenvolvido pela agência TBWA/Chiat/Day cujo diretor foi Ridley Scott que fora diretor 

dos filmes Blade Runner, Aliens e Gladiador.

Usando um elenco de skinheads britânicos, Scott retratou o futuro orwelliano 
sombrio, em que uma estridente propaganda política do grande irmão, saindo 
de uma imensa TV, induz a massa à submissão. De repente, entra uma mulher 
atleta com uma camisa do Macintosh, que arrebenta a tela arremessando uma 
marreta.262

É importante salientar que em nenhum instante foi mostrado o computador, o que 

aumentou ainda mais a curiosidade sobre o novo produto da Apple. O que se viu de computador 

no anúncio foi um desenho estilizado de um computador na camiseta da atleta. Só se sabe que 

o anúncio é sobre um produto da Apple devido ao texto e o logo que aparecem no final do filme.

259.  Campeonato de futebol norte -americano.
260.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 
261.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008. O romance de George Orwell 1984 foi inspi-
rado na opressão dos regimes totalitários das décadas de 1930 e 1940, o livro não se resume a apenas criticar o stalinismo e o 
nazismo, mas toda a nivelação da sociedade, a redução do indivíduo em peça para servir ao Estado ou ao mercado por meio do 
controle total, inclusive o pensamento e a redução do idioma. Winston Smith representa o cidadão comum vigiado pelas telete-
las e pelas diretrizes do partido. Orwell escolheu esse nome na soma da ‘homenagem’ ao primeiro -ministro Winston Churchill 
com o uso do sobrenome mais comum na Inglaterra. A obra -prima foi escrita no ano de 1948 e seu título invertido para 1984 
por pressão dos editores. A intenção de Orwell era descrever um futuro baseado nos absurdos do presente. Texto retirado do 
site: http://www.duplipensar.net/george -orwell/1984 -orwell -resumo.html
262.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 120.
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Segundo Leander Kahney, o filme publicitário da Apple 1984 tinha a seguinte mensagem: 

O Mac iria libertar os oprimidos usuários de computador da hegemonia da IBM.263 O filme 

deixa isso muito claro no instante que mostra muitas pessoas, aparentemente, em transe devido 

a um vídeo que ditava ordens, e, de repente, aparece uma mulher correndo e, com uma marreta, 

quebra a tela com isto abrindo os olhos daqueles indivíduos para novas oportunidades.  

263.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro : Agir, 2008, p. 120.

Cenas do anúncio de TV da Apple 1984 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8
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4 .2 .3 Slogan de campanha da Kodak e Apple

Para suas respectivas campanhas, Eastman e Jobs desenvolveram slogans que resumiam 

em poucas palavras a qualidade de seus respectivos produtos. 

Eastman, ao adotar o slogan, You press the botton, we do the rest, tinha como objetivo 

apresentar dois conceitos da empresa: o primeiro era afirmar que o produto Kodak era de fácil 

utilização, exigindo somente que o usuário apertasse um botão, o segundo objetivo era criar o 

hábito no usuário de ir ao estabelecimento da Kodak para que o funcionário fizesse o restante 

do processo fotográfico, ou seja, revelar, ampliar e abastecer a máquina fotográfica. 

Eastman usou também a seguinte frase Everybody can use it (Todo mundo pode usar), 

muitas vezes, como chamada, ou mesmo inserido no meio do texto, com o objetivo de reafirmar 

a fácil utilização do processo fotográfico. Logo depois de criar o slogan You press the botton, 

we do the rest, Eastman escreveu a um amigo que ficara feliz por chegar  a uma frase que 

conseguia comunicar os seus objetivos.

[…] There were a number of ideas sent me for adoption. They were all in 
effect that the button should be pressed, and that we would do the balance of 
the work. I finally cut out everything else but Kodak Cameras. You press the 
button – We do the rest. I can only add that no man was more astonished to 
find the phase so universally.264

265

264.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York : Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 57. Tradução do texto mencionado: 
[...] Houve uma série de ideias que vinham para ser escolhidas. Todas tinham o sentido de que o botão devia ser pressionado, 
e que o restante do trabalho seria feito. Eu finalmente cortei tudo, mas com a “Kodak Câmaras”– você aperta o botão – nós 
fazemos o resto. Eu só posso acrescentar que ninguém ficou mais surpreendido do que eu ao descobrir uma frase tão comum. 
265.  Dois modelos de apresentação do slogan da Kodak extraído do livro de COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova 
York: Harry N. Abrams, Inc., 1990.
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Um cartaz e um anúncio de jornal
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Já Steve Jobs, em 1983, contratou a agência TBWA/Chiat/Day, comandada por Lee 

Clow, que desenvolveu a campanha da Apple que tinha como slogan Think different (Pense 

diferente), cujo objetivo era:266

Apregoar as virtudes da Apple: sua criatividade, as características que a 
faziam única e suas ambições. [...] a Apple estava associando ela própria 
e seus usuários a alguns dos mais célebres líderes, pensadores e artistas da 
humanidade. [...] A falta de legenda desafiava o espectador a descobrir quem 
era cada pessoa.267

De forma especulativa, pode -se até fazer uma relação entre o slogan da Apple com o 

teórico da informática Vannevar Bush, que escreveu sobre o modo de pensar do homem para ser 

aplicado no computador e que a partir da Apple o usuário poderia ter a possibilidade de pensar 

diferente devido a sua nova extensão, partindo da premissa que Bush queria desenvolver uma 

máquina que ajudasse o homem a pensar. Para Jobs, o Macintosh conseguiu concretizar, tornar-

-se um meio de extensão para o ser humano alcançar seus objetivos com maior eficiência.

No artigo As we may think, Vannevar Bush afirmou que muito mais do que criar uma 

nova extensão ou máquina para auxiliar o homem nas tarefas humanas, ele faz uma crítica ao 

modo como o computador apresentava as informações e as relações entre máquina e usuário. E, 

como extensão humana, o computador precisaria funcionar com as mesmas características da 

mente humana.

Bush afirma em seu artigo que não tinha a intenção de produzir uma mente humana 

artificial, mas aprender algo sobre a mente, de modo a desenvolver um sistema que pudesse 

armazenar e disponibilizar informações para que homem e máquina trabalhassem de forma 

semelhante. Bush apresenta em seu artigo um sistema que auxilia o homem na disponibilidade 

e armazenamento de informações. Bush, primeiramente, argumenta que o ser humano não 

pensa por hierarquia, como funcionavam os computadores da época, mas por associação. 

The real heart matter of selection, however, goes deeper than a lag in the 
adoption of mechanisms by libraries, or a lack of development of device 
for their use. Our ineptitude in getting at the record is largely caused by 
the artificiality of systems of indexing. When data of any sort are placed in 

266.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
267.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 122.
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storage, they are filed alphabetically or numerically, and information is found 
(when it is) by tracing in down from subclass. It can be in only place, unless 
duplicates are used; one has to have rules as to which path will locate it, and 
rules are cumbersome. Having found one item, moreover, one has to emerge 
from the system and re -enter on a new path.

The human mind does not work that way. It operates by association. With 
one item in its grasp, it snaps instantly to next that is suggested by association 
of thoughts, in accordance with some intricate web of trails carried the cell of 
brain.268

Conforme visto no capítulo 3, o equipamento que Bush planejou em seu artigo foi 

denominado de Memex (Memory Extension – Extensão da memória). Recebeu esse nome 

porque esse equipamento tinha como objetivo ser uma máquina que armazenasse uma grande 

quantidade de informação, auxiliando o homem na pesquisa de algum assunto ou uma 

informação. Por meio de uma palavra -chave, o Memex buscaria tudo que estivesse armazenado 

referente ao que se solicitasse, de forma que o usuário poderia fazer associações de ideias a 

partir da busca realizada pelo Memex.269 

Com o Lisa, foi possível de uma forma bem simples ter a possibilidade de trabalhar com 

associações a partir do sistema de janelas que se sobrepunham. As janelas são acionadas, com 

um clique no mouse, na área de trabalho do computador, sendo possível fazer comparações 

entre os conteúdos das janelas (veja pp. 82 a 87). 

A metáfora (do desktop) representou uma verdadeira libertação para a 
maioria dos usuários, mas o que ela libertou foram habilidades inatas que 
estavam, havia muito, reprimidas pelas alternâncias de modo desajeitado 
do regime da linha de comando. A janela não criou uma nova consciência 
– simplesmente nos permitiu aplicar a consciência que já tínhamos espaço-
-informação na tela.270

Apesar de tanta inovação da representação iconográfica e do uso das janelas o Think 

different, no caso da campanha da Apple, apresenta pessoas que de alguma forma marcaram de 

maneira original a história da humanidade do século XX. Com o slogan Think different, a Apple 

queria mostrar que estava disposta a desenvolver recursos (no caso o computador) para que 

268.  BUSH, Vannevar. As we may think in WARDRIP -FRUIN, Noah. The New Media Reader. Massachusetts, MIT Press, 
2003, p. 44.
269.  Para saber mais sobre o Memex, veja o capítulo 3 a partir da p. 58.
270.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001, p. 65. Grifo meu.
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pessoas desenvolvam mais idéias, que façam a diferença no mundo.271 O slogan Think different 

foi um desafio para que o usuário mudasse de sistema de computador e começasse a usar a 

Apple.272

A experiência da Kodak era a facilidade de tirar fotografia, pois toda a complexidade 

ficava a cargo da Kodak. A experiência da Apple era fazer  o usuário do computador trocar as 

linhas de comando pelos ícones e janelas do computador iconográfico. Os slogans da Kodak e 

da Apple podem ser considerados um convite e ao mesmo tempo um desafio para os usuários 

para um novo momento tecnológico proporcionado pela fotografia e pelo computador.

Uma nova forma de ver o mundo era algo muito importante, tanto para Eastman quanto 

para Jobs. Os recursos tecnológicos produzidos por eles poderiam estar à disposição das pessoas 

para auxiliá -las em suas atividades, com o objetivo de difundir e armazenar o conhecimento. 

Assim, Eastman e Jobs simplificaram o modo de obter a fotografia e de usar o computador para 

que pessoas menos especializadas pudessem ter acesso aos recursos tecnológicos.273

 

271.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 
272.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
273.  Os demais anúncios da campanha serão mostrados no tópico seguinte: Personalidades na propaganda.

Fonte: http://rubasu.deviantart.com/art/Think-Different-5-100352943
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4.2.4 Personalidades na propaganda

Kodak e Apple usaram imagens de 

personalidades para dar credibilidade ao produto e, 

muitas vezes, até mesmo George Eastman e Steve 

Jobs foram garotos -propaganda para que o produto 

tivesse uma relação direta com o dono da empresa, 

de forma que as apresentações dos produtos eram, 

com frequência,  feitas por Eastman e Jobs. 

Entretanto, eles utilizaram personalidades para 

apresentar seus respectivos produtos, criando uma 

relação de competência do indivíduo com a 

qualidade do produto, por meio de testemunhais ou 

simplesmente a imagem da pessoa. 

Eastman utilizou muito de testemunhais para dar declarações sobre seu produto. 

Geralmente, eram fotógrafos que usavam placas úmidas ou secas e que eram convidados ou 

tinham curiosidade pelo novo sistema fotográfico. Nos Estados Unidos, destacou -se o fotógrafo 

William Henry Jackson, que foi responsável pelo registro fotográfico da expansão dos norte-

-americanos para o oeste. Por entre desfiladeiros, abismos e montanhas, William Jackson ia 

fotografando os acontecimentos, como a construção da linha de trem. 

Jackson ficou sabendo do novo sistema de fotografia criado por Eastman e procurou 

entender melhor o novo sistema, porque tirar fotografia era um trabalho muito difícil naquela 

época. Era necessário carregar uma câmara grande, pesada, placas de vidro e sem falar de mais 

de uma dúzia de frascos com produtos químicos para a revelação da fotografia.  Ao utilizar o 

sistema fotográfico de Eastman, Jackson declarou: com o sistema fotográfico da Kodak, o 

trabalho se tornou divertimento.274 Isto foi possível devido à leveza e ao tamanho reduzido da 

câmara, além do suporte de papel que era acomodado em rolos, possibilitando recarregar a 

câmara fotográfica à luz do sol. Por ser um suporte leve, era possível levar mais rolos de filmes 

e como consequência podia se tirar mais fotografias.

274.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990, p. 56.
Foto extraída do site: http://content.cdlib.org/ark:/13030/tf2779p21w/?brand=oac  - The Bancroft Library. University of Cali-
fornia, Berkeley. 
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275

275.  1. Foto do site: http://content.cdlib.org/ark:/13030/tf2779p21w/?brand=oac  - The Bancroft Library. University of 
California, Berkeley. 
2. http://www.answers.com/topic/yellowstone -and -yosemite -national -parks
03 -http://tigger.uic.edu/~pbhales/fasi/visuals%20manifest%20destiny.html
04 http://www.nps.gov/history/history/online_books/haines1/iee2e.htm  - (National Park Service Historic Photograph 
Collection) 

Foto 01 Foto 02

Foto 03

Foto 04
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Já com a película transparente, Eastman revolucionaria o cinema e para isso ele vai ao 

encontro de Thomas Edison para apresentar seu material fotossensível. Thomas Edison fica 

impressionado com a qualidade do material e começa a usá -lo no seu novo sistema de filmagem 

e projeção de filme, o cinetoscópio.

Já na Europa, em Paris precisamente, Eastman 

tinha Paul Nadar, filho de Félix Nadar, como 

representante de seus produtos Kodak na França.

Acima foto de Paul Nadar
Fonte: COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. New York : 

Harry N. Abrams, Inc, 1990.

Ao lado: A foto exibindo o encontro de Thomas 
Edison analisando a película trazida por George 
Eastman 
Abaixo: A foto aplicada em um anúncio sobre 
película para o cinema e fotografia.
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George Eastman demonstrando a câmera Kodak - fonte: Fonte: COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. New York : Harry N. Abrams, Inc, 1990.
  e abaixo anúncio com declarações sobre o produto fotográfico de Eastman
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Da mesma forma que William Jackson revelou a evolução do oeste norte -americano, 

por meio da fotografia, o capitão Donald Thompson faz o mesmo na frente de batalha na 

Primeira Guerra Mundial e, ainda, afirma que o nome Eastman é o nome mais conhecido em 

toda a Europa.
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Rudyard Kipling foi um grande escritor hindu. Ele recebeu, em 1907, o Prêmio Nobel de Literatura
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Nesse anúncio, há alguns 

aspectos interessantes que são 

apresentados. O primeiro deles é a 

relação que o anúncio faz ao colocar 

um importante engenheiro (Vannevar 

Bush) segurando uma câmara Kodak. 

Isto significava que, sendo Bush, um 

importante engenheiro e com um 

nome a zelar, ele não iria dar 

credibilidade a um equipamento, no 

caso a câmara Kodak, sem que esta 

tivesse qualidade. 

Outro aspecto que o anúncio 

apresenta é o encontro de dois ícones 

na história da tecnologia da 

fotografia e do computador. Em 

maior destaque, no anúncio, 

Vannevar Bush, engenheiro que 

publicou um artigo intitulado “As we may think”276 e que, a partir desse artigo, fez muitos 

pesquisadores estudarem um novo sistema de computador chegando ao computador iconográfico. 

Esse mesmo engenheiro, que revolucionou o computador, segurando uma câmara 

fotográfica de uma empresa que revolucionou o modo de tirar fotografia, no caso a Kodak como 

mostra no subtítulo do anúncio A great engineer and a great new camera (Um grande engenheiro 

e uma grande câmera nova), é como se de alguma forma o anúncio estivesse parafraseando o 

artigo de Bush para “As we may photograph” (Como podemos fotografar), e a resposta estando 

nas mãos de Bush, Podemos fotografar com a câmara fotográfica Kodak.

276.  Para saber mais sobre o artigo, veja o capítulo 3 a partir da p.111.
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Jobs é o principal garoto propaganda da Apple, até hoje ao lançar qualquer produto Jobs 

faz questão de fazer o lançamento e a demonstração. A campanha Think different foi uma forma 

de homenagear algumas pessoas que conseguiram olhar o mundo de outra forma,277 e mudaram 

a história da humanidade.  Jobs gostava de homenagear pessoas. Isto tanto é verdade que até o 

logo da empresa, que é a maçã mordida, é em homenagem a Alan Turing, que se suicidou 

comendo uma maçã envenenada. Entretanto, o primeiro logo usado para representar a Apple no 

lançamento do computador Apple I tinha como tema a figura de Isaac Newton embaixo de uma 

macieira.  Jobs relaciona a maçã como símbolo de sabedoria, devido ao episódio bíblico de 

Adão e Eva que comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento. Apesar do texto bíblico 

não mencionar qual era o fruto, mas por convenção representativa, foi usada a maçã representando 

o fruto da árvore do conhecimento.278 

277.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 137.
278.  KAHNEY, Leander. A cabeça de Steve Jobs. Rio de Janeiro: Agir, 2008.

Acima o primeiro logo da Apple em homenagem a Isaac Newton e ao 
lado o logo em homenagem a Alan Turing
Fonte: http://janeladoquarto.wordpress.com/2008/12/11/evolucao-das-
logomarcas/logo-apple/

Peça publicitária com a participação de Steve Jobs
Fonte: http://rubasu.deviantart.com/art/Think-

Different-5-100352943

Lançamento do computador Lisa Apple Computer Company’s 
- Steve Jobs (Esquerda) e o presidente da Apple John Sculley 
(direita) apresentando os novos modelos do computador Lisa em 
1/24/1984 - Fonte: http://www.fanboy.com/2010/06/why-john-
sculley-has-this-apple-fanboys-thanks.html
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A seguir a série de cartazes da campanha Think different
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4.2.5 Propaganda jornalística

Os meios de comunicação, ao opinarem sobre determinado produto, indiretamente estão 

fazendo propaganda. Esse tipo de propaganda é economicamente interessante para o entrevistado 

e seu produto, porque é um modo de comunicar uma empresa ou produto onde não há, em 

princípio, o custo de veiculação. Isto aconteceu diversas vezes com a Kodak e com a Apple, 

pois, muitas vezes, seus produtos foram comentados e analisados em revistas especializadas. 

Eastman e Jobs foram homenageados muitas vezes pela revista norte -americana Times 

como personalidades do ano. A revista Times entrega essa premiação para pessoas que de 

alguma forma contribuíram para o desenvolvimento de um recurso que beneficiou ou melhorou 

a vida das pessoas.

Capa1 http://creativebits.org/steve_for_times_person_of_the_year
Capa2 e 3: http://www.coverbrowser.com/covers/time/6
Capa 04 http://www.iphonesavior.com

Capa 1

Capa 3

Capa 2

Capa 4
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Matérias de capas que falavam sobre Steve Jobs e a Apple
Fontes:
Capa1: http://www.pcgameshardware.com/&menu=browser&image_id=950111&article_id=670242&page=1&show=original
Capa 2: http://blog.jeffhaynie.us/technology-predictions-from-20-years-ago.html
Capa3: http://www.tipb.com/2010/04/01/time-magazine-cover-story-steve-jobs-apple-ipad/

Capa 1 Capa 2

Capa 3
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A seguir se encontra uma reportagem e um anúncio sobre a promoção que Eastman fez, 

em 1930, no 50º aniversário da Kodak. A promoção consistia na distribuição gratuita de uma 

máquina fotográfica com um rolo de filme para todas as crianças que completaram 12 anos no 

outono de 1930. O resultado da promoção foi a entrega de 500 mil câmaras. Essa foi a maior 

promoção já feita nos Estados Unidos.279

279.  Anúncio extraído do livro COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990.
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O computador Lisa como matéria de capa da revista Info de fevereiro de 1983
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4.2.6 Pessoas comuns utilizando recursos tecnológicos

É interessante observar o como 

Eastman apresenta os produtos Kodak. A 

partir dos anúncios da Kodak, Eastman 

mostra que todo mundo pode tirar 

fotografia. Outro aspecto importante, nos 

anúncios, é o modo de como o ato de tirar 

foto é inserido nos momentos de lazer, e 

como o ato de tirar foto se torna brincadeira 

de criança (em seus anúncios). Eastman 

busca com isso apresentar a facilidade que 

os seus produtos proporcionam. Todo 

mundo pode tirar fotografia, sem 

discriminação de idade nem de sexo.
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Essas fotos mostram a facilidade do uso da câmara Kodak. Elas foram usadas em anúncio 

de divulgação do produto Kodak. O objetivo de colocar mulheres e crianças no anúncio é 

mostrar que a câmara Kodak era fácil de usar, por ser leve e portátil. É preciso ter em mente que, 

antes de Eastman, para tirar fotografia, era necessário carregar aproximadamente 50 quilos de 

equipamentos fotográficos.280

280.  COLLINS, Douglas. The Story of Kodak. Nova York: Harry N. Abrams, Inc., 1990.
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4.3 TECNOLOGIA COM SIMPLICIDADE

A Kodak e a Apple são marcas consolidadas no mercado devido à qualidade de seus 

produtos e ao modo como apresentaram esses produtos no mercado. Seus respectivos fundadores 

sonharam um dia que todos teriam uma câmara fotográfica (George Eastman) e um computador 

iconográfico (Steve Jobs). É certo que não são todos que possuem os dois instrumentos 

(principalmente no Brasil), mas o que se pode afirmar é que eles conseguiram fazer as pessoas 

tomar conhecimento dos recursos desenvolvidos, mudando assim o mercado fotográfico e o da 

informática, não só com novos produtos, mas com novos perfis de usuários. 

Esse público, que não tinha conhecimento técnico, teve a possibilidade de usufruir 

desses recursos tecnológicos de modo fácil e rápido, porque Eastman e Jobs disponibilizaram 

para o mercado uma tecnologia que transformou complexos sistemas para apenas em um clique 

proporcionar o acesso a esses recursos. Assim pessoas leigas podem usufruir os recursos que 

esse sistema proporciona.

A fotografia proporcionou uma extensão da memória, pois a imagem ao fixar, no papel, 

o instante fotografado, além de armazená -lo na mente do indivíduo, terá o auxílio da fotografia 

para lembrar o instante fotografado.281

A fotografia começou, então, a fazer parte do meio de comunicação, sendo que a dupla 

de texto e imagem, que são inseridos em diversos meios como o jornal, a publicidade e 

informática, resultou nos computadores iconográficos. Segundo Steven Johnson, a verdadeira 

revolução do computador não foi a do cálculo, mas a da representação. O computador, como 

um sistema simbólico, com representações e sinais e não com causa e efeito como na matemática, 

proporciona o acesso para aqueles que não são entendidos em programação. Para que isso 

acontecesse, foi preciso representar os complexos comandos por meio de ícones para que o 

usuário pudesse entender, de modo que o computador tem de falar uma linguagem humana e 

não o homem falar uma linguagem do computador.282 

281.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986. 
282.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001. 
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George Eastman e Steve Jobs proporcionaram, por meio de seus recursos, acesso à 

fotografia e ao computador traduzindo processos complexos em apenas um apertar de botão, e 

mostraram que é possível criar instrumentos com tecnologia, mas que essa tecnologia deve ser 

traduzida em simplicidade para que um maior número de pessoas possa ter acesso a esses 

instrumentos tão úteis para a sociedade.

Os meios de comunicação conseguem de alguma forma fazer transparecer os problemas 

de mercado de um produto anunciado, quando uma empresa precisa dar esclarecimentos a 

respeito do produto para o mercado. Tratando -se da comercialização de um produto inédito, a 

publicidade é o meio pelo qual as pessoas tomam conhecimento acerca do funcionamento de 

um produto. Depois de conhecer, em um segundo momento, o consumidor passa a analisar as 

vantagens de adquirir esse produto.

Para Eastman e Jobs não foi diferente, a divulgação de seus respectivos produtos valeu-

-se da publicidade e dos meios de comunicação, que estavam disponíveis, em suas épocas, para 

a apresentação das facilidades, e vantagens, que seus produtos poderiam proporcionar aos 

usuários. Eastman e Jobs tinham um tema em comum, que era a acessibilidade, e com os meios 

de comunicação eles demonstraram como era possível ter e adquirir esses recursos.

Entretanto, apesar de os objetivos da Kodak e da Apple ser os mesmos, de mostrar a 

acessibilidade de seus respectivos produtos que estavam disponibilizados no mercado, entre as 

duas empresas houve algumas particularidades. Eastman apresentou a câmara fotográfica, em 

anúncios, como instrumento de entretenimento e lazer, havia pessoas fotografando momentos 

para recordação, mostrando, com isso, as facilidades do uso da câmara Kodak.283 Outro ponto 

importante nas propagandas da Kodak era que se enfatizava o custo do equipamento fotográfico. 

Eastman deixou muito claro, em seus anúncios, que tirar fotografia com os produtos da Kodak 

era, além de fácil, também barato. 

Eastman desenvolveu uma linha infantil de câmara fotográfica (Brownie284), para que a 

fotografia fosse inserida no cotidiano das crianças como uma simples brincadeira. Eastman 

283.  Mesmo de forma esporádica Eastman se valeu de declarações de especialistas que se mostraram satisfeitos com a câmara 
da Kodak, porque o ato de tirar fotografia estava mais fácil.
284.  Para saber mais veja o capítulo 2 a partir da p. 29.
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procurou mostrar em sua campanha que para tirar fotografia não era necessário ser um 

profissional do ramo fotográfico, para tanto ele colocou pessoas com outras atividades, por 

exemplo, um coronel do exército, um engenheiro e um escritor mostrando que a fotografia é 

algo que está além de qualquer profissão. E outro ponto muito importante foi a ênfase que 

Eastman deu ao lugar de venda, um local estratégico onde ele poderia fazer demonstrações 

sobre a câmara e colocar em prática a segunda parte de seu slogan We do the rest.

Já para Jobs, o foco dos anúncios era o trabalho e o escritório. Jobs apresentou em toda a 

campanha a facilidade de se trabalhar em um computador da Apple. A campanha da Apple teve a 

árdua tarefa de mostrar que o computador iconográfico não era coisa de criança, porque qualquer 

coisa em informática que tivesse algum tipo de desenho era considerada coisa de criança no 

começo dos anos de 1980, pois para trabalhar sério, no computador, era necessário saber lidar com 

as linhas de comando (códigos), pois esse sistema era sinônimo de trabalho de profissional.285 Mas 

Jobs, durante sua campanha, mostrou que computador, mesmo com representações imagéticas, 

pode produzir trabalho sério e com isso quebrar a hegemonia da IBM.286

Apesar de quase 100 anos de distância do início das duas empresas, havia um sonho em 

comum, de que seus projetos fossem aceitos e fizessem diferença na sociedade. Com a estratégia 

certa para o público certo, Eastman e Jobs conseguiram divulgar e demonstrar a qualidade e as 

novas possibilidades da câmara fotográfica da Kodak e, do computador da Apple, que traduziram 

complexos procedimentos com apenas um apertar de botão.

285.  JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma a nossa maneira de criar e comunicar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001. 
286.  Veja, como exemplo, o tópico que fala sobre o anúncio de TV intitulado 1984 p. 98 -99.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Basta que alguns grupos sociais disseminem um novo 

dispositivo de comunicação, e todo o equilíbrio das 

representações e das imagens será transformado, como vimos 

no caso da escrita, do alfabeto, da impressão ou dos meios de 

comunicação [...].

Pierre Lévy*

* LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995, p. 16.
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A produção de recursos tecnológicos é inerente ao homem, que sempre buscou meios 

para potencializar as ações humanas. McLuhan chamou esses recursos de extensões do homem. 

Por vezes, essas extensões são extremamente técnicas, pois seus procedimentos de uso requer 

destreza, conhecimento e treinamento, fazendo que poucas pessoas tenham o acesso a 

determinado recurso. Para que as pessoas não técnicas tenham acesso ao recurso tecnológico, é 

necessário o desenvolvimento de um sistema que traduza os complexos processos tecnológicos 

em uma linguagem para leigos. 

A qualidade investigativa do homem o leva buscar novos conhecimentos para o 

desenvolvimento de novos recursos, para que por meio desse recurso possa se chegar facilmente 

ao resultado desejado. Esses recursos se relacionam com outros fatos aparentemente remotos, e 

se apresentam sob uma nova luz.288 Com isso, pode -se afirmar que a evolução da técnica é o 

resultado de várias ideias que, juntas, formam um novo conceito e tecnologia.289 Isto aconteceu 

quando o homem realizou as primeiras representações imagéticas, que mais tarde resultaram no 

alfabeto, que deu base para as técnicas de representações criadas no Renascimento, e por fim, a 

fotografia, que com George Eastman resumiu o processo fotográfico para o usuário em um 

apertar de botão. Assim como a informática, por meio da imagem (ícones), traduziu complexos 

comandos em um simples apertar de botão, cujo processo foi popularizado por Steve Jobs, 

fazendo que o computador fosse um instrumento de fácil manuseio e uma extensão do homem, 

no sentido macluheano do termo. 

Flusser afirma que o usuário só escolhe aquilo que seu equipamento é capaz de executar. 

Caso queira outra ideia ou recurso, o usuário precisa construir um novo aparelho que consiga 

responder às suas necessidades.290 George Eastman e Steve Jobs fizeram exatamente isto, não 

criaram tecnologia, mas transformaram tecnologia ao proporcionar o acesso a fotografia e o 

computador com a tradução de complexos sistemas em um simples apertar de botão, 

proporcionando que pessoas não -técnicas tanto em fotografia quanto no computador pudessem 

ter acesso a estes aparelhos.

288.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007 p. 22.
289.  GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2007.
290.  FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa ‑preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora Hucitec, 
1985,  p. 19.
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Diante da trajetória apresentada da fotografia e do computador, é importante perceber que 

esses recursos estavam nas mãos de pessoas especializadas de forma que o acesso a esses recursos, 

tanto da fotografia quanto do computador, tinham a necessidade de um longo período de estudo e 

treinamento. Era preciso desenvolver um projeto ou sistema para que pessoas pudessem usar sem 

serem especialistas. George Eastman e Steve Jobs, em seus momentos, conseguiram desenvolver 

um meio para traduzir o uso dos complexos sistemas que eram a fotografia e o computador em 

apenas um apertar de botão, potencializando assim a extensão da memória humana.

Os recursos tecnológicos de Eastman e Jobs proporcionaram simultaneamente duas 

mudanças importantes. A primeira mudança foi que os novos recursos proporcionaram o acesso 

para aqueles que desejavam apenas utilizar os recursos e que não tinham interesse no processo, 

somente no resultado, criando, com isto, um novo mercado constituído por pessoas não 

especializadas. Isto fica claro nos anúncios sobre fotografia, cujo enfoque está principalmente 

no público infantil e nas mulheres, mostrando que a partir da Kodak a fotografia deixou de ser 

exclusividade dos artistas. 

A segunda mudança importante foi que, esses mesmos recursos tecnológicos, que 

proporcionaram o acesso para os leigos, se tornaram uma possibilidade para os técnicos que já 

utilizavam a fotografia e a informática. Os profissionais tiveram uma nova opção para o trabalho. 

Isto fica evidenciado nos anúncios da Apple, que começa com a concepção da visualização do 

computador, que buscou elementos do escritório para criar representações na tela do computador, 

e a criação de softwares para auxiliarem as atividades do escritório. Não é a toa que Steven 

Jonhson chama a representação imagética do computador de metáfora da escrivaninha, cujo 

processo facilitou o uso do computador, de modo que as pessoas não precisassem mais ser 

experts em programação. O foco do trabalho com a informática estaria na execução de tarefa. 

Com isto, além da Kodak e da Apple apresentarem uma possibilidade de uso para pessoas não 

técnicas, eles mostraram para os profissionais dos respectivos ramos (fotografia e informática) 

que era possível fazer o mesmo trabalho com menor esforço. É importante observar que é isto 

que o homem busca durante toda a sua relação com a técnica, fazer o mesmo trabalho com 

maior rapidez, como melhor qualidade e com menos esforço, para que possa, assim ter mais 

tempo para realizar outras atividades291. 

291.  LEROI -GOURHAN, André. Evolução e técnicas – I o homem e a matéria. Lisboa: Edições 70, 1984. 
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Entretanto, muitas vezes, há resistência em aceitar os novos recursos tecnológicos, 

segundo McLuhan. Isto se deve por que os recursos tecnológicos são próteses que auxiliam o 

homem a executar determinada atividade, e quando se deseja substituir uma prótese, é como se 

estivesse amputando um membro, e quando se coloca um novo recurso, novos valores terão que 

ser estabelecidos, novos conceitos, por que, toda a tecnologia cria um novo ambiente e uma 

nova maneira de se relacionar com o mundo. Os efeitos da tecnologia não ocorrem aos níveis 

das opiniões e dos conceitos: eles se manifestam nas relações entre os sentidos e nas estruturas 

da percepção, num passo firme sem qualquer resistência.292

Isto não foi diferente para Eastman e Jobs, pois eles propunham com seus respectivos 

projetos simplificar a maneira de trabalhar com a fotografia e com o computador. Com essas 

mudanças, eles depararam com a resistência por parte de muitos usuários dos sistemas anteriores, 

que já estavam adaptados aos antigos recursos. Para transpor esta barreira, eles investiram na 

propaganda e na demonstração para o público, de modo que as pessoas puderam conhecer e 

usar os novos recursos. E os usuários dos recursos anteriores puderam observar que poderiam 

executar suas atividades com maior facilidade com os novos recursos. 

É importante salientar que Eastman e Jobs, por meio de seus respectivos recursos, 

traduziram complexos procedimentos em apenas um clique. Mas isto não significa que esses 

complexos procedimentos deixaram de existir. Pode -se observar que ambos trouxeram para 

suas respectivas empresas toda a complexidade que os recursos exigiam. Na fotografia com 

Eastman, todo o processo de revelação e ampliação ainda existia, mas ficou na responsabilidade 

da Kodak, e que a partir desta atitude o indivíduo que gostasse de fotografia não precisaria 

montar um laboratório, pois a Kodak prestava este serviço.

No computador, com a Apple, aconteceu um processo semelhante, pois toda a complexidade 

da montagem do hardware e da programação do software ficou por responsabilidade da Apple. 

Já nos softwares, a partir do sistema da Apple, os complexos comandos foram traduzidos por 

ícones e por meio de um mouse o usuário aciona o software sem ter que saber digitar uma 

sequência de comandos, de modo que toda a complexidade ficou distante do usuário. A partir 

das atitudes de Eastman e Jobs, percebe -se que acessibilidade foi possível, por que ambos 

292.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo: Cultrix, 1986, p. 34.
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colocaram no mercado um produto acabado, onde o usuário não precisaria montar ou fazer 

qualquer procedimento técnico que exigisse dele algum conhecimento ou técnica. 

Com a facilidade de se obter uma imagem por meio dos recursos tecnológicos, Flusser 

afirma que as experiências imediatas estão se tornando cada vez mais raras na sociedade 

contemporânea, por que estes indivíduos estão à procura de informações não -imediatas, não se 

preocupando com a experiência do sentir, mas do saber.293 E continua ao afirmar que o órgão 

mais importante para as pessoas que vivem nesta sociedade são os dedos, pois são por intermédio 

dos dedos que a informações serão criadas, armazenadas e pesquisadas. E ao relacionar Flusser 

com o processo fotográfico de Eastman e do computador iconográfico com Jobs, isto fica mais 

claro, pois ambos traduziram complexos procedimentos em um simples apertar de botão.

As informações que hoje invadem nosso mundo e suplantam as coisas são 
de um tipo que nunca existiu: são informações imateriais. [...] Estamos todos 
impregnados dela. Nosso interesse existencial desloca -se, a olhos vistos, das 
coisas para as informações. Estamos cada vez menos interessados em possuir 
coisas e cada vez mais querendo consumir informações.294

A fotografia e computador são marcos para a sociedade contemporânea, por que são 

recursos que auxiliam o ser humano como extensão da memória, cujo resultado final é fruto de 

anos e até mesmo séculos de pesquisas, mas que estavam focadas nos profissionais e técnicos 

dos respectivos ramos, sendo exclusividade de poucos usufruírem dos recursos técnicos. A 

partir de Eastman e Jobs, esses recursos puderam ser utilizados por pessoas não técnicas, 

reafirmando o que McLuhan disse, que quanto mais tecnologia o recurso tecnológico obter, 

menos as pessoas precisarão se dedicar ao aprendizado do equipamento,295 e foi isto que Eastman 

e Jobs fizeram com a fotografia e o computador, de modo que seus projetos tornaram -se modelos 

para o sistema fotográfico e do computador iconográfico que consiste na simplificação dos 

processos. E se hoje a fotografia e o computador estão tão presentes na sociedade moderna, 

deve -se muito a George Eastman e a Steve Jobs, porque a necessidade do recurso criou a 

acessibilidade do processo. 

293.  FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac & Naify Edi-
ções, 2007.
294.  Idem, pp. 54,55.
295.  MCLUHAN, Marshall. Os meios de Comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1986.
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