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RESUMO

O presente trabalho trata das questões em torno da 
práxis fotográfica no âmbito das interferências feitas 
por fotógrafos no processamento das imagens, 
sendo essas, pré ou pós-fotográficas. Por intermédio 
da produção artística de Man Ray (Emmanuel 
Rudnitzky) e das relações advindas da cultura 
erudita e massiva, houve a produção de fotografias 
que envolviam o tratamento e o processamento 
das imagens de maneira experimental, em que as 
considerações são feitas com base em imagens 
produzidas e alteradas digitalmente. O trabalho visa 
explorar as características formais das possibilidades 
plásticas envolvidas no processamento das imagens, 
em que questões sobre a cultura erudita e massiva 
estivessem inseridas na produção da linguagem, 
possibilitando indagações a respeito da práxis 
contextualizada num viés artístico experimental.

Palavras-chave: Fotografia, práxis, processos de 
intervenção, Man Ray.





ABSTRACT

This work deals with issues surrounding the 
photographic practice within the interference by 
photographers in the processing of the images, 
and these, pre or post-photographic. Through 
artistic production of Man Ray (Emmanuel 
Rudnitzky) and relations stemming from the 
erudite and mass culture was the production 
of photographs involving the treatment and 
processing of the images on a trial, where 
the considerations are made from images 
produced and amended digitally. The work 
aims to explore the formal characteristics of the 
possibilities involved in the plastic processing 
of the images, where issues surrounding the 
erudite culture and mass production were 
included in the language, allowing questions 
about the practice in a contextualized artistic 
experimental bias.

Key-words: Photography, practice, cases of 
intervention, Man Ray.
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Glossário

Cadavre exquis (cadáver delicado): 
adaptação da brincadeira petis papiers 
(papeizinhos), também conhecida no 
Brasil. Esse jogo surrelista consiste em 
criar uma frase coletiva, sendo que cada 
jogador desconhece o que vizinho escreveu 
anteriormente. A primeira frase obtida – O 
cadáver delicado beberá o vinho novo – 
batizou o jogo.

Código: sistema de signos ordenados por 
regras.

Colagem: reunião de fragmentos de imagem 
ou recortes de material impresso, formando 
uma composição plástica. Max Ernest, 
que divulgou a colagem, diz que se trata 
do “encontro de duas realidades distintas 
sobre um plano que não lhes convém”. A 
disparidade das figuras contribui para uma 
sensação de estranhamento.

Decifrar: revelar o significado convencionado 
de símbolos.

Escrita automática: técnica de escritura 
que consiste em escrever rapidamente, 
na qual a pessoa procura abstrair-se do 
ambiente e das preocupações, para que o 
fluxo do discurso do inconsciente passe para 
a folha de papel. Embora se possa reconhecer 
alguns precursores da escrita automática, 
foi Breton quem deu novo impulso a essa 
técnica.





Estados segundos: estado patológico no 
qual uma pessoa se abandona a atividades 
estranhas à sua personalidade e que 
geralmente ficam esquecidas quando essa 
manifestação psíquica desaparece. A escrita 
automática e as sessões de sono dirigido 
são tentativas de recuperação poética dos 
estados segundos.

Frottage: procedimento ligado às artes 
plásticas e inventado por Max Ernest. Trata-
se de riscar grafite sobre a folha de papel 
apoiada numa superfície irregular, como 
exemplo um assoalho ou folhas de árvore. 
Os desenhos assim obtidos têm amplo poder 
sugestivo e pouco necessitam de um trabalho 
posterior de acabamento.

Imagem: superfície significativa na qual as 
idéias se inter-relacionam magicamente.

Imagem técnica: imagem produzida por 
aparelhos.

Método crítico-paranóico: inventado por 
Salvador Dalí para canalizar suas próprias 
fobias e obsessões. Trata-se de método 
espontâneo de conhecimento irracional, 
baseado na associação crítico-interpretativa 
dos fenômenos do delírio.

Objeto surrealista: segundo Dalí, é o 
objeto que se presta a um mínimo de 
funcionamento mecânico e que é baseado 
nos fantasmas e representações suscetíveis 
de serem provocados pela realização de 





atos inconscientes. O objeto surrealismo 
surrealista tem sempre um funcionamento 
simbólico associado ao erotismo e ao 
desejo.

Ready-mades: são objetos comuns, 
fabricados em série e isolados de seu contexto 
ou função. São promovidos à dignidade 
artística pela simples escolha do artista. 
Michel Duchamp, criador dos primeiros ready 
mades, tinha intenção de chegar à antiarte.

Significado: meta do signo.

Signo: fenômeno cuja meta é outro 
fenômeno.

Símbolo: signo convencionado consciente 
ou inconscientemente.
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Introdução

O presente trabalho visa ao esclarecimento 
de questões em torno da práxis fotografia e da sua 
estruturação como valor simbólico na cultura erudita 
e massiva, procurando aprofundar as questões sobre 
o pertencimento das práticas que estão dadas no 
cotidiano perfazendo um caminho de duas vanguardas 
artísticas, a saber: dadaísmo e surrealismo.

O estudo procura relacionar as questões 
simbólicas das dimensões sociais para a determinação 
das práticas constituintes das dimensões em 
relação à fotografia, visando esclarecimentos sobre 
a diferenciação das práticas no cotidiano. Para o 
encaminhamento da pesquisa, optou-se por eleição 
de um artista já consagrado no circuito artístico, para 
que a produção desse norteasse os questionamentos 
a respeito do fazer artístico, não em oposição a uma 
prática corriqueira, cotidiana, mas para embasar, 
sedimentar as avaliações que fossem notoriamente 
importantes numa avaliação dos fazeres.

O trabalho trata da relação da imagem fotográfica 
com o seu produtor; o fotógrafo e as conseqüentes 
escolhas conceituais por meio das práticas na 
elaboração das fotografias. Para a abordagem do 
presente trabalho, discutimos questões que foram 
levantadas pelo dadaísmo e perpassamos em algumas 
das questões do movimento surrealista, demoramo-
nos um pouco mais nessas segundas questões, 
sem, no entanto, procurarmos um aprofundamento 
das questões. Antes procuramos indícios que 
estariam presentes na produção do artista-fotógrafo 
Man Ray (Emanuel Rudzitsky) para a produção 
artística experimental; digital, sobre alguns de seus 
trabalhos.

A opção pela escolha dos trabalhos do artista 
foi em virtude de sua extensa produção fotográfica 
a qual engloba diversos tipos de práticas, entre elas 
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a fotografia, a escultura, os filmes, as colagens, as 
ilustrações, as pinturas e os objetos ready-mades 
entre outros. Dentro do contexto fotográfico, o artista 
desenvolveu um trabalho de intervenção e de constante 
quebra do referente fotográfico, assim procuramos 
encontrar nesse tipo de produção características que 
fossem marcantes e que pudessem ser ordenadas 
em uma ordem de pertencimento em que houvesse 
a possibilidade de investigação sobre as obras do 
artista em relação à práxis fotográfica. Percebendo 
dessa maneira por intermédio da produção analisada, 
objetos de estudo que versariam sobre procedimentos 
mais simples até aqueles que demandassem em suas 
características formais maiores rigores em relação à 
apropriação das técnicas.
O objetivo do trabalho é tentar um clareamento das 
questões a respeito da técnica e da formalização 
dos fazeres, verificando os vínculos que podem ser 
traçados por intermédio da pesquisa pela análise da 
práxis massiva e erudita, verificados em torno das 
relações entre os fazeres. 

Figura Nº 01



Figura Nº 02
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1. Linguagem fotográfica

1.1. - Histórico

A fotografia já possui um corpo teórico bastante 
amplo representado por meio de autores como Dubois 
(1993), Kossoy (2007), Krauss (2002), que tratam 
das questões que desenvolveremos no decorrer dessa 
dissertação, constituindo um corpus bastante amplo. 
O trabalho deverá perseguir, através desses autores 
e entre outros, as questões que são importantes à 
formação de uma idéia sobre as possibilidades de 
investigação da fotografia como uma das técnicas que 
está diretamente vinculada à circulação massiva, mas 
que tramita livremente nos espaços mais abastados 
da arte contemporânea. O trabalho deverá contemplar 
as questões referentes à fruição desta prática e como 
esta ocorre nos dois âmbitos culturais: cultura erudita 
e cultura massiva.

Mas de antemão, antes de nos enveredarmos 
nessas relações por meio da fotografia, é necessário 
primeiro anteciparmos quais são as vanguardas 
que serão o arcabouço para as imagens que serão 
tratadas nos trabalhos e a quais vanguardas artísticas 
estamos nos referindo e de que maneira a produção 
artística de seus membros estão nos influenciando 
para as nossas experimentações através da 
fotografia. Para o desenvolvimento do trabalho, duas 
vanguardas artísticas são muito importantes para a 
investigação das nossas inquietações: o dadaísmo e 
o surrealismo.



Figura Nº 03
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1.2. – Vanguardas Artísticas

Dadaísmo

O dadaísmo teve início em março de 1916, 
na Suíça, quando o escritor Hugo Ball inaugurou o 
Cabaré Voltaire no Café Meierei, onde os poetas e 
artistas entre eles: Tristan Tzara, Emmy Hennings, 
Hans Richter, Richard Huelsenbeck, Hans Arp e Marcel 
Janco encontravam-se para declamar e mostrar aos 
outros membros do movimento e ao público as suas 
criações e indignações sobre a arte, instaurando um 
novo estilo que não visava propriamente ser uma 
nova arte, mas a adoção de novos procedimentos 
pretendidos por meio de certa atitude mental, 
tentando dessa maneira conduzir a um modo radical 
de produção, a atitude para os dadaístas era muito 
mais importante que os resultados obtidos.

Os artistas reuniam-se no Café para discutir 
novos procedimentos que visavam à quebra da 
racionalidade no fazer artístico, suas apresentações 
sempre procuravam chocar e escandalizar a platéia, 
sempre questionando os conceitos tradicionais da 
visão de “arte”. Segundo Rebouças (1986:73):

“Os dadaístas rebelam-se contra tudo, desejam 
a desintegração da sociedade, daí a ferocidade 
de suas críticas e uma volta ao niilismo na 
arte. [...] tudo isso conduz o espectador a uma 
sensação de estranhamento, canalizada para uma 
negação absoluta dos valores patrocinados pela 
sociedade...”

No período que compreendeu a Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), artistas e intelectuais 
contrários à participação de seus países na guerra 
exilaram-se na cidade de Zurique, Suíça em protesto 
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à degradação e à irracionalidade perante o conflito e 
do fracasso das ciências, da religião e da filosofia em 
evitar a destruição da Europa pela guerra. Fundando 
um movimento artístico em que a figura do poeta 
húngaro Tristan Tzara era a principal figura do 
movimento, a esse movimento artístico batizou-se 
de Dada, a palavra para o nome da vanguarda que 
não tinha nenhuma relação direta com o movimento, 
e que fora escolhido ao acaso refletia as concepções 
dadaístas. Pois, para o dadaísmo, a palavra de seu 
nome como as artes perdiam todo o seu sentido, 
pois a guerra já havia sublimado a irracionalidade no 
continente europeu. A vanguarda estava interessada 
na arte praticada por automatismos psíquicos no 
processo criativo, esse processo necessariamente 
não deveria atingir uma lógica formalizadora no seu 
percurso, antes deveria ser uma liberdade criativa. O 
movimento propunha a libertação da criação artística 
por meio do automatismo psíquico, na seleção e na 
formalização que era feita ao acaso pelo artista.

O dadaísmo também se deu em outras cidades 
como Nova York e artistas como Man Ray, Marchel 
Duchamp, Alfred Stiglietz participaram de reuniões 
para a discussão e apresentação dos seus trabalhos, 
além da publicação em revistas de propriedade dos 
próprios membros do movimento, a exemplo de 
contextualização a revista 291 era de propriedade 
de Stiglietz e destinava-se à “arte mais moderna e à 
sátira”, Bradley (1999:13). As principais contribuições 
do dadaísmo para as artes plásticas são as colagens e 
as fotomontagens que foram bastante utilizadas por 
artistas-fotógrafos como Man Ray e Lászlo Moholy-
Nagy.



Figura Nº 04
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Surrealismo

O dadaísmo, por meio de alguns autores, foi o 
estopim para o aparecimento do surrealismo. André 
Breton liderou a criação desse novo movimento 
escrevendo com Philipe Soupault, em 1924, o 
“Manifesto do Surrealismo”, em que associava a criação 
artística ao automatismo psíquico puro, entendendo 
que a criação artística não deveria preceder a uma 
elaboração formalizadora sobre a composição da 
obra, nem  estabelecer referenciais com a estética 
ou com alguma forma consciente de formalização 
anterior, seria o resultado de uma automação que 
seria buscada pelo artista na elaboração, ou melhor, 
no processo da confecção da obra, no desenrolar 
da confecção dessas. Segundo Bradley (1999:9), o 
surrealismo buscou a comunicação com o irracional e o 
ilógico, deliberadamente e reorientando a consciência 
por meio do inconsciente.

Os surrealistas buscavam nas manifestações 
ilógicas e descontextualizadas do subconsciente, por 
meio das imagens dos sonhos e das alucinações muitas 
vezes produzidas pelos próprios artistas, o material 
para a produção das suas obras. As obras surrealistas, 
embora apresentem elementos reais super-realistas, 
sempre são apresentadas com outros elementos que 
estão fora do contexto da realidade, buscando desta 
maneira uma ligação com outra realidade que não 
aquela imediata da vida cotidiana.

Os procedimentos empregados pelos artistas 
dessas vanguardas foram o automatismo psíquico 
em que o artista se desvinculava de quaisquer 
racionalizações no fazer e deixava por assim dizer, 
aflorar ao acaso, na sua produção, o automatismo, 
gerando novas possibilidades no trabalho. Outra 
maneira de desenvolvimento dos trabalhos era a 
participação de outro artista que interferia por sua 
vez na obra um após o outro, ia-se trabalhando na 
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construção da obra, em outros momentos. Enquanto 
um dos artistas produzia a obra, o outro a nomeava 
de uma maneira que sempre provocava de modo 
muito explicito questões levantadas anteriormente 
em relação à provocação da arte.

As produções dadaístas e surrealistas, em 
particular as fotografias, são as que nos interessam 
no presente trabalho, pois, por intermédios destas, 
estabeleceremos nossas ligações a respeito das 
questões sobre o referente fotográfico, e, em 
particular, a produção fotográfica do artista Man 
Ray (Emmanuel Rudnitzky) em virtude tanto da sua 
vastíssima produção, quanto em relação às variedades 
de procedimentos empregados por este nas suas 
fotografias. A produção fotográfica deste artista, bem 
como a reflexão sobre as considerações poéticas e 
formais relacionadas a sua prática artística serão 
apresentadas no capítulo 2 deste trabalho.

Figura Nº 05





15

1.3. – Vanguardas, técnicas e procedimentos

Os procedimentos fotográficos que eram 
adotados nas vanguardas dadaístas e surrealistas 
de forma bastante emblemática estão contidos na 
produção de Man Ray, americano nascido na Filadélfia 
em 1890, artista que esteve ligado a estas vanguardas. 
A título de elucidação vamos introduzir os principais 
procedimentos utilizados pelos vanguardistas em 
relação à fotografia, além daqueles que estão 
presentes no trabalho de Man Ray.

Uma das principais contribuições do dadaísmo 
para fotografia foi a utilização das colagens e das 
fotomontagens que foram posteriormente utilizadas 
pelos artistas surrealistas, muito embora sejam 
práticas bastante disseminadas até hoje.

A estética surrealista, como vimos anteriormente, 
procurava introduzir em seus trabalhos elementos 
super-realistas sempre fora dos contextos que 
esses elementos apresentam-se corriqueiramente, 
muitas das obras de Ray estão em conformidade 
com essa característica que procurava ir além da 
desestabilização da realidade imediata pela subversão 
do código fotográfico.

“... o Surrealismo encontrou as suas maiores 
transgressões através das colagens/montagens, 
exatamente por elas permitirem uma infinidade de 
combinações de imagens e elementos dentro das 
propostas do movimento. As colagens surrealistas 
têm seu fundamento no confronto de imagens 
díspares, que nos colocam frente a situações 
absurdas, paradoxais, violentas, nos remetendo a 
uma realidade que não apresenta qualquer nexo 
com a realidade cotidiana, liberando o espírito 
para um mundo novo, supra-real, caotizado pelos 
imprevistos choques de imagens.” 

(BRAUNE, 2000:39)

Figura Nº 06
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As vanguardas foram as precursoras da 
experimentação na fotografia, estabelecendo 
experimentos em torno do fazer fotográfico, em que 
a quebra do referente é uma das intervenções mais 
utilizadas para uma idealização formal da produção 
dadaísta e surrealista. Com a experimentação 
dadaísta sobre as colagens e as fotomontagens, 
abriu-se um campo ainda inexplorado pelos artistas 
que estavam à procura de novas experimentações 
formais em relação aos procedimentos fotográficos. 
Essas experimentações, embora corriqueiras 
na técnica de processamento das imagens, não 
eram fundamentalmente utilizadas como recursos 
estéticos como foi o caso dos usos nas vanguardas 
mencionadas.

As intervenções das vanguardas questionavam 
o estatuto de objetividade e da referenciação do 
dispositivo fotográfico, tentavam apresentar outras 
qualidades que não aquelas apresentadas pelo 
automatismo objetivo, inclusive com a desvinculação 
dos procedimentos fotográficos do dispositivo. Dessas 
subversões do estatuto de referência do dispositivo, 
houve inúmeros experimentos artísticos que se 
utilizaram da técnica para fins formais em que a técnica 
procurava alinhavar-se com a pesquisa conceitual. Os 
procedimentos eram realizados principalmente dentro 
do laboratório fotográfico, na tiragem das cópias, 
como se tratava de experimentos cada cópia tornava-
se única, restaurando a aura dos objetos artísticos 
advindos de uma prática conceitual.

Os recursos utilizados pelos vanguardistas 
intencionados na perda do referencial eram os closes, 
as objetivas grande-angulares, o ângulo superior de 
tomada da foto e as fotografias aérea e anti-aérea, 
além do procedimento do informe surrealista.

O close constituía na apreensão dos detalhes 
do referente desarticulando-o, dessa maneira toda 
referência que normalmente observamos numa 
representação fotográfica estaria subvertida em prol 

Figura Nº 07
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de uma estrutura formal muito mais que técnica de 
representação do espaço perceptivo.

“O close constituiu-se numa das formas de 
desarticulação do espaço perspectivo. A visão 
habitual do homem, que era global e distanciada, 
de maneira a corresponder ao modelo imposto 
desde o Renascimento, encontra o seu contraponto 
no close. Primeiramente porque o close ao 
compreender essencialmente um fragmento de 
algo, exige uma maior atividade do olhar, induz 
a uma maior participação do espectador no 
desvendar dos detalhes.” 

(BRAUNE, 2000:69)

As objetivas grande-angulares, por estabelecer 
deformações do referente através do próprio princípio 
da construção ótica da objetiva que abrange um ângulo 
muito grande que aproxima e aumenta o primeiro 
plano e afastando os planos posteriores possibilitando 
distorções de perspectiva muito visíveis e marcantes, 
também facilitava a desintegração do referente, 
embora de uma maneira não tão direta como no 
close. Uma das características dessa objetiva é que 
quanto mais próximo o referente estiver da objetiva, 
maior será a distorção causada pelas características 
da construção desta.

Os ângulos de tomada superior causavam 
um estranhamento no campo perceptivo por 
apresentarem o referente de maneira pouco usual 
que não as corriqueiramente dadas no cotidiano, 
causando um estranhamento em relação à concepção 
formal da imagem apresentadas em composições 
oblíquas, ou seja, em ângulo superior em diagonal 
Braune (2000:73).

As fotografias aérea e anti-aérea apresentavam 
um ângulo de tomada sob o aspecto dos aviões e 
exprimiam uma visão diferente das que estamos 
acostumados no espaço representativo da 
horizontalidade e verticalidade, causando novamente 

Figura Nº 08



Figura Nº 09
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estranhamentos sobre o resultado estético formal 
da imagem obtida pelo ângulo agudo da tomada 
fotográfica.

“O caminho trilhado pelos surrealistas para se 
abstraírem da realidade foi através do automatismo 
puro, daí o movimento ter surgido muito mais com 
um caráter literário do que plástico, e a linguagem 
fotográfica ter sido o seu grande veículo visual.”

(BRAUNE, 2000:30)

Os artistas surrealistas utilizaram-se muito do 
informe, termo adotado primeiramente por Dalí em 
relação à descrição da seguinte cena:

“... um homem fixa distraidamente um ponto 
luminoso pensando tratar-se de uma estrela e é 
brutalmente tirado do seu devaneio, quando se dá 
conta que era apenas a ponta incandescente de 
um cigarro. Dizem-lhe então que a ponta desse 
cigarro é na verdade o único ponto visível de um 
imenso objeto ‘psico-atmosférico-anamórfico’, e 
isto, assegura-nos o autor, vai instantaneamente 
fazer com que esta ponta qualquer de cinzas 
incandescentes se revista de ‘todos os seus mais 
incontáveis vestígios de sedução e curiosidade 
irrracional’”. 

(DALÍ apud KRAUSS, 2002:171)

A questão do informe repercutiu sobre a produção 
surrealista, principalmente na fotográfica. O termo 
classificava uma estratégia de desconstrução do corpo 
humano por meio da rotação de pontos de vista em 
relação ao enquadramento do corpo que acabava por 
descontextualizar essa temática muito explorada nas 
artes plásticas, o corpo pelo procedimento do informe 
estava subvertido, apresentava novas composições 
não usuais. Man Ray descobriu que apenas uma 
simples rotação do corpo causava o informe e muito 
antes da utilização do termo na narração de Dalí 
que inaugurava o termo, podemos apreciar duas 

Figura Nº 10
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fotografias: uma, da série anatomias de 1930, que 
apresenta a parte inferior de um queixo violentamente 
rotacionada e, outra, intitulada “Cabeça” de 1933.

“As estratégias utilizadas [pelo informe] repetem-
se em outras ocasiões na produção fotográfica de 
Man Ray, onde desmontam o aspecto familiar do 
corpo humano e redesenham o mapa daquilo que 
acreditávamos ser o mais familiar dos terrenos.” 

KRAUSS (2002:173)

Muito embora a questão do informe seja 
importante na obra dos artistas surrealistas, 
percebemos que na produção de Ray a quebra do 
referente fotográfico foi muito utilizada, ora por 
apresentar características dessas estratégias, ora 
pela utilização do informe. Na produção do artista, 
como consta no decorrer da dissertação, analisamos 
um montante razoável de imagens em que foram 
utilizadas estratégias de desconstrução do referente 
fotográfico, particularmente na descontextualização 
do nu feminino.



Figura Nº 12

Figura Nº 13
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1.4. - Linguagem fotográfica

No que diz respeito à práxis, cabe-nos determinar 
ou apenas apontar as diferenças que ocorrem no 
processo de apreensão da linguagem fotográfica 
enquanto um processo de criação que o fotógrafo-
artista dispõe para a eventual materialização das suas 
intenções poéticas.

Existe uma diferença na práxis já nesse ponto, 
pois quando o fotógrafo-artista elabora a sua pretensão 
já está de certo modo desenvolvendo a sua idéia, ou 
melhor, a sua idealização para a execução do seu 
trabalho. Mas, essa intenção de nada se parece com a 
idéia massiva de utilização da fotografia. O fotógrafo-
artista ao idealizar a fotografia a que se propõe, 
difere da idéia massiva porque trata de articulá-la de 
um outro modo que não é da competência da cultura 
massiva, visto que antes de tudo ser um fotógrafo-
artista, um técnico não se limita como é o caso de um 
interessado comum em apenas retratar algo. Com 
o domínio da técnica fotográfica que lhe é própria, 
analisa quais são as condições técnicas para a 
obtenção das imagens que lhe interessam, idealizando 
primeiramente os pressupostos necessários e possíveis 
para a efetiva finalização da fotografia, obtendo a 
imagem idealizada. E para aquele interessado apenas 
no retrato são condições que não lhe dizem respeito, 
não se preocupa em articular intelectualmente e 
tecnicamente o procedimento fotográfico sobre esse 
retratar.

É evidente que nos propomos nesse trabalho 
a tentar esclarecer diferenciações entre uma 
fotografia massiva e erudita, sendo que esta última 
é preparada para outros circuitos de fruição que não 
os da cotidianidade doméstica e nisso  mesmo está 
a diferença entre uma prática e outra, as duas são 
vertentes da mesma práxis e são legítimas, mas as 
intencionalidades do fazer são díspares mesmo no 
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momento da decisão, da idealização por meio dos 
procedimentos a respeito do fazer. Portanto, uma é 
essencialmente ligada a um fim objetivo (massiva) e 
a outra se inscreve para fins subjetivos (erudita) na 
dimensão artística.

Enquanto um fazer não necessita sequer de 
um domínio mais rigoroso da técnica, o outro já 
predispõe certa diferença de abordagem na execução 
da ferramenta, pois, para a busca da poética por 
meio da fotografia, o fotógrafo-artista tenta de 
alguma maneira subverter a técnica em detrimento 
de uma idealização da linguagem, em prol de certas 
articulações, previamente articuladas para a obtenção 
da imagem fotográfica além daquela corriqueira; 
cotidiana. Mas é evidente que para utilizarmos a 
técnica e tentarmos subvertê-la ao nosso propósito é 
necessário que a conheçamos mais profundamente, 
a fim de podermos articulá-la a propósito de nossos 
interesses.

Chegamos nesse momento no ponto do 
conflito, pois a fotografia é tida como um processo 
que é objetivo, por isso técnico, automático. Se o 
é assim, então onde residiria a poética no fazer do 
fotógrafo-artista? O que o distinguiria daquele que 
utiliza a câmera para retratar aos domingos a família? 
A questão é complexa, visto que o automatismo e 
a conseqüente objetividade da fotografia estão em 
jogo.

“Aparentemente não é necessária nenhuma 
habilidade [práxis] especial para produzir a 
imagem fotográfica, ao contrário do que acontece 
com a pintura, a gravura ou o desenho.”

(KUBRUSLY, 2003:11)

Então, não haveria, portanto, segundo 
(Kubrusly, op. cit.), nada de especial na prática da 
fotografia o que é recorrente em outros autores como 
(Flusser, 1999) que atribui à fotografia a condição de 



Figura Nº 14
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conceitos que são programados em dispositivos e sob 
seu entendimento esses conceitos (as imagens) são 
símbolos vazios e “o universo fotográfico é um meio 
vazio e absurdo.” (Flusser, op. cit.). Na mediação 
desses autores entendemos que a prática nada mais 
é do que a própria objetividade que ela, a fotografia, 
apresenta sem jamais transcender o seu estado de 
automatismo inerente à objetividade técnica.

Conforme Flusser, essa valoração é decorrente 
de um estado social em que as imagens técnicas, por 
apresentarem as imagens exteriores em cenas, conduz 
o espectador a uma análise superficial do dispositivo 
e da própria fotografia. O problema da objetividade 
seria a questão-chave para o entendimento das 
relações entre as utilizações da fotografia:

“Elas [imagens técnicas] são dificilmente decifráveis 
pela razão curiosa de que aparentemente não 
necessitam ser decifradas. Aparentemente, o 
significado das imagens técnicas se imprime de 
forma automática sobre as superfícies, como se 
fossem impressões digitais onde o significado (o 
dedo) é a causa, e a imagem (o impresso) é o 
efeito.”

(FLUSSER, 2002:13-14)

Essas preposições são aquelas que estão 
atreladas à cultura massiva da imagem fotográfica 
e que refletem as considerações de Dubois (1993) 
na sua análise sobre os três tempos da fotografia, 
sendo que o primeiro tempo é o que está diretamente 
relacionado à cultura massiva.





31

Os tempos analisados por Dubois são: 1 – a 
fotografia como espelho do real (o discurso da 
mimese); 2 – a fotografia como a transformação do 
real (o discurso do código e desconstrução); e 3 – a 
fotografia como traço de um real (o discurso do índice 
e da referência). Sendo que:

1 – a fotografia como espelho do real (o discurso da 
mimese) seria o efeito de realidade provocado pela 
fotografia que remete a semelhança existente entre 
aquilo que foi intencionalmente registrado e o que 
realmente registrado, refere-se ao seu referente que 
o autor menciona que: “De início, a fotografia só é 
percebida pelo olhar ingênuo como um “analogon” do 
objeto do real”;

2 – a fotografia como transformação do real (o 
discurso do código e da desconstrução), que verifica 
uma tentativa da desmistificação da idéia de que a 
fotografia não é apenas uma mimese do real, mas um 
objeto de estudo ligado a uma interpretação desse 
“espelho do real” em detrimento do discurso sobre a 
mimese fotográfica. Logo o “espelho fotográfico” não 
seria neutro como uma “impressão”, ou um simples 
“efeito”, mas “um instrumento de transformação, 
de análise, de interpretação e até de transformação 
do real, como as línguas, por exemplo, e assim 
culturalmente codificada”;

3 – a fotografia como um espelho de um real (o 
discurso do índice e da referência) tenta demonstrar 
que esta seria fruto de uma desconstrução por meio 
da (semiologia) e da denúncia ideológica da impressão 
da realidade em que não conseguiríamos nos livrar de 
“um sentimento de realidade incontornável do qual 
não conseguiríamos nos livrar, apesar da consciência 
de todos os códigos que estão em jogo nela e que se 
combinam para a sua elaboração”.



Figura Nº 15
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A primeira assertiva da análise do autor está 
relacionada à idéia da objetividade atribuída à mimese 
fotográfica, concebida por meio do seu procedimento 
mecânico que lhe atribui uma instância técnica 
“automática”, “objetiva” e quase “natural” sem que 
a mão do fotógrafo intervenha diretamente (Dubois, 
1993:27) em oposição à idéia do artista trabalhando 
a matéria sobre a qual sua subjetividade estaria 
inerente ao processo artístico executado por este.

Na segunda diferenciação temporal do autor, 
este nos revela a discordância no que diz respeito à 
relação da mimese e da transparência, colocando a 
questão que a fotografia é “eminentemente codificada 
(sob todos os pontos de vista: técnico, cultural, 
sociológico, estético etc.) Sob essa circunstância, 
achamos pertinente transcrever a seguinte citação 
feita pelo autor:

“Normalmente todos concordam em ver na 
fotografia o modelo da veracidade e da objetividade 
(...). É fácil demais mostrar que essa representação 
social tem a falsa evidência das pré-noções; de fato 
a fotografia fixa um aspecto do real que é sempre 
o resultado de uma seleção arbitrária e, por aí, 
de uma transcrição: de todas as qualidades do 
objeto, são retidas apenas as qualidades visuais 
que se dão no momento e a partir de um único 
ponto de vista; estas são transcritas em preto 
e branco, geralmente reduzidas e projetadas no 
plano. Em outras palavras, a fotografia é um 
sistema convencional que exprime o espaço de 
acordo com as leis da perspectiva (seria necessário 
dizer, de uma perspectiva) e os volumes e as 
cores por intermédio de dégradés do preto ao 
branco. Se a fotografia é considerado um registro 
perfeitamente realista e objetivo do mundo visível 
é porque lhe foram designados (desde a origem) 
usos sociais considerados ‘realistas’ e ‘objetivos’. 
E, se ela se propôs de imediato com as aparências 
de uma ‘linguagem natural’, é antes de mais nada 
porque a seleção que ela opera no mundo visível 
é completamente conforme, em sua lógica, à 
representação do mundo que se impôs na Europa 
desde o Quattrocento.”

(BOURDIEU apud DUBOIS, 1993:40)
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E ainda para a continuação da nossa reflexão 
convém acrescentar os  seguintes pressupostos:

“O antropólogo Melville Herskövits mostrou um 
dia a uma aborígene uma foto de seu filho. Ela foi 
incapaz de reconhecer a imagem até o antropólogo 
atrair a sua atenção para os detalhes da foto (...). 
A fotografia não comunica qualquer mensagem 
para aquela mulher até que o antropólogo a 
descreva para ela. Uma proposta, como ‘isto é 
uma mensagem’ e ‘isto está no lugar de seu filho’, 
é necessária à leitura da foto. Uma transposição 
para a língua que torne explícitos os códigos que 
procedem à composição da foto é necessária para 
sua compreensão pelo aborígene. O dispositivo 
fotográfico é, portanto, de fato um dispositivo 
codificado culturalmente.”

(SEKULLA apud DUBOIS, 1993:41)

Assim a apresentação desta visão a respeito 
das colocações sobre as imagens são culturalmente 
codificadas e úteis para traçarmos as relações de 
diferenças entre a práxis cotidiana (massiva) e a 
práxis erudita (artística).

“De fato, como se denega então qualquer 
possibilidade de a fotografia ser simplesmente 
um espelho transparente do mundo, como ela 
não pode mais, por essência, revelar a verdade 
empírica, vamos assistir o desenvolvimento de 
diversas atitudes que vão todas no sentido de um 
deslocamento desse poder de verdade, de sua 
ancoragem na realidade rumo a uma ancoragem na 
própria mensagem: pelo trabalho (a codificação) 
que ela implica, sobretudo no plano artístico, a 
foto vai se tornar reveladora da verdade interior 
(não empírica). É no próprio artifício que a foto 
vai se tornar verdadeira e alcança sua própria 
realidade íntima.”

(DUBOIS, op. cit. :42-43)
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A fotografia que traça o limite outrora designado 
“espelho do real” transcreve uma nova realidade que 
não a da cultura massiva que está ligada às questões 
da mimese e do espelho do real.

No terceiro e último tempo, Dubois (1993) 
menciona sobre a relação que a foto tem com traço de 
um real, explorando as questões da referencialidade 
da foto com a sua antologia, “o ato que a funda” o 
registro de um referente que está preso à foto que 
lhe dá valor, sendo que a sua realidade lhe atesta 
e afirma a existência desse mesmo referente. 
Um processo que a foto percorre por meio de 
sua indicialidade, primeiramente, para tornar-se 
posteriormente semelhante  (ícone) e adquirir algum 
sentido (símbolo).

Figura Nº 16
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2. - Fotografia e Cultura Artística

2.1. – Diferenciação da práxis

Existe a necessidade de um maior 
aprofundamento conceitual sobre as relações entre 
a cultura erudita e a cultura massiva, por meio da 
dinâmica nas relações de troca e pertencimento nas 
relações simbólicas, dando-se através dos contextos 
socialmente descritos. Para uma compreensão 
sobre essas diferenças, devemos de antemão tentar 
encontrar nos contextos culturais massivos e eruditos 
os meios norteadores que indiciam suas trocas 
simbólicas e, por isso mesmo, relações advindas da 
sociedade.

“... o homem participa na vida cotidiana com 
todos os aspectos de sua individualidade, 
de sua personalidade. Nela, colocam-se ‘em 
funcionamento’ todos os seus sentidos, todas as 
suas capacidades intelectuais, suas habilidades 
manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, 
ideologias.”

(HELLER, 2004:17)

Toda prática humana está ligada às suas relações 
de pertença ao mundo em que vive, ou seja, toda a 
sua maneira de agir sobre as coisas decorre de um 
discurso que é de antemão transmitido por seus pares 
em relação às coisas que o cercam, evidentemente 
não existe uma relação de cega obediência aos 
direcionamentos entre o que a sociedade dita e o 
que o sujeito faz, mas sempre existe um princípio 
maior que é seguido, esse princípio mais geral está 
enraizado na própria constituição do sujeito e isso 
o torna, mesmo que esse não queira ou admita, o 
agente de um contexto simbólico mais amplo que lhe 



Figura Nº 17
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fornece características de um determinado grupo, 
como acrescenta Bourdieu (1998):

“No entanto, é preciso indagarmos em que 
medida as partes constituintes de uma sociedade 
estratificadas, classes ou grupos de status, 
formam uma estrutura, isto é, atendo-nos a uma 
definição minimal, se e em que medida tais partes 
mantém entre si outras relações além da mera 
justaposição e, por conseguinte, manifestam 
propriedades que resultam de sua dependência 
relativamente à totalidade. Mais precisamente, de 
sua posição no sistema completo das relações que 
determina o sentido de cada relação particular.”

Existe sempre de maneira clara uma divisão 
estabelecida anteriormente, generalista em relação à 
sua conduta motivada pelas trocas simbólicas que estão 
delimitadas no seu grupo de origem pela atribuição 
de valores simbólicos que são operacionalizados 
em detrimento de outras práticas simbólicas que 
pertencem a outros grupos que coexistem na mesma 
sociedade.

O homem, por intermédio do convívio com 
os seus semelhantes, angaria pressupostos que 
vão determinando pouco a pouco os meios justos 
de sobrevivência em determinada camada social, é 
através dos modos operativos de cada camada que 
o indivíduo reconhece e é reconhecido pelos seus 
pares. Isso é importante para o nosso trabalho, pois, 
já a princípio, estabelecemos que a elaboração de 
certas condutas constitui características próprias e 
essenciais para o desenvolvimento sobre um fazer 
que possa assim ser dimensionado e que seja próprio 
de um grupo em oposição a outro que não comunga 
desses fazeres, ou se o fazem não o contextualizam do 
mesmo modo, fazendo-os diferentes, o que evidencia, 
assim, diferenças simbólicas.

O homem, segundo Heller (2004), a partir 
de sua longa confrontação como os valores da sua 
camada social, pode estabelecer procedimentos que 
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sejam coerentes em relação ao seu grupo de origem, 
assim sendo, estabelece mediações entre os vários 
grupos que estão na sociedade, podendo conviver com 
esses, mas sempre utilizam seus valores primeiros, 
ou simbólicos como filtros de resistência à análise das 
fenomenologias que estão inseridas nesse cotidiano.

“Essa assimilação, esse ‘amadurecimento’ para 
a cotidianidade, começa sempre ‘por grupos’ 
[...]. Esses grupos face-to-face estabelecem uma 
mediação entre os indivíduos e os costumes, as 
normas e a ética de outras integrações maiores. 
O homem aprende no grupo os elementos da 
cotidianidade (por exemplo, que deve levantar e 
agir por sua conta; ou o modo de cumprimentar, 
ou ainda como comportar-se em determinadas 
situações, etc.); mas não ingressa nas fileiras dos 
adultos, nem nas normas assimiladas ganham 
‘valor’ a não ser quando essas comunicam realmente 
ao indivíduo os valores das integrações maiores, 
quando o indivíduo – saindo do grupo (por exemplo, 
da família) – é capaz de manter autonomamente 
no mundo das integrações maiores, de orientar-
se em situações que já não possuem a dimensão 
do grupo humano comunitário, de mover-se no 
ambiente da sociedade em geral e, além disso, de 
mover por sua vez esse mesmo ambiente”

(HELLER, 2004:19)

A partir dessas considerações, as questões que 
nos importam discorrer são aquelas relacionadas às 
divisões que podem ser delimitadas no nosso estudo 
em relação a uma distinção conceitual e operacional 
sobre as maneiras de contextualização dos diferentes 
grupos que são mediados pelo cotidiano no cerne da 
sociedade.

Desse modo poderíamos estabelecer dimensões 
sociais a respeito do fazer que estivesse realmente 
condicionado a valores estabelecidos por um grupo de 
pertença, desse modo não cairíamos em observações 
que não são pertinentes e nem válidas para a 
execução do estudo. Para um melhor entendimento, 
necessitamos da análise mais pormenorizada dos 
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aspectos culturais que dizem respeito às dimensões 
sociais dos grupos sociais. Segundo Bourdieu 
(1998:03):

“Levar a sério a noção de estrutura social supõe 
que cada classe social, pelo fato de ocupar uma 
posição numa estrutura social historicamente 
definida e por ser efetuada pelas relações que a 
unem às outras partes constitutivas da estrutura, 
possui propriedades de posição relativamente 
independentes de propriedades intrínsecas como 
por exemplo um certo tipo de prática ou de 
condições materiais de existência.”

Para podermos esboçar as nossas colocações 
relacionadas ao  estudo sobre práxis fotográfica 
na cultura erudita e massiva convém de antemão 
entendermos o que estamos mencionando sobre as 
trocas simbólicas na sociedade. Todas as relações que 
acontecem na sociedade são mediadas por convenções 
culturais, ou bens simbólicos, que são expressos por 
meio das práticas sociais. Como menciona Bourdieu 
(1998:16), essas práticas são necessárias e impostas 
àqueles que querem participar destas, além de 
impor modelos de adequação, bem como formalizar 
os modelos de comportamento, que são as regras 
impostas por convenções que definem a maneira 
justa da operacionalização das práticas simbólicas.

Essas diferenciações a respeito das intenções 
são necessárias à distinção entre comportamentos 
que têm certa heterogeneidade, mas que diferem 
em muitos pontos práticos no que tange aos 
procedimentos operacionais das questões que 
são tratadas no presente trabalho, pois a análise 
sistemática das relações entre essas duas dimensões 
operativas difere em relação aos problemas impostos 
perante a análise do discurso fotográfico.

As representações estabelecidas pela sociedade 
estão diretamente ligadas às relações em torno da 
cultura, dos atributos simbólicos relacionados às 
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práticas. Geralmente a cultura erudita estabelece e 
norteia as condições que vão condicionar o que é o 
que não é próprio desta, e o que é ou não referente 
a seus interesses. Ela delimita as suas esferas de 
atuação, e essa formulação implica a exclusão de 
outras possibilidades que estão na multiplicidade 
de comportamentos que se apresentam diante 
do estabelecimento das interações sociais. Essas 
possibilidades simbólicas vão dar aos membros desta 
um posicionamento diferenciado em relação a outros 
modos operativos.

“Destarte, a lógica do sistema de atos e 
procedimentos expressivos não pode ser 
compreendida independentemente de sua função, 
que é dar uma tradução simbólica do sistema social 
‘como sistema de inclusão e de exclusão’, segundo 
a expressão de McGuire, mas também, significar 
a comunidade e a distinção transmutando os bens 
econômicos em signos e as ações orientadas para 
fins econômicos em atos de comunicação (que 
podem exprimir inclusive a recusa de comunicar). 
De fato, nada mais falso do que acreditar que 
as ações simbólicas (ou o aspecto simbólico das 
ações) nada significam além delas mesmas: a 
verdade, elas exprimem sempre a posição social 
segundo uma lógica que é a mesma da estrutura 
social, a lógica da distinção.”

(BOURDIEU, 1998:17)

Isso significa dizer que os sistemas expressivos 
e então simbólicos buscam sempre a distinção como 
forma de marcar as diferenças do que é o vulgar e 
daquilo que não o é (Bourdieu, 1998:22), estabelecendo 
dessa maneira formas e procedimentos que são as 
características de distinção entre as culturas erudita 
e massiva.

Toda manifestação passa por um filtro cultural 
que é estabelecido por caracteres determinantes 
nessa cultura, que são os seus critérios simbólicos. A 
cultura erudita está ligada a um repertório próprio que 
é avaliado pela sua realidade objetiva que vai sendo 
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estabelecida mediante relações de pertencimento 
dentro desse grupo. A cultura erudita é excludente, 
delimita espaços de interação por uma via única de 
separação entre ela e as outras culturas que estão 
interagindo no espaço social.

Aquilo que está de acordo como os padrões 
de legitimidade do grupo é aceito e incorporado no 
modo de interação entre os membros constituintes 
do grupo, toda leitura de padrões estéticos que 
são incorporados pela dinâmica social devem ser 
ressignificados em torno das questões de legitimidade 
que estão contidas no cânone da sociedade que esta 
buscando essas interações. Esse posicionamento não 
está apenas presente na cultura erudita, a cultura 
massiva também ressignifica as manifestações 
culturais. O modo de operação dessas manifestações 
é diferente, há sempre uma carga simbólica que é 
estruturada em razão da dimensão cultural a que se 
apresenta, ora condensando, ora simplificando.

Nas nossas investigações vimos a necessidade de 
um entendimento sobre a própria técnica relacionada 
ao processo fotográfico que apresenta diferenças 
operacionais nas dimensões sociais estudadas, esse 
é mais um dos pontos que tentamos estabelecer para 
determinar uma diferença teórica sobre a cultura 
erudita e massiva, o que acreditamos possibilitar uma 
avaliação contextual das diferenças das práticas.

A fotografia é uma construção, é uma linguagem 
que se articula por intermédio de relações sígnicas, 
que estão baseadas na perspectiva linear euclidiana 
e que foram desenvolvidas no Renascimento para 
representação do mundo segundo normas de simetria 
geométrica.

Figura Nº 19
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“A herança renascentista vem da perspectiva linear 
euclidiana, colocada em prática por Brunelleschi, 
que fazia com que o mundo passasse a ser 
representado a partir de um único ponto de vista, 
fixo, ideal, perpendicular ao plano do quadro, 
induzindo o encontro das linhas paralelas em um 
ponto de fuga, ou seja, nos dando a representação 
tridimensional do mundo de forma idealizada, bela, 
em um espaço bidimensional – a tela. Essa visão 
de representação do mundo atrelada ao conceito 
de belo e conquistada pela pintura, portanto, 
alijava qualquer outra visão que não pertencesse 
aos seus princípios.”

(BRAUNE, 2000:13)

A fotografia tem a possibilidade de estabelecer por 
meio do seu automatismo mecânico certa objetividade 
e por estar livre de qualquer intencionalidade de 
intervenção do fotógrafo, nesse processo automático, 
seria o espelho fidedigno do real. Segundo Machado 
(1984), “... a indústria da figuração automática só 
consegue ‘reproduzir’ ou ‘duplicar’ uma realidade 
que lhe é exterior porque opera com concepções de 
‘mimese’, ‘objetividade’ e ‘realismo’ que ela própria 
cria e perpetua.”

Deste modo, a fotografia é considerada o 
espelho do real por apresentar características 
específicas que não estão presentes em outras formas 
de representação, passa a ilusão de pertencer a uma 
categorização muito próxima da realidade passando a 
atribuir valores que são interpretados como referentes 
ao real. Machado (1984:11) comenta que a imagem 
processada tecnicamente impõe-se como “objetiva” e 
“transparente” sendo essas imposições que acabam 
por não permitir ao receptor a oportunidade do 
deciframento do código, o que a faz parecer algo natural 
e universal, mas esta imagem, esta representação é 
particular e convencional.
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Ainda conforme Machado (1984:11), achamos 
importante mencionar sobre a imagem técnica:

“... as mídias mecânicas e eletrônicas do 
nosso tempo se tornam o terreno privilegiado 
das formações ideológicas: o fetiche de sua 
‘objetividade’, no qual se acham mergulhadas 
massas inteiras de espectadores, é a máscara 
formal que oculta a intenção formadora que está 
na base de toda significação.”

A fotografia apresenta características próprias 
que são assimiladas como indícios daquilo que 
está no objeto, que é representado na foto, assim 
a dimensão da sua verossimilhança nos atinge com 
tal força e peculiaridade que não conseguimos de 
pronto nos distanciarmos da sua construção, apenas 
com uma análise dos pormenores constituintes da 
fotografia podemos começar a decifrar o código, por 
intermédio de uma desconstrução e da formalização 
das diferentes dimensões de investigação possíveis 
da fotografia. Kossoy (2007:33) apresenta uma 
elucidação em relação às vertentes interdisciplinares 
de investigação da fotografia apresentando diferentes 
possibilidades de investigação da fotografia. Vejamos 
a esquematização na página seguinte.

Figura Nº 20 
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história da TECNOLOGIA fotográfica desde o advento do meio até os dias atuais

história das origens e da expansão do ofício e da atividade dos FOTÓGRAFOS
nos diferentes espaços e períodos

história do retrato fotográfico, da documentação social e dos incontáveis usos
e aplicações da imagem nas: ciências exatas, biológicas e humanas; artes,
arquitetura e demais áreas do conhecimento; comércio, indústria, turismo e
em especial no fotojornalismo; da fotografia como forma de expressão artística,
cultural e ideológica; e da crescente difusão mundial da imagem através dos
meios eletrônicos; trata-se dos ASSUNTOS fotográficos: amplo espectro temático
documental e criativo, de múltiplas naturezas, registrado nos últimos 160
anos 

a fotografia como FONTE
de informações referentes às mais
diferentes áreas do conhecimento

 a fotografia como OBJETO
de investigações específicas

históricas e teóricas

História da Fotografia Iconografia Fotográfica

evolução da fotografia
enquanto meio de comunicação
e forma de expressão ao longo

de sua história

meio de conhecimento e
elemento de fixação da memória

histórico-cultural

fundamentos teóricos da expressão fotográfica
corpus conceitual básico para a preposição de um

modelo metodológico de análise e interpretação das imagens
decifração da realidade, exterior e interior, do documento

instrumentos para a desmontagem técnica, cultural, estética e ideológica

A expressão fotográfica:
Vertentes Interdisciplinares de investigação
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A presente pesquisa trata da história da fotografia 
como objeto de estudo da tecnologia fotográfica em 
relação aos seus dispositivos analógicos e digitais 
versando sobre a fotografia como forma de expressão 
artística, resultado da nossa produção experimental 
em relação à obra de Man Ray.
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2.2. - O caso dos fotoclubes

A fotografia era no princípio uma maneira 
de representação ligada à burguesia que pagava 
consideráveis somas para a produção de retratos 
e que estava restrita a uma sociedade que era 
abastarda com condições para financiar os custos da 
produção das fotografias. Algum tempo após o furor 
que o novo meio despertou na sociedade, a burguesia 
passa a fazer suas próprias fotografias, iniciando 
mudanças que seriam significativas em relação à 
práxis, encaminhadas para a generalização cotidiana 
de parte do processo técnico.

Além da prática de fotografia utilizada pela 
burguesia, houve o aparecimento da Eastman Kodak, 
de propriedade de George Eastman que introduziu 
no cenário as máquinas de uso fácil que tinham o 
seguinte slogan: “You press the button, we do the 
rest.“ ou “Você aperta o botão e nós fazemos o resto”, 
fazendo surgir dessa maneira características hoje 
bastante disseminadas em torno da massificação da 
fotografia, com o desenvolvimento cada vez maior 
de máquinas fotográficas que não necessitavam do 
desenvolvimento ou aplicação da técnica em especial, 
bastando apenas apertar o gatilho e influenciando no 
advento da fotografia digital nos dias atuais.

Após esta rápida introdução das questões que 
nos interessam a respeito da cultura massificada e 
da cultura erudita sob o viés fotográfico, propomos, 
por intermédio da consolidação dos fotoclubes, a 
resposta à banalização, ou melhor, em oposição à 
manifestação cotidiana e corriqueira da fotografia. 
Os fotoclubes foram formados devido à  necessidade 
de os fotógrafos membros da burguesia terem de 
diferenciar a sua práxis dos trabalhos fotográficos 
feitos nos moldes daquelas fotografias advindas do 
público, que se manifestava de forma massiva, não 
instruída e na idealização comercial. Produto de 
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um mercado de capital sobre a técnica fotográfica, 
ou seja, fotografia articulada no cotidiano de forma 
massiva.

“De caráter elitista, o fotoclubismo visava fazer 
da fotografia uma atividade artística. A condição 
do fotógrafo clubista, em termos gerais, era a do 
profissional liberal que, dono de uma situação 
financeira privilegiada, podia se dedicar à fotografia 
em suas horas vagas. Para esta classe média 
urbana em ascensão, carente de símbolos que a 
identificassem socialmente, o fotoclubismo veio a 
calhar, criando-lhe uma forte identidade cultural. 
O pequeno burguês agora é artista. O fotoclubismo 
conformou-se com um fenômeno internacional de 
grande disseminação, típico dos núcleos urbanos 
mais desenvolvidos. No Brasil, o seu crescimento 
seguiu o ritmo de expansão das cidades e de 
estruturação da sociedade burguesa.” 

(COSTA; RODRIGUES, 1995:28-29)

Existe, desde o princípio da fotografia, uma 
diferença nítida da fotografia em duas vertentes 
distintas: uma que estava voltada ao grande púbico 
e outra que estava voltada a nichos específicos, a 
primeira estava voltada a questões relacionadas ao 
registro do cotidiano da maneira mais fácil possível 
enquanto a outra sempre almejava a subversão das 
qualidades fotográficas além daquelas do registro, 
tentando subverter o código à procura de outros 
valores formais.

Evidentemente que essa nova abordagem 
também visava interesses econômicos, mas tinha, 
já na sua idealização, outros caminhos de circulação 
diferentes daqueles da representação do cotidiano 
apresentados pela massa. Esta introdução apenas 
nos serviu à guisa do estabelecimento da diferença 
da práxis de uma cultura massiva apoiada no registro 
do cotidiano e das suas relações simbólicas além da 
representação feita por meio de uma outra prática 
executada por representantes interessados em outras 
formas de experimentação da técnica, que é a questão 
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fundamental do trabalho ora apresentado. 
Os fotoclubes foram um dos redutos que os 

fotógrafos fundaram para a produção de trabalhos 
que estavam à margem da fotografia massiva. Eram 
o local de reunião e apresentação dos trabalhos 
que visavam outras possibilidades estéticas para a 
fotografia, o discurso dessa forma de apresentação 
e produção da fotografia era a idealização do fazer 
que não estivessem atrelados às questões massivas, 
procuravam novas possibilidades figurativas e formais 
sobre a prática, um modo diferente daquele que 
estava produzindo corriqueiramente fotografias, por 
aqueles que usavam a técnica com fins comerciais e 
de registro cotidiano, principalmente aquela idealizada 
pela Eastman Kodak; fotografia fácil, de apertar o 
botão.

Um procedimento importante na prática dos 
fotoclubistas foi a adoção da estética picturalista 
que introduzia na cópia elementos que repercutiam 
questões relacionadas à discussão sobre a aura. Pela 
singularidade da cópia produzida por intermédio das 
intervenções os fotógrafos confeccionavam cópias 
que não poderiam ser reproduzidas, eram objetos 
únicos. A partir destes procedimentos estabeleceu-
se o projeto estético que uniformizou a produção 
fotográfica dos fotoclubes definindo uma identidade 
de cunho internacional (Costa; Rodrigues, 1995:32-
33).

A definição do projeto fotográfico moderno 
e da adoção da estética fotográfica picturalista 
tentou colocar a fotografia no patamar artístico pela 
introdução de elementos formais que estavam além 
da “objetividade” técnica permitida pelo automatismo 
mecânico do dispositivo fotográfico, evocava um 
lugar idealizado na produção das cópias mostrando 
a  subjetividade do autor das fotografias. Importante 
notar que todas essas considerações estão diretamente 
relacionadas ao fazer artístico de Ray, que estava 
muito para os picturalistas na produção em que 
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encontramos, como nestes, a quebra do referente em 
diversas das suas obras.

“A estratégia dos picturalistas na afirmação 
da natureza artística da fotografia foi precisa. 
Forjaram uma estética que visava destruir o caráter 
revolucionário do seu meio de expressão. Por um 
lado atacavam a sua referência direta à natureza, 
aquilo que acreditavam ser a cientificidade fria 
da imagem fotográfica. Através da intervenção 
na cópia, a fotografia perdia a sua ligação com 
um referente concreto e passava a evocar um 
lugar ideal, bem como ao gosto do idealismo 
metafísico da arte romântica. Perdia também o 
caráter empírico da prática fotográfica do século 
XIX. Por outro lado, atacavam a democratização 
dos procedimentos técnicos e a reprodutibilidade 
infinita da imagem. O alto nível de sofisticação da 
técnica picturalista tornava a prática fotográfica 
outra vez inacessível e, além disto, impossibilitava 
a reprodução das imagens que ficavam confinadas 
a uma circulação muito restrita, totalmente 
elitizada. O picturalismo desenvolveu um 
experimentalismo centrado na técnica que iria 
mudar os rumos da prática fotográfica. Para 
os picturalistas a fotografia não possuía uma 
natureza artística, não detinha uma historicidade 
palpável e era o resultado apenas da evolução de 
operações técnicas definidas. Se a fotografia não 
era arte, a partir de suas intervenções pictoriais 
tornava-se arte.”

(COSTA; RODRIGUES, 1995: 33-34)

Vários foram os artistas-fotógrafos que 
realizaram uma ampla renovação, muito embora 
esses expedientes a respeito da fotografia deram-
se em regiões isoladas e distintas entre os artistas 
que participaram desta renovação sobre a prática 
fotográfica (Costa; Rodrigues:1995). Entre os 
fotógrafos que estabelecem essa maneira inventiva 
de trabalhar com a cópia podemos destacar o próprio 
Man Ray.
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“A fotografia libertou-se dos condicionamentos 
impostos pela câmara com os fotogramas de 
Moholy-Nagy e Man Ray e com as colagens e 
fotomontagens dos dadaístas, surrealistas e 
construtivistas. Ao mesmo tempo uma visão 
especificamente fotográfica originou-se das 
especulações de Moholy-Nagy, Man Ray e 
Malevich. A atuação destes artistas denunciou a 
arbitrariedade do código perpéctico e alinhou a 
fotografia às intenções imediatas dos diferentes 
movimentos de vanguarda.”

(COSTA; RODRIGUES, 1995:36)

A fotografia moderna relacionou-se à questão do 
abstracionismo e da subjugação do dispositivo numa 
tentativa de entendimento do código fotográfico ao 
qual invariavelmente por intermédio do dispositivo 
os artistas-fotógrafos deveriam se submeter para 
produzir, pois o dispositivo já incorporava em seu 
interior uma forte codificação que era imposta pela 
fotografia. Cabia a esses produtores a subversão 
deste código para favorecer questões subjetivas que 
deveriam ser alheias à “objetividade” do dispositivo. 
Esse movimento culminou na própria negação do 
dispositivo fotográfico por intermédio dos fotogramas. 
Em (Costa; Rodrigues, 1995: 99-100) achamos 
importante citar:

“O fotograma foi utilizado pela primeira vez no 
século XIX, mais como experimento casual do que 
como especulação estética. Foi somente com Man 
Ray e Moholy-Nagy, no movimento de renovação 
da fotografia nas décadas de 1920 a 1930, que o 
fotograma se colocou como um recurso legítimo 
para a prática da fotografia artística. A sensibilidade 
moderna descobriu no fotograma um campo 
particularmente propício ao questionamento das 
bases da representação.”

Acreditamos que essas elucidações sobre o 
desenvolvimento dos processos interventores da 
fotografia como formas de expressão artística são 
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importantes para desenvolvimento do trabalho, visando 
esclarecer as dúvidas acerca dos procedimentos 
utilizados por Ray, estabelecendo a associação 
necessária por intermédio da renovação da fotografia 
moderna vista sob o ângulo dos fotoclubes e dos 
pressupostos que nortearam essa mudança.

Figura Nº 24
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2.3. – Man Ray, técnicas e procedimentos

Man Ray (1890-1976) nasceu na Filadélfia em 
1890, estudou arte em diversos cursos noturnos, um 
deles foi na National School of Design de Nova Iorque. 
No período compreendido entre 1908 e 1912, estudou 
no Francisco Ferrer Social Center de Nova Iorque. 
Trabalhou como pintor e escultor estando entre os 
primeiros pintores abstratos, o que lhe proporcionou 
contatos íntimos com a arte vanguardista da Europa, 
começando a voltar-se para a fotografia em 1915, 
inclusive como fotógrafo comercial principalmente na 
área de fotografias de moda. Foi o co-fundador do 
grupo dadaísta de Nova Iorque, em 1921, foi para 
Paris, trabalhando com artistas surrealistas durante 
vários anos. Quando os alemães invadiram Paris em 
1940, regressou aos EUA, onde viveu em Hollywood 
até 1950 dando aulas de pintura e fotografia. Em 1951 
voltou a Paris, permanecendo aí até a sua morte.

Sua produção artística em termos fotográficos 
está muito ligada a técnicas intervencionistas na 
produção das imagens, trabalhando muito com 
técnicas fotográficas de solarização, reticularização, 
projeções, granulações e a utilização mista dessas 
técnicas. Ficou muito famoso com os fotogramas 
que produziu no decorrer da sua carreira, tanto que 
chegou a rebatizar esse procedimento técnico, que é 
histórico na fotografia, com as iniciais do seu próprio 
nome: “rayograma”. Algo que, aliás, não é novo 
na história da fotografia como foram os casos dos 
“perfis agenciados pela luz” (Wedwood), “desenhos 
fotogênicos” (Fox Talbot) e “heliografia” (Nicéphore-
Niépce) nomes dados ao gosto dos seus autores. 
Atualmente o processo utilizado pelo artista, que é 
um procedimento técnico corriqueiro, é conhecido 
pela maioria dos praticantes da fotografia como 
fotograma.



Figura Nº 25
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O envolvimento de Man Ray com os artistas 
vanguardistas lhe proporcionou um grande 
reconhecimento como artista principalmente em 
relação aos trabalhos fotográficos e às técnicas 
interventoras utilizadas em detrimento de suas outras 
vertentes artísticas. Seu trabalho apresenta uma 
qualidade imensa de experimentos ligados às técnicas 
de intervenção na obtenção das imagens e está ligada 
às duas vanguardas anteriormente citadas; dadaísmo 
e surrealismo.

Os trabalhos de Ray estão localizados no período 
que compreende essas duas vanguardas: dadaísmo 
e surrealismo. O artista possui uma vasta produção 
de fotogramas, ilustrações, quadros, pinturas, 
desenhos, fotografia e objetos (ready-mades) sendo 
visíveis distinções nesses trabalhos, que apresentam 
características marcantes a cada uma das vanguardas, 
os trabalhos apresentam características que sinalizam 
esteticamente uma ou duas vanguardas.

Sempre presentes na produção de Ray estão 
as mulheres idealizadas, os retratos e objetos 
manipulados por intermédio da utilização de projeções 
ou de interferências feitas no laboratório pelo uso de 
máscaras, adição de texturas ou solarizações. Na 
produção do artista podemos identificar fotografias 
que estão voltadas ao viés artístico e outras que 
apresentam mais um caráter técnico fotográfico.

Man Ray é um artista que utilizou a técnica 
fotográfica para expressar seu potencial poético, 
mas, embora utilizasse a linguagem fotográfica neste 
viés, dominava muito bem os procedimentos técnicos 
fotográficos para utilizá-los em favor da arte, o artista 
subverteu a intenção primeira da fotografia em 
relação ao seu referente transcendendo os limites da 
fotografia, criando poéticas pictóricas por meio das 
possibilidades e recursos de intervenção presentes 
no laboratório fotográfico.
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Analisaremos as características dos trabalhos 
do artista por intermédio das categorias que 
sistematizamos para que possamos tentar um 
entendimento formal das intervenções praticadas 
pelo artista. Na produção fotográfica do artista 
encontramos temáticas muito recorrentes como o 
retrato, o nu, e os objetos (ready-mades) que, além 
de serem feitos pelo artista, são fotografados por Man 
Ray em que a própria iluminação do objeto interfere 
na leitura do objeto por meio de sombras que são 
conseguidas pela iluminação usada.

Essas fotografias apresentam outra dimensão 
formativa da imagem do objeto aquém daquela 
conseguida pelo próprio objeto, além daquela que 
constitui apenas o registro fotográfico convencional 
da obra. O foco do presente trabalho são as técnicas 
de intervenção que o artista emprega por meio 
dos procedimentos técnicos na elaboração da sua 
produção, coloco-me no presente trabalho como um 
artista experimental, a fim de obter uma produção 
ensaística por intermédio de procedimentos digitais 
de captação de imagem. Apresentamos a seguir 
imagens dos trabalhos que foram escolhidos ao longo 
da pesquisa e contém características formais que 
nos interessam e que serão as norteadoras para as 
experimentações que serão elaboradas no decorrer 
do trabalho.

As imagens que serão apresentadas foram 
escolhidas para servirem de inspiração ao processo 
experimental artístico proposto. Tais obras 
serão retomadas no terceiro capítulo a fim de 
comparação como os resultados conseguidos com 
as experimentações, servindo de parâmetros para a 
avaliação dos resultados obtidos nas experimentações 
digitais.
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Figuras Nºs 26, 27, 28

Figuras Nºs 29, 30, 31

Figuras Nºs 32, 33, 34
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Figuras Nºs 38, 39, 40

Figuras Nºs 41, 42

Figuras Nºs 35, 36, 37
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Cada uma das categorias que foram 
experimentalmente desenvolvidas faz parte apenas 
de um pequeno exemplo da grande produção do 
artista, é evidente que o trabalho de Man Ray é muito 
diversificado, mas escolhemos estas imagens a título 
de exemplificação das nossas experimentações, visto  
que estas nos servem de amostragem, pois representa 
em parte a produção recorrente do artista, muito 
embora a obra seja muito abrangente apresentando 
diversos cruzamentos das técnicas para a obtenção 
de intervenções. Daremos características gerais de 
como são obtidas as intervenções por intermédio de 
procedimentos analógicos e como foram realizados 
os procedimentos digitais para a produção das 
intervenções que eram anteriormente obtidas 
analogicamente.

As técnicas fotográficas que são utilizadas na 
produção da obra de Man Ray, que foram identificadas 
no decorrer da pesquisa como procedimentos 
técnicos utilizados pelo artista, visando estabelecer, 
por intermédio de comparação, a produção feita pelo 
processo digital, visto que a produção do referido 
artista foi feita pelo processo analógico fotográfico. 
A apresentação dos procedimentos ora levantados é 
importante para entendermos as possibilidades e as 
limitações que são inerentes a cada processo.
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Para a análise da produção dos trabalhos de Man 
Ray, foi necessária a divisão do trabalho do artista 
em categorias para que posteriormente possamos 
estabelecer a ligação e o entendimento de cada 
procedimento analógico como o processo digital de 
captação da imagem. A primeira categoria necessária 
é estabelecer a distinção do que chamamos “Grandes 
temas” das técnicas de intervenção das imagens, 
ordenamos as principais temáticas trabalhadas pelo 
artista nas suas fotografias:

A - Grandes temas

1. – RETRATO

1.1. – Retrato;
1.2. – Auto-retrato.

2. – NU

2.1. – Masculino;
2.2. – Feminino.

3. – OBJETOS

3.1. – Fotos de objetos (Dadaístas e surrealistas).

Sob o enfoque desses temas bem visíveis na obra 
do artista e marcantes em sua produção fotográfica, 
são aplicadas diversas técnicas interventoras que 
visam a alterar o valor formativo da imagem e que 
neste trabalho denominamos “Técnicas inter(in)
ventivas”, que são procedimentos técnicos fotográficos 
aplicados com critério pelo artista, classificadas da 
seguinte forma:
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B - Técnicas inter(in)ventivas

1. – Fotogramas

1.1. – Rayogramas.

2. – Solarização

2.1. – Solarização;
2.2. – Solarização com retícula.

3. – Técnicas de intervenção (texturas)

3.1. – Grafismos;
3.1.1. – Grafismos pré-fotográficos;
3.1.2. – Grafismos pós-fotográficos;
3.2. – Granulação;
3.3. – Retícula.

A técnica do fotograma é uma das técnicas 
mais antigas da história da fotografia e por essa 
razão foi uma das mais empregadas pelos fotógrafos 
que produziam suas imagens com um viés artístico, 
por possibilitar o emprego de diversos recursos e 
facilidades na obtenção dos registros feitos pela luz 
no material sensível. Os pioneiros na confecção dos 
fotogramas foram William Henry Fox Talbot, cientista 
amador de sólida formação, e Joseph Nicéphore-
Niépce, inventor e litógrafo francês. Esses senhores 
foram algumas das primeiras pessoas a utilizar-se do 
processo do fotográfico para a captura e a posterior 
fixação da imagem, essas experimentações estão 
ligadas ao início do desenvolvimento do processo 
fotográfico.

Os procedimentos para a obtenção do 
fotograma são fáceis, sendo necessário apenas o 
material sensível à luz e as químicas para a revelação 





87

e fixação da imagem. Distribuem-se em cima do 
suporte fotográfico, objetos planos ou tridimensionais 
que organizados acima deste impedem ou não a 
sensibilização do suporte, que pode ocorrer por 
intermédio de uma ou várias fontes luminosas para 
a obtenção do registro das silhuetas dos objetos que 
estavam dispostos sobre a superfície do suporte. As 
silhuetas dos objetos serão gravadas em negativo e 
a relação entre as massas dos objetos em valores de 
preto e banco serão dados dependendo da qualidade 
dos objetos que podem ser opacos ou translúcidos.

O processo possibilita uma infinidade de 
possibilidades plásticas decorrentes da organização e 
dos meios de processamento e interferências que são 
produzidas pelo sujeito. A qualidade plástica fixada 
no suporte tem nuances de preto ao branco como já 
foi mencionado da qualidade dos objetos que foram 
dispostos no suporte fotográfico. Segundo Monforte 
(1997:26), “a execução de um fotograma deve ser 
tomado mais como um procedimento técnico do que 
como um processo fotográfico”.

A solarização é um procedimento técnico em 
que se reexpõem à luz algum tempo após o início 
da revelação do negativo ou da cópia, dando após 
esse reexposição o prosseguimento da revelação 
normal. Como conseqüência, há a produção de áreas 
parcialmente reversas geralmente nas áreas onde 
apresentam a maior densidade que são as áreas 
apresentadas nas zonas de baixa-luz, ou seja, as áreas 
das sombras; de menor luminosidade. A solarização 
com retícula é feita com base na  exposição da cópia, 
em que esta é acrescida de alguma textura já no 
processo de copiagem da imagem, sendo realizado 
posteriormente a exposição à luz da cópia.

Quando mencionamos as técnicas de intervenção, 
estamos resumindo as técnicas de copiagem por 
intermédio das retículas que são aplicadas durante a 
copiagem dos negativos interpostas entre ampliador 
e a imagem projetada sobre o suporte sensível, 
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possibilitando que as texturas que estão nas máscaras 
interfiram nas qualidades formais das imagens.

Esses grafismos podem ser pré-fotográficos 
quando há a interferência da luz na composição 
da imagem no caso de uma lanterna que pode ser 
utilizada para desenhar alguma forma compositiva 
na imagem ou de projeções feitas em algum objeto 
registradas pela fotografia.

Os grafismos pós-fotográficos são aqueles que 
o artista acrescenta na imagem no processamento 
da cópia pela interposição de elementos significativos 
como no caso das máscaras, gerando grafismos 
localizados e singulares em oposição às retículas que 
são mais generalizadas.

As granulações são conseguidas por duas 
maneiras distintas, uma delas e pela utilização de 
filmes de alta sensibilidade que têm os haletos de 
pratas que são os constituintes formativos da imagem 
analógica que são maiores em filmes mais sensíveis 
para propiciar a sua exposição em situações em que 
há pouca luz e pelo processo de revelação que utiliza o 
revelador puro, sem diluição e aquecido para acelerar 
o processo, o que acarreta o aumento considerável 
dos grãos (haletos) que formarão a imagem.
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2.4. - Produção artística

Nas páginas seguintes apresentamos parte da 
extensa produção de Man Ray.

        

Figura Nº 43

Figura Nº 44
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Figura Nº 45

Figura Nº 46
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Figura Nº 47

Figura Nº 48
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Figura Nº 49

Figura Nº 50
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Figura Nº 51

Figura Nº 52





101

Figura Nº 53

Figura Nº 54
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Figura Nº 55

Figura Nº 56
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Figura Nº 57

Figura Nº 58
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Figura Nº 59

Figura Nº 60
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2.5. - Suas imagens, seus processos

Apresentaremos nas páginas seguintes as 
imagens escolhidas em virtude dos procedimentos 
utilizados por  Ray e que serviram de inspiração para 
o nosso trabalho experimental.
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Sans titre, s/d.

Foto de nu masculino, registrado 
em alto contraste onde se percebe 

algumas áreas que não foram 
solarizadas. SOLARIZAÇÃO PARCIAL 

+ ALTO CONTRATE
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Juliet, vers 1945.

Foto de nu feminino, registrada em 
alto contraste onde se destaca a 
silueta da mulher, nesta imagem 

há o predomínio de texturas 
aplicadas sobre a fotografia quando 

da ampliação do negativo. ALTO 
CONTRASTE+RETÍCULA
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Sans titre, 1927

Imagem de nu feminino, 
registrada em baixo contraste com 

solarizações parciais, onde nota-
se a presença de textura. BAIXO 

CONTRASTE+SOLARIZAÇÃO 
PARCIAL+TEXTURA
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Monumento à Sade, 1933.

Retrato de nu feminino (parcial), 
registrada em high-key (chave alta) 

que mostra apenas as nádegas da 
mulher, esta fotografia foi submetida 

à aplicação de intervenção gráfica 
que delineia formando uma cruz 

invertida, que para alguns autores é 
a representação do falo masculino. 
BAIXO CONTRASTE+INTERVEÇÃO 

GRÁFICA





119

Nu de dos, s/d.

Retrato de nu feminino, 
registrada em alto contraste, 

cópia negativa. ALTO 
CONTRASTE+CÓPIA NEGATIVA
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Retour à la raison, 1923

Retrato de nu feminino, extraído 
do fotograma do filme Retour 
à la raison. Imagem onde se 

percebe a projeção das texturas 
advindas da janela. ALTO 

CONTRASTE+TEXTURA PROJETADA





123

Sans titre, 1940

Retrato de nu feminino, registrado 
registrada em high-key (chave 

alta) nesta imagem também 
nota-se a processo de solarização 

da ampliação de forma bem 
suave. BAIXO CONTRASTE+ 

SOLARIZAÇÃO PARCIAL
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Violon d´Ingres, 1924 

Nu feminino, com intervenção 
gráfica. INTERVENÇÃO GRÁFICA
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Danger (Dancer), 1920 

Imagem com aplicação de várias 
técnicas. FOTOGRAMA+ALTO 
CONTRASTE+INTERVENÇÃO 

GRÁFICA+INTERVENÇÃO FÍSICA 
(VIDRO EM CIMA DO PAPEL 

FOTOGRÁFICO)
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Sans titre, 1921

Fo t og rama  de  ramos . 
FOTOGRAMA+MÉDIO CONTRASTE
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Sans titre, 1923

Fotograma de vários objetos. ALTO 
CONTRASTE+FOTOGRAMA
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Pomme et vis, 1931.

Ready-made, onde a sombra 
projetada da maça faz parte da 

composição. READY MADE+ALTO 
CONSTRASTE+ SOMBRA COMO 

ELEMENTO COMPOSITIVO
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Woman, 1918.

Ready-made, onde a sombra 
projetada dos pregadores 

de roupa faz parte da 
composição. READY MADE+ALTO 

CONSTRASTE+SOMBRA COMO 
ELEMENTO COMPOSITIVO
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Lee Miller solarisée, 1930

Retrato feminino apresentado 
solarizações parciais. 

SOLARIZAÇÃO PARCIAL
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Autoportrait, 1932

Auto-retrato com solarização. 
SOLARIZAÇÃO PARCIAL
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La Résille, 1931

Retrato feminino com 
textura e solarização. 

TEXTURA+SOLARIZAÇÃO
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Autoportrait, 1933

Auto-retrato com solarização. 
SOLARIZAÇÃO PARCIAL
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3. - Práxis fotográfica e cultura massiva

3.1. – Caráter massivo do digital

A cultura de massa está ligada diretamente à 
reprodução e seriação dos produtos que estão sendo 
oferecidos no mercado como filmes, programas de 
televisão, discos, formas de entretenimentos (Strinati, 
1999). Está ainda relacionada à crítica feita pela Escola 
de Frankfurt em relação à Indústria Cultural que 
estabelece por intermédio dos meios de comunicação 
de massa, maneiras de atomizar os espectadores 
por meio de uma produção que não visava objetivos 
mais nobres e intelectualmente distintos, antes era a 
banalização pela repetição e criação de estereótipos 
que acabavam por ser aceitos como verdade pelos 
consumidores desavisados.

“A principal preposição dessa teoria refere-se às 
conseqüências desestruturadoras dos processos 
de industrialização e de urbanização. As 
transformações vinculadas ao desenvolvimento 
dos modos de produção industrial, assim como a 
crescente predominância de cidades densamente 
povoadas são responsáveis pela desestabilização e 
pela erosão das antigas estruturas e valores sociais. 
A sociedade de massa é constituída de pessoas 
atomizadas, que carecem de relacionamentos 
significantes ou moralmente coerentes. Essas 
pessoas não são vistas exatamente como átomos 
isolados, mas as ligações entre elas são contratuais, 
distantes e esporádicas, e não comunitárias e 
integradas. O indivíduo na sociedade de massa é 
abandonado à própria sorte, possui cada vez menos 
comunidades ou instituições com as quais possa 
se identificar, e tem cada vez menos referências 
morais, porque a sociedade de massa, devido a 
sua origem, não é capaz de apresentar soluções 
adequadas e efetivas para esses problemas. Sem 
organizações mediadoras, os indivíduos tornam-
se vulneráveis, manipulados e explorados pelos 
meios de comunicação e pela cultura de massa, 
não havendo ordem moral para impedir que isso 
ocorra.”

(STRINATI, 1999: 23-24)
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A imagem digital se presta de forma exemplar 
a esses processos massificados, pois se articula de 
modo binário e pode ser continuamente reproduzida, 
nunca perdendo os seus elementos constituintes, ela 
está inserida nas questões das reproduções técnicas, 
sendo que os meios de reprodução técnica ganharam 
um grande vulto na historicidade humana, visto que a 
geração de cópias pelos meios de reprodução técnica 
possibilitou o surgimento de uma disseminação muito 
mais rápida e eficiente das informações.

A reprodução desde muito cedo era possível, 
primeiramente como um processo artesanal em que 
o homem produzia cópias em menores quantidades, 
a princípio grosseiramente por intermédio das 
moldagens em bronze e do trabalho dos copistas de 
livros. Com o advento da fotografia e das inovações 
técnicas na área de reprodução e produção, houve um 
grande salto qualitativo, que possibilitou um número 
muito maior de tiragens de cópias, ocasionando uma 
maior distribuição dos referenciais sociais, o que seria 
o princípio da idéia da massificação.

Mas o que mais foi transformador no advento dos 
meios de produção foi a profunda mudança na maneira 
que as pessoas percebiam e sentiam o seu universo 
cultural e social, porque elas estavam inseridas em 
um novo contexto de informação advindo da produção 
que nunca antes havia sido imaginado e isso tornava 
o mundo um lugar novo e cheio de novas relações, 
abrindo-se novas possibilidades de conhecimento. 
Essas informações poderiam ser transmitidas aos 
seus pares de uma forma muito mais rápida por meio 
da seriação da produção dos referenciais. Na esfera 
artística, principalmente em relação à pintura, surgiu 
um novo modelo de oposição ao realismo na maneira 
em que este fazer artístico retratava o mundo e o 
cotidiano das pessoas.

Para Benjamin (1975), o advento da reprodução 
técnica proporcionado pela fotografia deu início a 
uma grande mudança na forma como a reprodução 
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era encarada até então, pois mediante uma matriz 
era possível tiragens muito maiores de exemplares. 
Por sua vez, ainda segundo Benjamin, as próprias 
relações humanas e suas percepções foram alteradas 
pelo princípio da reprodução técnica:

“... a possibilidade técnica de reprodução é 
condição fundante da própria produção. O que se 
guarda em algum lugar não é mais um original 
mas uma matriz técnica, um molde ou modelo 
(por exemplo: o negativo ou master), de onde 
sairão as reproduções, esta sim – e apenas elas – 
destinadas a fruição massiva.”

(MACHADO, 1993:17)

Com a invenção das reproduções digitais, as 
possibilidades das informações serem transmitidas 
é muito maior que outrora, e a rapidez do processo 
é responsável por estabelecer novas formas de 
reagrupamento das informações e percepções sociais 
e culturais.

Um dos maiores responsáveis pelo 
desenvolvimento dos meios de reprodução foi 
a necessidade que o capitalismo tem de obter 
instrumentais para a efetivação de seus interesses 
econômicos. Com isso para que houvesse uma 
transnacionalização dos fundos econômicos foi 
necessária a criação de meios de transmissão de 
informações entre os países de uma forma rápida, 
efetiva e segura. Essa necessidade tecnológica deu 
margem a uma demanda muito grande por processos 
informáticos que transmitissem esses dados 
eletronicamente para outras localidades.

A forma utilizada para a transcrição foi o código 
binário, que é a base para todo o sistema digital, 
nesse código são utilizados apenas os números 0 e 
1 para designar qualquer elemento que venha a ser 
transmitido e exibido eletronicamente ou que seja 
mediado por sistemas informáticos. Esses números 
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são basicamente impulsos elétricos que se alternam 
em input e output, ou seja, impulsos elétricos 
alternados entre abertura e fechamento de corrente 
elétrica.

O Capitalismo na sociedade contemporânea 
atua como uma força motriz da história, sendo o 
fomentador de novas propostas sociais inseridas 
nas necessidades de geração de lucro e acúmulo de 
capital. O desenvolvimento dos meios de reprodução 
digital está intimamente ligado às necessidades do 
capitalismo em manter os seus lucros por meio de 
uma estrutura interligada mundialmente voltada à 
geração de lucro.

Segundo Lopes (1995:26), a emergência da 
“Sociedade de Consumo” e a falibilidade dos modelos 
fordista/keynesiano em resolver a crise do capital 
originou uma crença nas relações imediatas e com 
isso um processo de “reestruturação” capitalista, 
que foi motivado pela crise dos sistemas anteriores 
e tentava, como era previsto, estabelecer uma nova 
forma de atuação mercadológica marcada pela lógica 
da especulação voltada a um capital transnacional, 
servindo-se da mobilidade e realocação do capital, 
que dava a essa geração de produtos, um caráter 
“imaterial” das forças produtivas, o que motivou dessa 
maneira o caráter cultural e tecnológico do período.

Esse período cultural necessitava de mecanismos 
que pudessem atender a demanda de novos meios de 
distribuição de informação fortemente inseridos na 
articulação de sistemas produtivos voltados à demanda. 
Principalmente nos anos 1960, surgiram estruturas 
apoiadas na geração de serviços voltadas a atender 
cada vez mais o consumidor de maneira particular 
e diferenciada. Foi necessário ao desenvolvimento 
do capital, nesse determinado período histórico, a 
utilização de meios tecnológicos informáticos voltados 
ao gerenciamento de dados, e o desenvolvimento 
de meios de comunicação que pudessem transmitir 
de uma forma eficaz e organizada esses dados, que 
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deveriam ser estruturados de modo a atender as 
demandas proporcionadas pelo surgimento do novo 
perfil consumista transnacional.

Esse desenvolvimento foi principalmente focado 
no setor de serviços, e a sociedade que se estabeleceu 
em razão desse perfil do mercado convencionou-se 
chamar de Sociedade de Consumo. Nesse período 
houve a produção de vários produtos semelhantes, 
que nem sempre tinham uma diferença concreta entre 
eles, mas que possuíam diferenças secundárias.

“Trata-se não da promoção de diferenças 
reais, mas de sua substituição por diferenças 
periféricas que, embora totalmente dispensáveis 
à funcionalidade dos objetos, convergem para 
modelos personalizados e são transformados em 
signos de uma liberdade de escolha meramente 
formal – na medida em que os termos dessa 
escolha são determinados não pelas diferenças 
reais entre as pessoas, mas pelas formas 
diferenciais, industrializáveis e comercializáveis.”

(BAUDRILLARD apud LOPES 1995:40)

A partir da desvinculação do referente com o 
referenciado pelo princípio do declínio da referência, 
já abordado nos textos de Benjamin como sendo a 
perda da aura do objeto pela sua reprodução técnica, 
perpassa pelas argumentações de Baudrillard (1991) 
sobre as fases que a imagem atravessa, pois com 
as simulações as causas objetivas deixam de existir. 
Para elucidar as fases em que a imagem atravessa 
(Baudrillard, 1991:13) menciona que: “Ela é o reflexo 
de uma realidade profunda; Ela mascara e deforma 
uma realidade profunda; Ela mascara a ausência de 
uma realidade profunda; Ela não tem relação com 
qualquer realidade: ela é o seu próprio simulacro 
puro.”

Essas questões que são de suma relevância 
às nossas considerações sobre a importância das 
relações da cultura massiva e cultura erudita, abrindo 
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um campo muito interessante de discussão sobre as 
alterações de percepção advindas das tecnologias 
de reprodução, por intermédio destas, a própria 
fotografia, remete-nos a Lopes (1995:8) quando 
menciona que: “a percepção contemporânea tem nas 
imagens seu elemento fundante.”. Na nossa opinião 
muito mais que a própria imagem ser o elemento 
básico de constituição da percepção contemporânea, 
o que realmente tornou a imagem um ponto 
importante nessa perspectiva foi a possibilidade de 
reprodução técnica dos referenciais sociais, esses sim 
alinhados a uma representação cultural e social da 
nossa sociedade.

Para Mcluhan (1974), o homem serve-se do seu 
meio para estabelecer suas relações com o mundo 
e esse mesmo homem, por meio da linguagem, 
estabelece sua comunicação e referencia sua mediação 
com o mundo. Ele constrói sua teoria relacionando 
os instrumentais de mediação que o homem dispõe 
como extensões desse próprio homem.

Tudo aquilo que permite prolongar ou estender 
a capacidade humana em relação à sua limitação é 
considerado como extensão deste. Então em uma 
sociedade que cultua o valor da imagem de um objeto, 
e não o próprio valor do objeto, mais sim o valor que 
é agregado, insere-nos em uma sociedade em que os 
referenciais que são veiculados pelos media seriam a 
base da consciência e da relação social.

Assim sendo, esses referenciais podem sofrer 
a perda da sua significação e serem re-arranjados 
continuamente. Podemos dizer que a intervenção dos 
media seria um ponto fundamental nesse processo, 
sendo que os media, além de serem o canal por onde 
esses dados são transmitidos, e essa transmissão 
sendo a reprodução de algo, a compreensão do mundo 
e dos aspectos sociais e culturais sempre sofrem com 
a perda de sua aura, o seu “hic et nunc”, que passam 
a ser reproduzidos e massificados pelos media. Para 
Mcluhan (1974:34), “Os efeitos da tecnologia não 
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ocorrem aos níveis das opiniões e dos conceitos: eles 
se manifestam nas relações entre os sentidos e nas 
estruturas das percepções, num passo firme sem 
qualquer resistência.”

Baudrillard (1991), em sua obra Simulacros e 
simulação, comenta essas questões sobre a cópia 
dos referenciais e da simulação de um acontecimento 
pelos medias: “Algo que se perdeu (desapareceu): a 
diferença de um para o outro” (Baudrillard, 1991:8), 
referindo-se à perda da diferença daquilo que é 
efetivamente real daquilo que não é, ou seja, sua 
simulação. Em uma sociedade em que a divulgação 
dos referenciais é sempre mediada pela reprodução, 
seja essa simplesmente técnica ou passando pelo 
meio digital sempre possibilita a manipulação 
desses conteúdos, mas notadamente nos conteúdos 
transcritos digitalmente.

“É preciso observar, entretanto que, enquanto dado 
codificado em impulsos eletrônicos e processado 
em memórias de máquinas, a informação é 
indiferente ao dispositivo de saída. Teoricamente 
pelo menos uma mesma informação depositada 
em suportes digitais pode ser atualizada sob forma 
de música, imagem, texto, escultura holográfica 
ou qualquer outra modalidade de saída. No estado 
propriamente eletrônico, a informação – não 
importa se de uma peça musical, de um texto 
poético ou de uma imagem computadorizada – não 
consiste em outra coisa que impulsos ondulares 
ou bits numéricos. A escolha do meio de exibição 
é que vai definir o caráter formal da mensagem.”

(MACHADO, 1993:18)
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A reprodução hoje em dia está cada vez mais 
sendo estruturada por meios e processos digitais que 
possuem uma grande flexibilidade na confecção das 
matrizes dessas reproduções.

“... ela está ali para todos os efeitos práticos, mas, 
a rigor, não passa de uma equação matemática 
à qual se deu forma plástica, através de um 
algoritmo de visualização. Basta mudar-lhe os 
parâmetros numéricos para que ela se transfigure 
em outra coisa e basta cancelar o algoritmo de 
visualização para que ela retorne ao seu estado 
de pura sensibilidade matemática, em repouso 
nas memórias digitais.”

(MACHADO, 1993:18)

O que nos importa analisar nessa transformação 
são as questões voltadas às reproduções feitas por 
meio dos sistemas computacionais hoje em voga, 
não é necessário e nem se faz questão de discutir 
sobre o caráter do que é, e o que não é original na 
era da reprodução digital. Para Lévy (1996:48), “no 
mundo digital, distinção do original e da cópia há 
muito perdeu qualquer pertinência. O ciberespaço 
está misturando noções de unidade, de identidade e 
de localização.”

As colocações de Lévy (1996) complementam 
as de Baudrillard (1991) quando ele expõe sobre a 
perda do referencial daquilo que é a realidade, que 
sempre é re-articulado nas simulações. Ele ainda faz 
alguns questionamentos sobre como poderíamos, 
diante dessas colocações, estabelecermos direitos 
e deveres em relação aos conteúdos difundidos 
digitalmente, principalmente sobre a propriedade 
dessas transcrições. Para Lévy (1996), deveria haver 
um desenvolvimento, uma sofisticação do direito 
autoral que deveria se desenvolver em duas direções: 
da passagem de um direito territorial a um direito de 
fluxo e passagem do valor de troca do valor de uso.
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Atualmente aprendemos a conviver muito 
bem com as possibilidades de reprodução digitais, 
principalmente com relação a arquivos mediados 
digitalmente, a própria comunicação vai vulgarizando, 
ou melhor, massificando o compartilhamento desses 
arquivos. A fotografia digital estabelece outras formas 
de relação com a reprodução e a imagem digital está 
sendo amplamente difundida em termos massivos 
pela sua característica reprodutiva, tornando-se mais 
um dos muitos objetos culturais que estão sendo 
massificados.

Os arquivos digitais são propícios à reprodução, 
por meio de meios e processos informáticos, a 
reprodução digital não necessita de uma habilidade 
técnica nem específica para sua efetivação. A 
reprodução deixa hoje de ser exclusivamente feita 
por pessoas com habilidades técnicas específicas, e 
passa a fazer parte do cotidiano de qualquer indivíduo 
que tenha acesso aos computadores e aos softwares 
necessários.

“A cultura da reprodutibilidade baseava-se na 
generalização da cópia, segundo o método 
clássico da imprensa de Gutemberg. Com a 
desmaterialização do objeto cultural, o conceito de 
cópia (e, por extensão, o de reprodução) torna-se 
destituído de seu significado. A cópia está ainda 
aprisionada a um objeto único que não é mais o 
original, visto que não se destina à exibição. A 
posse da matriz implica o controle das cópias, o 
que quer dizer que a cultura da reprodutibilidade 
não corresponde a qualquer democratização 
plena dos bens culturais. Claro pode-se também 
copiar uma cópia. Mas a fotografia obtida a partir 
de uma outra cópia fotográfica, ou filme obtido 
de uma cópia cinematográfica, ou ainda a fita 
magnética copiada a partir de outra fita magnética 
não traduzem exatamente a mesma informação 
audiovisual.”

(MACHADO, 1993:18)
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O digital está relacionado à estrutura de 
funcionamento dos algoritmos por onde há o re-
arranjo das informações ou situações por intermédio 
de sistemas computacionais. O digital, como a pesquisa 
visa questionar, está relacionado a meios e processos 
que utilizam o código binário como matriz para a 
elaboração das suas atualizações. “As mensagens 
de natureza digital são constituídas por dígitos ou 
unidades discretas, ou seja, por unidades que se 
manifestam separadamente” (Pignatari, 1932:18).

As transcrições digitais podem ser assim 
nomeadas porque se estruturam por meio de uma 
fonte em que os sinais se manifestam separadamente, 
segundo Pignatari (1932). Mas já aqui devemos fazer 
uma ressalva, para Pignatari (1932), as questões 
são ordenadas em forma de quantidades analógicas 
e digitais, o nosso trabalho trata da relação entre 
as percepções entre o sujeito e seu instrumental 
de mediação, sobre a relação de percepção entre o 
analógico (físico) e o digital (binário), não em termos 
de digital enquanto seu caráter mental apontado 
por Pignatari (1932), mas o caráter de mediação 
entre as máquinas e o homem, que estabelece uma 
representação entre as informações transcritas 
digitalmente (binariamente) e um meio técnico de 
atualização da informação, o computador, ou qualquer 
outra mídia que possa atualizar as informações 
transcritas.

A transcrição digital é estabelecida por meio 
binário sendo articulado por sistemas algorítmicos que 
favorecem uma incrível possibilidade de atualização 
do código. Deve-se perceber que a virtualidade está 
implícita no processo, que é altamente manipulável 
e não oferece os obstáculos físicos. Esse dispositivo 
fotográfico digital possui, dentro de seu sistema, 
algoritmos para o registro da imagem, ou seja, 
a imagem articula-se em termos binários: sua 
matriz, sua transcrição é digital, ela articula-se de 
maneira virtual sendo só possível por intermédio da 
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sua potencialidade inerente aos meios algorítmicos 
mediados pelo código binário.

A fotografia tradicional não permite os mesmos 
re-arranjos que a fotografia mediada pelos algoritmos, 
pois sua estrutura não pode conceber as mesmas 
potencialidades que o código binário permite. Nesse 
ponto já é clara a diferença entre as modalidades 
fotográficas, a imagem analógica é essencialmente 
potencial, pois não é uma imagem propriamente 
dita até ser revelada. Diferente da imagem mediada 
digitalmente que já é a imagem pronta e pode sofrer 
muitas mudanças no decorrer de suas atualizações, 
muito mais que a imagem fotográfica analógica. 
As atualizações digitais sempre possibilitam um re-
arranjo digamos ilimitado enquanto digital, mas 
também podem atualizar-se fisicamente, em que o 
seu potencial de atualização diminui.

A sua atualização não é proporcionada de maneira 
direta porque nunca atuamos diretamente na própria 
transcrição, não temos acesso à essa, literalmente, 
só podemos manipulá-las por intermédio de algum 
instrumental mediador: “O computador, portanto, 
antes de tudo, é um operador de potencialização 
da informação” (Lévy, 1996:41), podemos inclusive 
armazenar a informação original deixando-a como 
um referencial original inalterado. Como digital, a 
sua articulação e re-arranjo são possíveis de várias 
maneiras e podem ser atualizadas de várias formas, 
ao contrário do que acontece com as cópias físicas 
que nunca são perfeitas, diferente das reproduções 
que se articulam binariamente.

Para Santaella (2003), estamos vivendo uma 
revolução digital que se caracteriza por uma nova 
maneira de enxergarmos e interagirmos com ele, 
e essa maneira de mediação instrumental está 
alterando de forma significativa a nossa percepção e 
a maneira como interagimos com o nosso cotidiano. 
Com o advento dos meios de comunicação e com as 
tecnologias técnicas digitais e o aperfeiçoamento dos 
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meios de comunicação, estamos atravessando uma 
grande mudança na organização das informações 
que já está implicando profundas mudanças na nossa 
sociedade e cultura.

“A informação e o conhecimento, de fato, são 
doravante a principal fonte de produção da riqueza. 
Poder-se-ia retorquir que isto sempre foi assim: 
o caçador, o camponês, o mercador, o artesão, 
o soldado deviam necessariamente adquirir 
competência e se informar sobre o ambiente 
para executar suas tarefas. Mas a relação com 
o conhecimento que experimentamos desde a 
Segunda Guerra mundial, e sobretudo depois dos 
anos setenta, é radicalmente nova.”

(LÉVY, 1996:54)

As mudanças são sentidas em todas as áreas 
que permitem a mediação eletrônica não apenas na 
fotografia, com também naquelas que estão ligadas 
às telecomunicações de um modo geral, atualmente 
quase todas as nossas atividades estão voltadas à 
utilização de sistemas informáticos e esses alteram as 
relações de mediação com as nossas atividades: “...
cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo 
cultural que lhe é próprio” (Santaella, 2003:64).

Convém observar que, para Santaella (2003:61-
63), existem vários entendimentos em relação ao 
termo “mídia” ela cita Lev Manovich em seu livro The 
language of new media, sendo a definição dele a que 
ela adota em seu livro como referência, e que ao nosso 
entendimento corresponde às nossas colocações.

O termo mídia seria dividido em dois tipos de 
media: mass media e new media. Mass media seriam 
as mídias que são destinadas à divulgação de algo, 
não só a massa sendo seu suporte físico, enquanto 
que as new media referem-se a todos os meios de 
comunicação que são mediados eletronicamente 
e que não têm um suporte físico. Como podemos 
observar, há uma distinção clara entre a mediação 
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física e a mediação virtual em relação à comunicação, 
esse fato incorre nas observações que temos feito 
em relação às percepções que ora vigoram nos meios 
de reprodução técnicos e sua alteração na nossa 
percepção.

“A seqüência de mudanças nos dispositivos de 
análise da comunicação e cultura no século XX 
funciona como um indicador das impressionantes 
transformações por que os fenômenos 
culturais vêm passando, transformações essas 
primeiramente devidas à exploração dos meios 
de comunicação de massa que prevaleceu até os 
anos 80, e atualmente devido à onipresença da 
realidade mediática.”

(SANTAELLA, 2003:66)

As questões que se desdobram possuem uma 
grandeza profícua e necessitam de uma apreciação 
muito mais rigorosa e pormenorizada, o que nos 
cabe salientar é que o desenrolar de um processo 
de mudança cultural muito forte mediado pela 
produção das tecnologias digitais está acontecendo 
e que mudará de forma consistente a forma de nos 
relacionarmos e estabelecermos nossas relações, o 
que de certa maneira também envolve a nossa própria 
articulação por meio dos instrumentais que mediam a 
nossa existência e o nosso objeto de estudo.
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“... a retórica designa a arte de agir sobre os 
outros e o mundo com o auxílio dos signos. No 
estágio retórico ou pragmático, não se trata mais 
apenas de representar o estado das coisas, mas 
igualmente de transformá-lo, e mesmo de criar 
inteiramente uma realidade saída da linguagem; 
ou seja, em termos rigorosos, um mundo virtual: 
o da arte, da ficção, da cultura, do universo 
mental humano. Esse mundo gerado pela 
linguagem serviria eventualmente de referência 
a operações dialéticas ou será reempregado por 
outros projetos de criação. A linguagem só alça 
vôo no estágio retórico. Então ela se alimenta de 
sua própria atividade, impõe suas finalidades e 
reinventa o mundo.”

(LÉVY, 1996:82)

As questões que nos dizem respeito neste 
trabalho tratam do entendimento da relação de 
necessidade de manifestação por trocas simbólicas 
que a sociedade articula sobre os referenciais por 
intermédio da reprodução técnica digital o que envolve 
toda uma série de relações a respeito da cultura 
massiva e erudita. Acreditamos que a transcrição 
digital é um dos fatores mais atuantes nessa nova 
configuração perceptiva e mediática, pois, por meio da 
transcrição dos referencias através do código binário, 
como discute Santaella (2003), os suportes puderam 
ser organizados em uma só forma de armazenamento 
e distribuição. “Antes da digitalização, os suportes 
eram incompatíveis: papel para texto, película química 
para a fotografia ou fita magnética para o som ou 
vídeo” (Santaella, 2003:83).

A transmissão desses dados transcritos 
digitalmente independe de qualquer suporte que 
seja físico para sua distribuição em alguns casos, 
mas continua dependendo de uma configuração 
instrumental básica em que possa ser armazenada e 
distribuída, necessitando apenas de um mediador para 
a atualização: “(...) aquilo que está em jogo não é a 
realização (cópia, impressão, etc), mas a atualização, 
a leitura, isto é, a significação que ela pode assumir 
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em contexto (...)” (Lévy, 1996:67).
Para Santaella (2003:84), após a transcrição dos 

referenciais para dados digitais, esses dados híbridos 
podem ser realizados em qualquer tempo e espaço e 
independem da sua emissão original, evidentemente 
desde que haja instrumentos aptos à realização dessas 
informações, convém salientarmos. Desse modo, a 
imagem digital localiza-se em um momento histórico 
que começou com as reproduções técnicas e que 
agora perpassa digitalmente nas relações massivas 
de fruição dos referencias com base nas reproduções 
mediadas pelo código binário.

O trabalho apresentou essas discussões para 
tentar, nesse capítulo, trazer algumas considerações 
e apontamentos na forma de trabalhos experimentais 
de cunho artístico em torno do fazer massivo da 
prática fotográfica corriqueira, carregando-a de novos 
significados, tomando como exemplos os trabalhos de 
intervenção de Ray, utilizando o instrumental digital, 
que é muito adequado às experimentações a que nos 
propomos, visando uma produção experimental sobre 
a práxis fotográfica na reprodução digital massiva. 
Apoiamo-nos na argumentação de Strinati (1999) e 
em tantos outros autores sobre as questões da arte 
num mundo em que vigora as contradições de um 
mercado massivo.

“Os produtos da cultura de massa, padronizados 
e repetitivos, são resultado da produção de 
mercadorias culturais por meio de formas de 
manufatura rotineira, seriadas, especializadas e 
fragmentadas. A arte não pode ser produzida dessa 
maneira. A complexidade estética da arte, sua 
criatividade, sua experimentação, seu propósito 
intelectual, não podem ser obtidos por técnicos 
que produzem a cultura de massa. Dependem de 
algo completamente oposto à produção em massa. 
O artista trabalha sem as restrições de mercado, 
das formulas testadas e aprovadas e das técnicas 
padronizadas de composição.”

(STRINATI, 1999:28)



Figura Nº 61
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3.2 - Introdução aos procedimentos digitais

Para a obtenção dos fotogramas, tem-se a 
necessidade de objetos, planos ou tridimensionais que 
são dispostos sobre uma superfície com um suporte 
sensível a luz, geralmente papel fotográfico, que é 
exposto à luz, sendo posteriormente processado por 
meio de banhos químicos. A título de esclarecimento: 
revelador, interruptor e fixador.

Figura Nº 62



Figura Nº 63
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O resultado desse processo são gradações 
de valores tonais que vão do preto ao branco que 
dependem da massa do objeto, objetos opacos 
não deixam passar luz que sensibilizaria o papel, 
ao passo que objetos translúcidos possibilitam a 
passagem de alguma parte ou da quase totalidade 
da luz, dependendo da massa do material. A imagem 
resultante é uma mistura no suporte de gradações 
de cinza, que podem variar do branco puro (base do 
papel) ao preto profundo determinado pela revelação. 
Na imagem, a parte branca da base do papel é aquela 
que não foi exposta à luz pela densidade de objeto 
disposto sobre ele, a gradação de cinza e preto são 
aquelas variações tonais possibilitadas pela passagem 
parcial e/ou total da luz que sensibilizou o suporte.

No processo digital, a obtenção do mesmo 
resultado implica certas contradições, pois não há 
como no caso do processo analógico um suporte 
sensível como o papel fotográfico. Não há como 
dispor dos objetos como é feito no processo 
analógico sobre uma superfície sensível, nas nossas 
pesquisas, tentamos com o uso de um scaner plano 
distribuir os objetos como no processo analógico, 
mas o resultado não nos pareceu coerente porque 
teríamos de selecionar os objetos e apagar as áreas 
que apresentam informações que são visíveis em 
virtude do processo de captura do scaner, que ilumina 
por baixo o material que está disposto em cima do 
vidro, causando processamentos bastante diferentes 
daqueles propostos pelo processo convencional, o 
que não era a intenção das experimentações.

Figura Nº 64 Figura Nº 65



Figura Nº 66

Figura Nº 67

Figura Nº 68
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Resolvemos, portanto, utilizar uma câmera 
digital para a obtenção de imagens fotografadas com os 
objetos dispostos em cima de um vidro no qual o fundo 
seria iluminado de maneira que o fundo ficasse branco, 
facilitando as seleções para recorte no programa que 
seria utilizado para o tratamento digital posterior das 
imagens. Na pós-produção resolveríamos o problema 
da inversão dos valores tonais, visto que o branco do 
fundo na técnica do fotograma, por ser iluminado por 
cima e estar invertido na imagem obtida pela câmera 
fotográfica digital, em que a imagem é iluminada por 
baixo, está com um valor tonal branco; onde deveria 
ser visualizado como preto.

Esses procedimentos são muito mais simples 
em virtude da rapidez de seleção das áreas que serão 
invertidas, o que seria muito mais complexo com 
o procedimento feito com o scaner. Para facilitar o 
recorte das imagens no programa, a fim de melhor 
selecioná-los, fizemos duas fotos dos mesmos objetos 
na mesma posição seguindo seguintes passos:

Como a iluminação é feita sob a perspectiva 
de baixo, iluminando o fundo branco, a imagem 
transparece as formas do objeto e por estar sendo 
iluminada por baixo não há sombras, apenas as 
silhuetas dos objetos como no fotograma. Para melhor 
efeito formal, houve a necessidade da obtenção de 
uma segunda foto para o registro das sombras que 
formarão as áreas de gradação da escala de cinza do 
papel, utilizando para isso uma placa branca encostada 
no vidro onde os objetos estavam dispostos para que 
a sombra fosse projeta e registrada, a iluminação foi 
conseguida por intermédio de um fresnel direcionado 
aos objetos.

A necessidade de duas fotos deu-se como 
mencionado anteriormente para a obtenção mais 
simples das seleções necessárias dos objetos 
dispostos no vidro. O programa utilizado para a 
posterior manipulação trabalha com seleções que 
são mais facilmente executadas com um fundo 
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contrastante, nesse caso o branco do fundo facilita 
as seleções necessárias. Com o objeto selecionado 
posso introduzir intervenções localizadas, deixando 
o entorno da imagem dos objetos sem nenhuma 
manipulação.

SOLARIZAÇÕES

As solarizações são feitas com filme ou com 
as cópias das fotografias durante o processamento 
da revelação dos mesmos, utilizando para isso uma 
iluminação adicional feita durante o período da 
revelação, causando a reversão de certas partes 
da imagem. Tal procedimento é mais simples que o 
anterior por já existir no programa de pós-produção um 
filtro com o efeito específico que possibilita a obtenção 
de resultados de uma solarização convencional.

Notamos na nossa pesquisa experimental que 
quando alguns dos tons da fotografia apresentam-
se num tom médio de cinza, a solarização não é 
realizada. Como a solarização ocorre nas áreas 
brancas e pretas de forma mais acentuada essas áreas 
de cinza médio não seriam afetadas por apresentar 
uma média das áreas brancas e pretas, um meio 
termo entre as gradações da imagem podemos 
perceber essas áreas nas fotografias solarizadas por 
Man Ray e por aquelas que foram fruto das nossas 
experiências. Isso indica que os procedimentos 
adotados pelo artista (Man Ray) além de tecnicamente 
apurados eram resultado de uma reflexão sobre as 
práticas procedimentais interventoras adotados pelo 
mesmo.
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Outra constatação é que o processo de 
solarização decorre de uma iluminação adicional feita 
no decorrer da revelação da imagem ou filme, assim 
sendo poderíamos com a utilização do programa 
possibilitar várias intervenções nas imagens. Quando 
o procedimento da solarização é executado, este é 
obtido em algum ponto do processo de revelação, 
causando diferentes possibilidades, no programa 
de pós-produção há a possibilidade desse efeito por 
meio do preenchimento da imagem que pode ser 
variado em valores que vão de zero a cem por cento 
de preenchimento, obtendo, desta forma, as mesmas 
possibilidades do processo convencional analógico 
que são resultado da solarização feita em diferentes 
momentos durante a revelação.

Figura Nº 69

Figura Nº 70

Figura Nº 71
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Técnicas Interventoras (texturas)

As técnicas que denominamos interventoras 
compreendem quatro aspectos na produção de 
Man Ray: grafismos, granulações, reticularizações 
e projeções. Todas essas intervenções serão feitas 
jpor meio do programa de pós-produção através de 
camadas que vão sendo aplicadas e sobrepostas em 
cima ou embaixo das camadas que desejamos, essas 
camadas são amplamente editáveis, possibilitando 
amplas manipulações entre elas. Para todas as 
demais intervenções: granulação, retícula e projeção, 
o programa oferece possibilidades muito amplas para 
a execução destas, muito mais flexíveis por serem 
editáveis em relação ao processo analógico que não 
permite o retorno do procedimento ao início para uma 
nova tentativa como é possível no pós-processamento 
digital.

Grafismos – Granulação – Retícula – Projeção

Figura Nº 72

Figura Nº 73

Figura Nº 75

Figura Nº 74
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O programa que utilizamos para a pós-produção 
é o Adobe Photoshop CS3®, que trabalha com camadas 
de sobreposição e seleções que são feitas de muitas 
maneiras diferentes, pois o programa é repleto de 
recursos e há várias maneiras de se conseguirem os 
mesmos resultados utilizando ferramentas e caminhos 
diferentes. Para uma melhor definição da área onde 
se aplica os efeitos, as seleções são importantes, 
elas permitem que os efeitos sejam executados pelo 
programa nas áreas determinadas anteriormente 
pelas seleções sem influir nas áreas que não estão 
demarcadas pelas seleções.
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3.3. – Zé Marcos Carvalho, técnicas e procedimentos

As questões da elaboração de experimentações 
relacionadas à arte nos foram colocadas não só 
como um desafio conceitual, mas também como 
prático que deveria estar condizente como as 
articulações feitas no decorrer da dissertação, 
apresentando-se como um desafio visto a minha 
qualificação estar muito mais voltada a termos 
técnicos da práxis fotografia. Nas argumentações de 
Plaza e Tavares (1998:13) encontramos a seguinte 
menção:

“... os modos de produção artística que uma 
sociedade dispõe são determinantes das relações 
entre produtores e consumidores, assim como 
interferem substancialmente na natureza da 
cultura e da própria obra de arte.”

Assim instigados pelas possibilidades que 
poderiam estar presentes em uma produção que 
fosse mediada por dispositivos técnicos, ficamos de 
tal forma envolvidos e fomos adiante nas nossas 
especulações. Poderíamos nos colocar como artistas 
experimentais e conseguiríamos demonstrar, por 
intermédio da nossa futura produção experimental, 
os questionamentos que havíamos iniciado em 
relação à cultura erudita e massiva, apropriando-
nos de questões que estão dadas no cotidiano 
massivo, transmutando-as em objetos relevantes na 
construção de uma produção conceituada sobre os 
referencias artísticos que não fossem apenas mera 
especulação, utilizando meios técnicos para esse fim? 
Seria possível a realização e a posterior resposta aos 
nossos anseios? Para Plaza e Tavares (1998: 13-14), 
era perfeitamente possível: “(...) os meios técnicos de 
produção da arte não são meros aparatos estranhos 
à criação, mas determinantes dos procedimentos de 
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que se vale o processo criador e das formas artísticas 
que possibilitam.”

Desta maneira nos propomos a refazer os 
trabalhos de Man Ray de uma forma em que as 
questões a respeito da massificação mediada 
pelos agentes produtores massivos estivessem 
presentes pela utilização da fotografia digital e 
por intermédio do próprio agente da massificação 
contemporânea, o código binário.

“A fotografia, [...] é exemplar a este respeito, pois 
esta técnica é realmente uma matriz de invenção e 
centro de um processo criativo inesgotável. Cabe 
destacar aqui o papel da fotografia como interface 
que indo além da mera reprodução, conseguiu 
recriar e traduzir toda a arte do passado, gerando, 
em relação aos seus modelos, ‘artes fictícias ou 
sugeridas’, no conhecido Museu Imaginário. E isto 
só foi possível graças à tecnologia fotomecânica, 
com seu papel digitalizador das retículas gráficas 
utilizadas para a reprodução de originais.

Além de deslocar a pintura, criando sua 
imprensa, criou também a fotomontagem e o 
cinema. A fotografia, além de obedecer ao projeto 
teleológico multiplicador e reprodutível, gera, no 
seu âmago o antídoto contra o esse projeto. Pode-
se destacar assim o fenômeno criativo surgido 
dela mesma: a fotomontagem, procedimento 
que atua também como vingança no âmago da 
própria fotografia sobre a hipoteca do realismo 
mimético.

Dessa forma, numerosos artistas estão 
atentos às possibilidades criativas que as 
tecnologias da imagem oferecem. Estes artistas 
não utilizam as tecnologias como memória ou 
documentos, mas como forma de manifestar uma 
criatividade estética. Reconhecem mais ou menos 
conscientemente o caráter fundador da técnica 
em relação ao imaginário maquínico.”

(PLAZA; TAVARES, 1998:19-20)

Ainda, em Plaza e Tavares (1998:21), 
encontramos a seguinte argumentação que nos deu 
grande incentivo para que pudéssemos dar início aos 
nossos trabalhos experimentais:
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“... a produção pós-industrial caracteriza-
se, dominantemente, pelo uso de aparelhos 
de natureza numérica e digital (infografia ou 
computação gráfica) e fotônica (holografia) que 
permitem produzir informação visual, verbal e 
sonora que, possivelmente, serão traduzidas 
em objetos ou, ainda, transmutados em outras 
linguagens, em processos intersemióticos de 
multimídia. Essas tecnologias, além de novas 
obras produzem novas artes.”
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3.4. - Minhas imagens, outras imagens
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Figura Nº 76
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Figura Nº 77
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Figura Nº 78
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Figura Nº 79
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Figura Nº 80
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Figura Nº 81
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Figura Nº 82
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Figura Nº 83
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Figura Nº 84
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Figura Nº 85
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Figura Nº 86
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Figura Nº 87
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CONCLUSÃO

 A dissertação ora apresentada constitui 
um processo de experimentação sobre a práxis 
fotográfica e sua relação com o fotógrafo, visando um 
aprofundamento nas relações desta interação que é 
configurada por intermédio de novos procedimentos 
instrumentais propostos pelas tecnologias digitais, 
sendo que a adoção dos recursos digitais na 
elaboração das fotografias e das intervenções 
apresentou possibilidades extraordinárias mediadas 
pelos dispositivos digitais.
 Nesse contexto específico, as possibilidades 
advindas do meio digital para posterior tratamento das 
imagens captadas possibilitaram ampla investigação 
a respeito dos procedimentos fotográficos no meio 
analógico, visando intervenções que a priori seriam 
corriqueiras ao expediente desse meio, mas que não 
seriam costumeiramente utilizadas nos procedimentos 
digitais, muito embora a pesquisa constate, por 
intermédio dos trabalhos realizados, possibilidades 
amplas e profícuas de investigação e produção.
 O presente trabalho permeia questões 
levantadas em relação à cultura, tendo em vista uma 
distinção entre os expedientes massivos e eruditos da 
práxis fotográfica contextualizada, em detrimento da 
efetiva utilização massiva dessa práxis no ambiente 
digital, decorrente da utilização dos procedimentos 
digitais difundidos na contemporaneidade.

Diante de tais questionamentos, visamos não 
só tratarmos das questões da legitimação do estatuto 
do fazer artístico como também das associações 
corriqueiras presentes no cotidiano contemporâneo em 
relação à linguagem fotográfica, para uma abordagem 
processual experimental com objetivo de alçarmos a 
fotografia digital, entendida aqui como um produto 
massivo à categoria artística, por intermédio de uma 
produção experimental que evoca o estatuto artístico, 
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diferenciando e contextualizando desta forma a práxis 
e o produto desta.
 Em relação à práxis, o estudo comportou-se 
como um agradável estímulo à busca de experiências 
do fazer, obrigando-nos a desenvolver um sentimento 
crítico das colocações e das relações sociais particulares 
nas esferas constituintes da sociedade, muito embora 
o objetivo do presente trabalho não fosse apresentar 
um aprofundamento nessas questões. Este apontou 
relações que são periféricas, mas que constituem 
elementos que juntos produzem certo aprimoramento 
conceitual das diferenciações contextuais dadas 
no cotidiano, que são de suma importância aos 
desenvolvimentos posteriores apresentados.
 Além disso, foram apresentados fatores de 
diferenciação que constituem as motivações das práticas 
que são socialmente contextualizadas, almejando uma 
diferenciação da práxis por intermédio de intervenções 
anteriores ou posteriores ao processamento 
físico da fotografia e que no nosso trabalho foram 
processadas digitalmente, procedimentos esses que 
foram norteados pelas experimentações analógicas 
investigadas, promovendo no nosso entendimento 
um deslocamento efetivo e conceitual da condição 
massiva da fotografia digital, motivada por uma prática 
inserida no contexto artístico, ainda que efetuado de 
maneira digital.
 O procedimento digital revelou-se muito rico e 
estimulante, permitindo a realização experimental de 
diversas possibilidades apenas possíveis no âmbito 
digital. Alertamos ainda que o trabalho pretendia 
baseado em um modelo anteriormente dado ― 
as intervenções analógicas promovidas por Man 
Ray ―, produção essa reconhecida e sancionada 
artisticamente, estabelecer preposições de distinção 
para a nossa prática experimental, mediada 
digitalmente.
 A investigação do trabalho baseou-se na 
possibilidade de que o artista tem de buscar 
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instrumentos que possibilitem amplas condições de 
manipulação da linguagem e da procura incessante 
deste por possibilidades instrumentais que são dadas 
nos contextos das inserções sociais. Diante desse 
processo, cabe salientar que essas preposições não 
são novas no âmbito artístico, visto o “Citacionismo” 
recorrente no universo artístico, inclusive utilizado 
pelo próprio Man Ray, Cindy Sherman entre outros.
 Por intermédio destas reflexões 
elaboradas no decorrer da dissertação e das 
experimentações artísticas motivadas pelo presente 
trabalho, inspira-nos a seguinte dúvida: Eu, Zé 
Marcos, serei um artista-fotógrafo ou um fotógrafo-
artista?
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