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RESUMO

Partindo da afirmação de Vilém Flusser de que quanto mais nossa sociedade se
dispõe a fotografar, menos ela realmente reflete sobre as imagens com as quais se
depara no dia a dia (cf. FLUSSER, 2011:77), propomos utilizar a Análise do Discurso
(AD) como interpretação da prática fotográfica enquanto prática discursiva, o que
vem ampliar a teoria de Flusser sobre o ato fotográfico em vários aspectos: as
relações entre fotógrafo e mundo, fotógrafo e programa, fotógrafo e aparelho,
aparelho e programa interno, imagem e programa, leitor e imagem, leitor e
programa, sociedade e aparelhos. Para nós, a AD expande, sobretudo, o conceito
de Programa - central na teoria flusseriana sobre a "caixa-preta" - e demonstra a
necessidade de se fortalecer o ensino da interpretação imagética, promovendo
aquilo que Flusser denominou “Democracia da Imagem” (FLUSSER, 2011: 77).
Palavras chaves: Vilém Flusser, Ato fotográfico, Análise do Discurso, Democracia
da Imagem, Interpretação de Imagem Fotográfica.

ix

ABSTRACT
Starting from the assertion of Vilém Flusser that the more our society is used to
shoot, the less it really reflects on the pictures which are faced on a daily basis (cf.
FLUSSER, 2011: 77), we propose to use Discourse Analysis (DA) as a possible
interpretation of photographic practice as discursive practice, what comes to expand
the theory of Flusser on the photographic act in various aspects: the relationship
between photographer and world, photographer and program, photographer and
appliance, appliance and internal program and image reader and image program,
and program, player, and society. For us, the theory of AD expands, above all, the
concept of Programme on flusserian theory on the "black box"- and demonstrates the
need to strengthen the teaching of imagery interpretation, promoting what Flusser
named "Democracy of the image" (FLUSSER, 2011: 77).

Key words: Vilém Flusser, Photographic Act, Discourse Analysis, Image´s
Democracy, Photographic-Image Interpretation.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho de pesquisa tem como base os estudos que
tomaram toda a vida de Vilém Flusser. Autor complexo, interdisciplinar e
erudito, a tarefa de compreendê-lo apresentou-se desde o início como um
enorme desafio. Não obstante o encantamento produzido pela fluência de sua
escrita, a análise de sua obra desencadeou uma avalanche de novos eixos da
pesquisa, o que nos guiou muito além do que imaginávamos inicialmente.
Uma das primeiras impressões é a de que o trabalho de Flusser é de
difícil entendimento, já que, mesmo partindo de uma prática hegemonicamente
presente nos dias de hoje, e acessível a uma enorme massa de pessoas – a
fotografia –, o filósofo tcheco-brasileiro elabora uma nova maneira de visualizar
a história contemporânea através desta prática, correlacionando assim duas
coisas que aparentemente não possuem qualquer tipo de conexão.
Diversos foram os livros escritos por Flusser em seu percurso no Brasil;
um deles, porém, Filosofia da Caixa Preta (FCP), tem sido adotado como uma
das bibliografias principais em trabalhos acadêmicos nos quais a fotografia é
objeto central de estudo. Este livro, que constitui a base de nossa investigação,
é uma coletânea de ensaios do autor sobre a ontologia da fotografia e do ato
fotográfico, e trata da forma pela qual ambos se relacionam com os estudos da
cultura, comunicação e história.
Para iniciar os estudos dos textos flusserianos e perscrutar o significado
profundo de sua obra, é preciso partir da interpretação de quatro conceitos
básicos: imagem, aparelho, programa e informação. O presente trabalho
pretende discutir estes quatro conceitos, principalmente à luz das contribuições
da Análise do Discurso (AD).
A AD tem se preocupado até agora principalmente com a análise de
textos publicitários ou jornalísticos (textos mais comumente acessados em
nossa sociedade midiática contemporânea), mas no que tange a textos
imagéticos “puros”, sem hibridismo, como é o caso do objeto fotografia, são
raras as incursões da AD.
No entanto, a AD pode tornar-se, em nossa opinião, uma ferramenta
importante na reflexão do fotógrafo, bem como a da sociedade em geral, sobre
a prática da fotografia em todos os seus aspectos, a saber: as relações
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fotógrafo e mundo, fotógrafo e programa, fotógrafo e aparelho, aparelho e
programa interno, imagem e programa, leitor e imagem, leitor e programa,
sociedade e aparelhos. Desta forma, para nós, a AD amplia, sobretudo, o
conceito de programa e demonstra a necessidade de se fortalecer o ensino da
interpretação imagética e promover aquilo que Flusser denominou “Democracia
da Imagem” (FLUSSER, 2011: 77). Assumiremos, portanto, a fotografia como
um texto significante que participa do ato social denominado discurso.
Nesse sentido, o presente trabalho tratará as teorias da AD elaboradas
por Patrick Charadeau (2009) e Dominique Maingueneau (2011) como possível
ferramental de análise dos sujeitos envolvidos no ato “discursivo” da fotografia,
a saber, o agente apreensor da imagem fotográfica e o leitor da imagem
fotográfica, dentro do processo de elaboração significante.
A fotografia é o principal processo de expressão imagética da sociedade
de massa, haja vista a presença crescente dos arquivos fotográficos divulgados
pela rede mundial de computadores e também com a adaptação da câmera
fotográfica a diversos utensílios eletrônicos (telefones portáteis, videogames,
tablets, relógios e até mesmo vestimentas) – o que representa um paradigma
completamente inimaginável pelos praticantes deste meio de expressão na
época de sua descoberta. No entanto, partilhamos da opinião de Flusser de
que quanto mais nossa sociedade se dispõe a fotografar, menos ela realmente
reflete sobre as imagens com as quais se depara no dia a dia (cf. FLUSSER,
2011:77).
Este trabalho irá mostrar que por trás da “superficialidade” dos
significados da imagem fotográfica, escondem-se signos e significados que
direcionam as ações do público comum, fazendo-o propagar, sem se dar conta,
ideias e ideais “programados” previamente por uma entidade impessoal: a
Indústria Cultural. Flusser nos alerta sobre o equívoco de inferir que o usuário
da câmera é também necessariamente um decodificador da imagem, tal como
aquele que sabe escrever sabe ler (cf. FLUSSER, 2011:77).
Em uma sociedade em que o uso do objeto fotografia é tão hegemônico,
é vital que se desenvolvam técnicas mais genéricas de interpretação de
imagens, e o primeiro passo para tanto já foi dado pelas mais recentes
pesquisas em AD: considerar a imagem como um texto. Tal consideração, que
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já foi alvo de controvérsias, mas hoje é aceita pelos teóricos da Linguística (cf.
PINTO, 2002), permite que estendamos os limites da AD, que antes
englobavam apenas o texto escrito, para o texto imagético e os textos híbridos.
Supomos que esta expansão de limites representa uma expansão dos próprios
conceitos flusserianos, uma vez que encontramos ecos na AD de argumentos
levantados por Flusser, como no caso do “programa” (cf. item 1.1.3). As duas
linhas teóricas convergem, a nosso ver, na admissão do texto fotográfico como
possuidor de funções sociais, econômicas, políticas e ideológicas fundamentais
na formação de uma nova visão do universo que substitua o mecanicismo
cartesiano ainda hegemônico.
Esta dissertação é uma tentativa de entender o ato fotográfico em
profundidade – seus sujeitos, linguagens e signos envolvidos na transmissão
da mensagem fotográfica – bem como sua importância para nossa sociedade
comandada pela Indústria Cultural. Pretendemos que este trabalho seja capaz
de produzir novas reflexões sobre o ato fotográfico, reavivando a chama do
pensamento de Vilém Flusser, promovendo uma nova ferramenta para análise
de significados em fotografia, bem como defendendo a necessidade de se
propagarem iniciativas didáticas com o intuito de promover a “democracia da
imagem” (FLUSSER, 2011:77).
Para tanto, esta dissertação estará dividida em quatro capítulos. O
primeiro revisará a obra de Flusser, promovendo um retrospecto desde sua
formação até a divulgação de FCP, abordando principalmente os conceitos
mais basais que direcionam o autor a deduzir a necessidade de se construir
futuramente uma filosofia da fotografia para regular (e refletir sobre) o ato
fotográfico.
O segundo capítulo abordará as questões da AD, descrevendo suas
características e formas de análise que são implementadas nos diversos
formatos e gêneros textuais. Ainda nesta parte do trabalho se dará ênfase ao
conceito de imagem como texto e defender-se-á que a AD possa ser usada
como ferramenta analítica dos significados menos superficiais da imagem
fotográfica.
A pesquisa prática é descrita no terceiro capítulo. As contribuições de
Andreas Gursky e Guilherme Maranhão à produção imagética fotográfica
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mundial serão apresentadas, bem como duas das obras de cada um desses
fotógrafos. Finalmente, os dados obtidos na pesquisa serão apresentados no
capítulo quatro, onde o material teórico-bibliográfico será relacionado com a
pesquisa prática.
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1. VILÉM FLUSSER: O GÉRMEN BRASILEIRO DA “FILOSOFIA DA
FOTOGRAFIA”

O primeiro contato do pesquisador de fotografia com Vilém Flusser
acontece, em geral, com Filosofia da Caixa Preta (FCP)1 que, com frequência,
é tratado como apenas mais um livro técnico da área, a despeito de sua
complexidade teórica. Dentre todas as contribuições a que o presente trabalho
se propõe, a que consideramos mais importante é a chance de novamente
trazer os escritos flusserianos à discussão na sociedade acadêmica brasileira,
ampliando a visão tradicional sobre o ato fotográfico e sobre o objeto fotografia.
Principalmente

numa

sociedade

globalizada

cujo

paradigma

de

reprodutibilidade da imagem fotográfica tem alcançado um patamar gigantesco,
como o presenciado no atual momento em que a internet e as redes sociais
criam um novo paradigma do relacionamento humano.
Saliente-se que a pesquisa em fotografia promove alguns percalços comuns
a todos os pesquisadores da área. De início, o interessado investe na técnica,
procurando entender todos os aspectos da câmera fotográfica já que esta
passa a ser mais do que apenas uma “ferramenta”. Este estudo técnico, bem
como o ato de fotografar, geralmente acompanhado da tentativa de se
sustentar com a fotografia, promove nestes indivíduos muitas dúvidas:
pequenos pontos de insatisfação sobre como a fotografia é vista e a forma
como nossa sociedade trata quem faz do “ato do clique” uma profissão. A dura
afirmação de Flusser torna-se, então, a mais crua realidade: “quanto mais
houver gente fotografando, tanto mais difícil se tornará o deciframento de
fotografias, já que todos acreditam saber fazê-las” (FLUSSER, 2011: 79).
Tal fato, ao invés de desanimar-nos, teve efeito totalmente contrário e cada
vez mais acreditamos poder encontrar um caminho que promova a fotografia
ao patamar que Flusser queria: uma filosofia que pode dar a real liberdade ao
homem. Para nós, este caminho está no reconhecimento da fotografia como

1

FCP não é sua última obra, mas a consideramos a mais marcante, visto que apresenta uma visão
inovadora dos aspectos socioeconômicos e políticos que nossa sociedade atualmente está enfrentando,
tudo isso tendo a fotografia como plano de fundo.
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uma linguagem e no conhecimento cada vez maior do público em geral sobre
os esforços de Flusser.
Clarificar a “Caixa-Preta”, portanto, não é um mero exercício técnico, mas
um gigantesco esforço filosófico, dada a escassez de produção bibliográfica
referente ao autor e suas obras. A “busca” referida no título deste trabalho é
emblemática e espera-se que seja enriquecida com o surgimento de outros
intérpretes da experiência fotográfica, que vêm aumentando em número
constante nos últimos anos. Este panorama desanimador já era vivenciado por
Roland Barthes na década de 1980:
Os livros que tratam [da fotografia], aliás muito menos numerosos que
os relativos a qualquer outra arte, padecem desta dificuldade, [a
saber] uns são técnicos; para „ver‟ o significante fotográfico, são
obrigados a acomodar a vista muito perto. Outros são históricos ou
sociológicos; para observar o fenômeno global da Fotografia, estes
são obrigados a acomodar a vista muito longe. (...) Que tinha eu a ver
com as regras de composição da paisagem fotográfica, ou no outro
extremo, com a Fotografia como rito familiar? (BARTHES, 1984:1617).

Além da escassez de informações ao público acadêmico, nota-se que
nem mesmo desdobramentos remotos das ideias flusserianas alcançam o
grande público, o qual, em geral, possui pelo menos um aparelho digital capaz
de fotografar, já fotografou ou foi alvo de uma fotografia.
Todo este panorama, que hoje percebemos como o peixe um dia
percebe a água que o envolve, já havia sido descrito com grande habilidade
pelo filósofo tcheco que se refugiou no novo continente e que no Brasil fez
morada por vinte anos, deixando grandes obras e marcante presença em
diversos eventos em nosso país.
O conjunto das obras de Flusser tem se tornado de importância
majoritária em todas as pesquisas sobre mídias, especialmente a mídia
fotográfica, e sua abordagem filosófica está realmente contígua não apenas à
semiótica e à “culturologia”, mas igualmente a um viés fenomenológico que faz
com que Flusser passe a questionar, utilizando a fotografia como objeto de
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pesquisa, o “filtro” cartesiano do pensamento de nossa sociedade e o
cientificismo resultante daquele.

Para demonstrar a importância dada aos estudos flusserianos pela
sociedade acadêmica, na Alemanha foi fundado um instituto apenas para dar
continuidade às pesquisas de Flusser e que reúne dois mil e quinhentos
manuscritos do filósofo – trabalho de catalogação feito por sua viúva (Edith
Flusser) e Klaus Sanders (um dos maiores pesquisadores de Flusser no
mundo). Hoje este material serve como objeto de pesquisa para diversos
estudiosos do mundo inteiro.
A sociedade contemporânea tem passado por crises de relacionamento
com as imagens, causadas por inúmeros motivos, mas que têm relação íntima
com a forma como a Publicidade – e assim toda a Indústria Cultural –
programou a sociedade pós-industrial ocidental a lidar com as informações
visuais.
Flusser tornou-se um grande marco na produção acadêmica da
Comunicação Social no Brasil, tendo sido um dos idealizadores e dos
professores iniciais dos dois primeiros cursos de Comunicação Social no país
(FAAP e USP). Sua obra abrange um arco que vai da filosofia da linguagem à
“comunicologia”.
No livro Vilém Flusser no Brasil, publicado por ocasião de um seminário
visando apresentar à comunidade acadêmica os esforços didáticos do autor,
diversos de nossos grandes pensadores – muitos deles alunos de Flusser, ou
admiradores de seu trabalho – comprovaram que seu apelo é forte e atinge um
caráter interdisciplinar. Prova disso é que entre estes pensadores estão
comunicólogos, semioticistas, críticos de arte, linguistas e outros, quase todos
demonstrando possuir interesse pelo objeto fotografia.
O parágrafo inicial do livro de Charlotte Cotton (A fotografia como arte
contemporânea) deixa claro o papel da fotografia no momento atual:
Estamos vivendo um momento excepcional para a fotografia, pois
hoje o mundo da arte acolhe como nunca o fez e os fotógrafos
consideram as galerias e os livros de arte o espaço natural para
expor seu trabalho. Ao longo de toda a história da fotografia, sempre
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houve quem a promovesse como uma forma de arte e um veículo de
ideias, ao lado da pintura e da escultura, mas nunca essa perspectiva
foi difundida com tanta frequência e veemência como agora.
Atualmente, a aspiração de muitos fotógrafos consiste em identificar a
“arte” como o território preferencial de suas imagens (COTTON,
2010:7).

A fotografia é uma das formas de linguagem cujo processo técnico
envolvido permite que a expressão de uma subjetividade – aqui traduzida como
a descrição visual da relação homem-mundo – seja facilitada pelo próprio
aparelho. Porém, a “dominação pelo aparelho” (já que é o programa interno à
câmera que executa a apreensão da imagem e não o agente apreensor 2) tem
sido o principal obstáculo à valorização do ato fotográfico, pois o que é
fotografar para o senso comum senão apenas apertar um botão?
Esta relação homem x câmera é o que Flusser denomina a relação
funcionário x aparelho, a qual o filósofo discute, ao refletir sobre a natureza
destes dois “indivíduos” que hoje formam a “sociedade telemática”. O
“funcionário” seria, de uma maneira bem simplificada, um mero apertador de
botões3, cuja função é basicamente pôr o programa inserido dentro do aparelho
(a câmera) para funcionar. A fotografia seria então fruto de um programa
interno à câmera e o fotógrafo apenas um funcionário que colocaria pernas no
aparelho fotográfico, possibilitando à câmera autonomia para ir ao mundo
captando suas imagens.
A fotografia é um objeto cultural que adquiriu enorme importância no
contexto pós-industrial contemporâneo, já que constitui um dos principais
mecanismos de ilustração de produtos e eventos, além de ser utilizada com
frequência para tentativas de expressão individual ou de grupo. A câmera,
porém, é um instrumento que limita o fotógrafo. “Seu jogo consiste na
permutação de símbolos já contidos em seu programa” (FLUSSER, 2011: 47).

2

3

[cf. Item 1.5]

Preocupação apresentada por Barthes em Câmara Clara quando o mesmo cita: “Para mim, o órgão do
Fotógrafo não é o olho (ele me terrifica), é o dedo: o que está ligado ao disparador da objetiva, ao deslizar
metálico das placas (quando a máquina ainda os tem)” (BARTHES, 1994: 30).
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Contudo, o “fotógrafo real”

4

não se deixa cercear pelos limites impostos pela

câmera: “o fotógrafo manipula o aparelho, o apalpa, olha para dentro e através
dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades” (FLUSSER, 2011: 42) e
“não está empenhado em modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a
revelar suas potencialidades” (FLUSSER, 2011: 42).
Esta relação torna ainda mais curiosa a existência da fotografia e o
“trabalho”5 do fotógrafo. A fotografia que surge no desenvolvimento do período
industrial, precisamente na primeira fase da Revolução Industrial no século
XIX, junto com a estrada de ferro, a navegação a vapor e o telégrafo
(ROUILLÉ, 2005), aproxima-se das práticas mecanizadas daquele período. Ela
é, segundo Flusser (2011), um objeto pós-industrial, da sociedade da
informação, apesar de ter sido descoberta em meio à fumaça das máquinas a
vapor e o calor das esteiras das produções industriais.
Para Rouillé, a fotografia moderna produzia “visibilidades modernas”, ou
seja, a imanência de toda uma sociedade de época, que sendo mecanicista e
pragmática, estendia estas características às imagens geradas pelos
entusiastas do período. No entanto, este tem sido um dos papéis da fotografia
marginalizados pelos usuários nos últimos tempos: temos nos distanciado da
representação de nossa vida cotidiana. A modernização do equipamento tem
permitido que pessoas sem qualquer tipo de instrução técnica específica
utilizem-no para captar certos aspectos de sua vida diária, sem qualquer
preocupação estética ou histórica. Ora, por mais que possamos retirar signos
demonstrativos de uma cultura específica, não é este o interesse imediato do
amador contemporâneo. Retornamos, portanto, à discussão de Flusser sobre o
“funcionário”.
No seu início, quando o amadorismo era generalizado, os agentes
fotográficos exerciam sua curiosidade sobre as técnicas e os equipamentos
que procuravam inovar. A prática fotográfica nos dias de hoje é influenciada por
outros aspectos da vida cotidiana. Por ser objeto cultural, a fotografia influencia

4

5

Este não é o melhor termo, mas queremos identificar o fotógrafo que não é apenas um “funcionário”.

Trabalho sugere a modificação de alguma coisa no mundo, a fotografia, como dito acima, não prevê esta
modificação.
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e é influenciada por estes desdobramentos da cultura e o que temos
presenciado é o distanciamento da prática fotográfica da vida prática.
Flusser procurou deixar as “portas abertas” a futuros pesquisadores, para a
construção de uma “filosofia da fotografia” (FLUSSER, 2011) e temos a
convicção de que este trabalho não poderá ser executado por uma única mente
ou um único esforço.
No entanto, por mais que a prática fotográfica tenha-se tornado comum
como registro de experiências no mundo – individual ou coletiva –, a sociedade
ainda não tem clara noção de como lidar com o fenômeno em seu valor
cultural, sua distribuição e principalmente com o agente fotográfico 6. Será que,
mesmo após cento e setenta e três anos7 desde que Daguèrre registrou a
patente da fotografia, não se tem ideia do que seja realmente a imagem
fotográfica? Queremos dizer que ainda não se sabe realmente o que fazer com
aquele registro. As “vistas” (ROUILLÉ, 2005) produzidas no início do século
XIX eram armazenadas como joias em móveis feitos especialmente para este
uso, teor bem diferente da forma como lidamos com as imagens na
contemporaneidade,

principalmente

com

sua

divulgação

e

replicação

infinitamente produzida pelas redes sociais.
Apenas recentemente passou-se a utilizar a fotografia como documento.
Até então, o desenho e a habilidade manual de seu autor era tudo que poderia
ser capaz de apreender o mundo real. Mas a adoção do fotodocumento
transferiu a este a capacidade de apreensão da realidade, e o senso comum
passou a conceber a fotografia como prova cabal da existência de um fato ou
objeto (ROUILLÉ, 2005). Eram assim que eram tidas as “vistas”: catálogo do
mundo visível. “O inventário teve início em 1839, e, desde então, praticamente
tudo foi fotografado, ou pelo menos assim parece” (SONTAG, 2004: 13).
Há uma mudança do paradigma da utilização da fotografia se
compararmos o período em que a mesma se iniciou e a atualidade. Comparase o valor dado culturalmente não apenas à imagem, mas àquele que a
captura. Susan Sontag (2004) relata uma história sobre dois camponeses que,
6

O fato de usarmos a terminologia “agente fotográfico” e não apenas fotógrafo será discutido mais
adiante sendo sua adoção questão ideológica e importante para o trabalho como um todo (N.A.).
7

Este manuscrito foi escrito em 2012.
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para serem recrutados ao exército real, são convencidos de que poderão ficar
ricos com a divisão dos saques, e, quando finalmente retornam à suas famílias,
trazem um baú repleto de “vistas” dos lugares, objetos, pessoas e animais com
os quais se relacionaram. Este tipo de comportamento seria considerado
ingênuo se um soldado, ao lutar em uma guerra em país distante, apenas
trouxesse fotos. Até o termo “trouxesse” nos parece fútil, uma vez que, pela
internet, estas imagens já chegaram aos seus destinatários muito antes de seu
apreensor.
“Colecionar fotos é colecionar o mundo” (SONTAG, 2004). Isso não
mudou. Culturalmente a fotografia é demonstração de que o fotógrafo esteve
“ali”. Barthes (1984) nomeia a isto de “noema do isto foi”:
Ao contrário dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar que
a coisa esteve lá. (...) O nome do noema da Fotografia será então:
„Isto-foi‟, ou ainda: o Intratável (BARTHES, 1984: 115).

Para Flusser (2008 e 2011), que de certa forma previu esta mudança
paradigmática, a fotografia é tentativa do homem apreensor fotográfico de lidar
com referentes culturais, não apenas aqueles que ele utiliza, mas também
aqueles

que

serão

usados

na

decodificação

de

sua

imagem,

independentemente da cultura em que a mesma estiver sendo lida. Daí a
afirmação de Flusser em FCP: “o fotógrafo não se movimenta em pradaria
aberta, mas na floresta densa da cultura” (FLUSSER, 2011:49); e, logo em
seguida: “a selva consiste de objetos culturais, portanto, de objetos que contêm
intenções determinadas. Tais objetos intencionalmente produzidos vedam ao
fotógrafo a visão da caça. E cada fotógrafo é vedado à sua maneira”
(FLUSSER, 2011:49).

1.1.

Os conceitos flusserianos

Os conceitos de imagem, programa, aparelho e informação estão interrelacionados em um círculo causal cujo final do processo é início de um
próximo semelhante ao primeiro. Sendo o intuito desta dissertação discutir a
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ontologia da fotografia, é necessário que seja compreendida a relação entre
estes elementos dentro do universo flusseriano.

1.1.1. Imagem
“Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos
casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo” (FLUSSER, 2011:
21). As duas primeiras frases do livro já prenunciam os caminhos filosóficos
que precisam ser trilhados para acompanharmos o desenrolar de seus ensaios.
Sendo assim, para Flusser, as imagens são “resultado do esforço humano de
se abstrair duas das quatro dimensões espácio-temporais” (FLUSSER
2011:21), a saber, profundidade e tempo, que são retiradas inicialmente da
imagem – voltaremos a isso mais a frente – restando apenas as duas
dimensões do plano. Neste caso, cabe salientar que Flusser não procura limitar
estas descrições a um único tipo de imagem – nem mesmo à fotografia, que
seria o objeto de estudo principal desta obra – mas a toda e qualquer imagem.
Michael Hanke (in CARAMELLA et al: 2009), inclusive, traça um paralelo
entre o desenvolvimento da Mídia e as etapas abstracionistas das dimensões
propostas por Flusser, que viriam a culminar na zerodimensionalidade própria
do ambiente virtual, sendo que o início deste processo teria sido as pinturas
rupestres nas paredes das cavernas em que nossos ancestrais buscavam
abrigo.
A verdade é que as imagens são formas de expressão cuja mensagem,
além de visual, é construída “em camadas”, ou seja, há sempre um significado
superficial e significados mais profundos na imagem. A maneira de acessarmos
estes níveis de significação é um processo que Flusser denomina scanning8,
isto é, o exercício que o espectador realiza para conceder significado à imagem
vista. Tal exercício inicia-se com o vaguear dos olhos do espectador pela

8

Daremos ênfase ao scanning no texto, uma vez que o “golpe superficial” promove uma leitura superficial
não condizente com uma leitura experiente e realmente em sincronia com a função da imagem: “Imagens
são mediações entre homem e mundo” (FLUSSER, 2011: 23) e isto é de extrema importância uma vez
que a descrição do mundo é feita de uma série de subjetividades.
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superfície (FLUSSER, 2011: 22). Durante este vaguear, os olhos realizam um
traçado e procuram estabelecer relações temporais entre os elementos da
imagem: “um elemento é visto após o outro” e assim “o „antes‟ se torna
„depois‟, e o „depois‟ se torna „antes‟” (FLUSSER, 2011: 22). Esta é a maneira
pela qual restituímos as dimensões inicialmente abstraídas.
Sendo formas de expressão, estas mensagens carregam consigo
conceitos que são interpretados dentro de “duas intencionalidades” (FLUSSER,
2011:22): a do transmissor e a do destinatário9. Consequentemente, imagens
não são dotadas de símbolos unissêmicos: “Imagens oferecem aos seus
receptores um espaço interpretativo: símbolos „conotativos‟” (FLUSSER,
2011:22).
O autor entende as categorias semânticas de Denotação e Conotação
como a capacidade do signo de apresentar apenas uma interpretação tida
como a certa (denotação), ou várias interpretações, dependendo da situação
textual em que estas são empregadas (conotação).
Por possuir em sua superfície uma série de símbolos que em si já são
polissêmicos, nada mais sensato do que supor que a própria mensagem visual
possua diversos significados.
Já que, como dissemos anteriormente, qualquer imagem implica uma
abstração inicial de dois dos quatro planos, profundidade e tempo precisam ser
restaurados para que entendamos o universo signico presente em toda
imagem. Esta restauração é feita pela imaginação, vale dizer, “a capacidade de
codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e decodificar as
mensagens assim codificadas” (FLUSSER, 2011:21). Tal é a função básica do
scanning. Ao deixarmos nossos olhos vaguearem pela superfície imagética,
estabelecemos relações temporais entre os elementos da imagem. Esta
temporalidade não é ainda aquela própria ao momento da constituição da
imagem, e sim o tempo único da construção de uma narrativa baseada no
olhar: um tempo circular.
Este tempo é aquele que leva o olhar a “ir e voltar”, melhor dizendo,
ziguezaguear pela imagem, indo de signo em signo, procurando criar
9

[cf. diagrama retirado da obra de Umberto Eco no item 2.2, página 44].
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significados que para efeito deste trabalho chamaremos de “redes de
significações”. Trata-se de um tempo que não é causal como o tempo
newtoniano, nem relativo da forma como coloca Albert Einstein, mas um tempo
mágico. “Em outros termos: no tempo da magia, um elemento explica o outro, e
este explica o primeiro” (FLUSSER, 2011:23).
Lendo o capítulo primeiro de FCP, tem-se a impressão de que a
compreensão do tempo mágico é o cerne para o entendimento da questão
imagética, pois a imagem nada seria sem sua “capacidade” de tecer
significados. A seguinte citação corrobora esta impressão: “O caráter mágico
das imagens é essencial para a compreensão de suas mensagens. Imagens
são códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas. (...) E
tal poder mágico, (...), domina a dialética interna da imagem” (FLUSSER, 2011:
23).
O conceito de tempo mágico não se refere ao tempo do mundo nem ao
do indivíduo, sendo apenas um mecanismo pertencente ao olhar durante a
construção semântica dos símbolos, ou seja, o tempo mágico é o tempo
“dispendido” na leitura dos símbolos presentes na superfície imagética e sua
consequente transformação em textos “lineares”.
Para Flusser, a humanidade já possuiu o conhecimento sobre o tempo
mágico, quando ainda a escrita linear não era de domínio de uma grande
massa, porém, os textos lineares têm como função explicar as imagens. Textos
surgem de um processo que o pensador descreve como “rasgamento”
(FLUSSER, 2011:24): “O método do rasgamento consistia em desfiar as
superfícies das imagens em linhas e alinhar os elementos imaginísticos”. Ou
seja, foi o texto linear, que inicialmente tentava explicar a imagem, que nos
afastou do tempo mágico.
Nesta medida, ao tentar ler uma imagem, um indivíduo preso ao tempo
causal do texto linear procura sempre causas e efeitos, ou seja, busca um
único significado, sendo que: “no tempo da magia, um elemento explica o
outro,

e

este

explica

o

primeiro”

(FLUSSER,

2011:23),

o

que,

consequentemente, como já vimos anteriormente, provoca a polissemia.
O texto surge para explicar a imagem: “seu propósito é mediar entre
homem e imagens”. Como “decifrar textos é descobrir as imagens significadas
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pelos conceitos” – “a função dos textos é explicar imagens, a dos conceitos é
analisar cenas” (FLUSSER, 2011: 25) – e, finalmente, as imagens “substituem
eventos por cenas” (FLUSSER, 2011:23), desta forma, os “mapas do mundo”
(FLUSSER, 2011:23), motivo pelo qual existem as imagens, passam a ser um
véu. Em outras palavras, a humanidade, ao invés de interpretar na imagem as
coisas do mundo, começa a ver o mundo como uma série de imagens e os
textos começam a tapar as imagens que deveriam explicar. Assim, o homem
não consegue mais interpretar os textos, pois é incapaz de reconstituir as
imagens abstraídas.
Esta é a “crise dos textos” que a humanidade passa a enfrentar com o
surgimento das imagens técnicas, panorama que começa a ter os impactos
sentidos na virada para o século XX com o desenvolvimento da Indústria
Cultural, dos Medias, e das imagens técnicas (HANKE, 2009).
A imagem técnica é a tentativa da humanidade de “remagicizar” a leitura
de textos que foi sobrepujada pela “textolatria”. “Trata-se de imagem produzida
por aparelhos” (FLUSSER, 2011:29). Enquanto as imagens tradicionais foram
inicialmente produzidas pelo homem para ilustrar conceitos (imagem da
bidimensionalidade), o texto escrito, por sua vez, “se funda sobre a nova
capacidade de codificar planos em retas e abstrair todas as dimensões, com
exceção de uma: a da conceituação, que permite codificar textos e decifrá-los”
(FLUSSER, 2011:24): temos então a unidimensionalidade. A imagem técnica “é
texto científico aplicado” (FLUSSER, 2011:29), sendo, portanto, abstração de
terceiro grau10: “Ontologicamente, as imagens tradicionais imaginam o mundo;
as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o
mundo” (FLUSSER, 2011: 30).
A primeira imagem técnica, aquela produzida por aparelhos, foi a
fotografia. Nesta, diferentemente da imagem tradicional, a presença de
símbolos é menos evidente: entre imagem e significado há a presença de um
aparelho. Na imagem tradicional, a mente humana elabora símbolos e os

10

A imagem tradicional é abstração de primeiro grau, pois abstrai duas das dimensões. O texto é
abstração de segundo grau por abstrair mais uma das quatro dimensões espácio-temporais.
Consequentemente, cabe à imagem técnica ser abstração de terceiro grau, já que “abstrai uma das
dimensões da imagem tradicional para resultar em textos (...);” (FLUSSER, 2011: 29).
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coloca, por meio de sua mão (munida de instrumento apropriado), na superfície
da imagem. Na imagem técnica, não podemos visualizar este processo com
facilidade, pois apenas somos capazes de entender os mecanismos de input e
output, e o aparelho, uma “caixa-preta”. “Quem vê input e output vê o canal e
não o processo codificador que se passa no interior da caixa preta” (FLUSSER,
2011:32). Devido a este fato, afirma Flusser que, em relação as imagens
técnicas, não passamos de analfabetos, por não termos ideia de como decifrálas.
As imagens técnicas são cada vez mais onipresentes – “vivemos, cada
vez mais obviamente, em função de tal magia imaginística (...)” (FLUSSER,
2011: 32). Esta não é a mesma magia da imagem tradicional, pois “não
precede, mas sucede à consciência histórica, conceitual, desmagicizante”
(IBIDEM). A magia imaginística nada mais é que a “programatização” da
relação do homem com o mundo, é a ritualização de programas. Enquanto a
imagem tradicional era ritualização de mitos, que por sua vez eram criados por
forças meta-humanas (“deuses”), os programas são elaborados no interior da
transmissão da informação e se retroalimentam. Esta questão do programa
será aprofundada mais adiante (cf. Item 1.1.3).
Resta saber o motivo pelo qual o homem criou a imagem técnica. “A função
das imagens técnicas é a de emancipar a sociedade da necessidade de pensar
conceitualmente” (FLUSSER, 2011: 33); tal pensamento em conceitos seria a
causa sui generis da criação da consciência histórica e o pensamento em
conceitos está ligada a produção de textos lineares.
Eis como foi inventada a escrita linear. Tratava-se de transcodificar o
tempo circular em linear, traduzir cenas em processos. Surgia assim a
consciência histórica, consciência dirigida contra as imagens
(FLUSSER, 2011: 24).

Como a escrita é a abstração de todas as dimensões menos uma, a da
conceituação, Flusser infere que o pensamento conceitual (do texto linear) é
mais abstrato do que o pensamento imaginativo (das imagens). A invenção das
imagens técnicas é a comprovação de que o pensamento imaginativo deveria
retornar e, com ele, a consciência mágica que substituiria a consciência
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histórica. Porém, como as imagens técnicas são “produtos indiretos de textos”
(FLUSSER, 2011:29), mais do que isso, textos científicos aplicados (cf. IDEM),
esta magia que a caracteriza é uma “magia de segunda ordem: feitiço abstrato”
(FLUSSER, 2011:33). Sendo assim, as imagens técnicas, de acordo com o
pensamento flusseriano, tendem a eliminar o texto.

1.1.2. Aparelho

Os textos foram inventados no segundo milênio a.C., a fim de
desmagicizarem as imagens (embora seus inventores não
tenham dado conta disto). As fotografias foram inventadas, no
século XIX, a fim de remagicizarem os textos (embora seus
inventores não tenham se dado conta disto) (FLUSSER, 2011:
33).

As imagens técnicas são imagens produzidas por aparelhos. Estes, por
sua vez, são frutos de técnicas que são execuções de texto científico. Se a
fotografia é a primeira das imagens técnicas, a câmera fotográfica não é o
primeiro aparelho, já que por aparelho se entendem “objetos produzidos, isto é,
(...) trazidos da natureza para o homem” (FLUSSER, 2011: 38). Nesse sentido,
diversos aparelhos já estavam presentes em diversas culturas antes do
advento da câmera fotográfica.
A inovação flusseriana é a de não considerar o aparelho um objeto
apenas: “Aparelhos são produtos da técnica, que, por sua vez, é texto científico
aplicado” (FLUSSER, 2011:29). Sendo produtos de técnicas, quaisquer
conjuntos de técnicas a serem aplicadas podem ser considerados eles mesmos
aparelhos. Assim, teremos no nosso entorno diversas “caixas-pretas”
semelhantes ao aparelho fotográfico: o aparelho jurídico, o aparelho
democrático, o aparelho acadêmico-científico etc.
Vale salientar que Flusser buscava refletir sobre o processo histórico
contemporâneo, ao qual deu o nome de pós-história, vendo na fotografia,
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gerada por aparelhos, uma forma metafórica compatível para explicá-lo11. O
aparelho é o caminho para entender a forma como nossa sociedade
contemporânea, baseada na produção serial, se formou e de que maneira
permitimos, ou aceitamos, a onipresença de seus aparelhos. Esta sociedade é
chamada por Flusser de pós-industrial. Durante o período pré-industrial, o
conjunto de aparelhos possuídos por um grupo demarcava o conceito de
cultura12. Na sociedade industrial, este termo amplia-se, abrangendo uma
relação cíclica entre aparelho e indivíduos, na qual um é razão de ser do outro.
Enquanto na primeira o instrumento tinha de se adaptar (ser adaptado) ao
indivíduo, na sociedade industrial os instrumentos tornaram-se máquinas e
estas, por sua vez, exigem que a sociedade se lhes adapte.
Ora, na sociedade contemporânea, os aparelhos, tais como a câmera
fotográfica, embora sejam produtos industriais, já apontam para além do
industrial: são objetos pós-industriais (cf. FLUSSER, 2011: 40). Exatamente por
isso, não remetem mais ao conceito de trabalho.

Assim, se a categoria

fundamental da era pré-industrial e industrial é o trabalho (práxis) e por trabalho
Flusser entende o “[arrancar] objetos da natureza e os informar” (FLUSSER,
2011: 41) – aqui por informar entende-se colocar em formas – na sociedade
pós-industrial, aparelhos não são mais instrumentos e consequentemente
apreender a imagem fotográfica, por meio de aparelhos (câmeras), não mais
representa trabalho.
Neste sentido, o aparelho pós-industrial distancia-se do instrumento,
ferramenta ou utensílio, sobretudo devido a sua capacidade de alterar os “(...)
objetos trazidos da natureza para o homem. O conjunto [desses] objetos
produzidos perfaz a cultura” (FLUSSER, 2011: 38). Sendo assim, o aparelho
fotográfico pode “servir de modelo para todos os aparelhos característicos da
atualidade e do futuro imediato” (FLUSSER, 2011: 37) inclusive o computador e
11

Pode-se perfeitamente supor que todos os traços aparelhísticos já estão pré-figurados no aparelho
fotográfico, aparentemente tão inócuo e „primitivo‟ (FLUSSER, 2011:37).
12

“Instrumentos são prolongações de órgãos do corpo” (FLUSSER, 2011:39), e assim tornam a nós
humanos mais fortes, mais rápidos, ou seja, mais poderosos e eficientes e por isso são culturais, pois
cada sociedade teve sua experiência, com suas dificuldades e obstáculos a serem transpostos, e assim,
cada qual desenvolveu um instrumento que pudesse superar aqueles obstáculos do mundo. Foi assim
que foi dado uso à pólvora, foi assim que o astrolábio foi responsável por relacionar terra e céu.
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a Internet. Ainda assim, o uso que se faz da câmera fotográfica, pode
demonstrar que o ato fotográfico é um híbrido entre práxis e poiesis13. Como
veremos adiante, o “funcionário”, sob a influência do aparelho, está envolvido
numa práxis, já o fotógrafo, escapando das amarras do aparelho, empreende
um ato poiético (cf. item 1.2).
A dificuldade de se definir os aparelhos resulta de sua característica
primária: “aparelhos são objetos do mundo pós-industrial, para o qual ainda
não dispomos de categorias adequadas” (FLUSSER, 2011: 41). Afinal, se o
conceito de trabalho está na base da sociedade moderna, não podemos dizer
que os aparelhos “trabalham”, pois não modificam o mundo, modificam apenas
a si mesmos.
No entanto, não se pode negar que, internamente, o aparelho executa
uma “dança” destinada a ordenar suas engrenagens e assim captar o sol que
chega pelo túnel da objetiva. Dessa forma, de alguma maneira, o aparelho
executa um “trabalho”, que, eventualmente, leva ao desgaste de suas
engrenagens. Flusser nos alerta para o fato de que o aparelho fotográfico pode
ser fruto da tecnologia industrial, mas seu produto (fotografia) é objeto do
mundo pós-industrial. Na verdade, o aparelho fotográfico assemelha-se a uma
linha de produção industrial, porém seu resultado não convém, como já vimos,
a este período. Como na linha de montagem, onde o pintor não sabe como foi
montada a parte mecânica a ser pintada, na “Caixa-Preta”, o usuário do
aparelho fotográfico não está consciente da “dança interna” das engrenagens.
Há, então, uma mudança paradigmática e esta envolve outro aspecto:
no final da era industrial, o industrialismo uniu-se ao cientificismo; os
instrumentos empíricos já não eram mais suficientes. Tornou-se necessário
que textos científicos fossem traduzidos em máquinas, ou seja, aquilo que era
apenas empírico passa a ser técnico. A isto Flusser denomina “textolatria”, a
saber, uma dependência aos textos que substitui a “idolatria” da época anterior,
pautada na transmissão de informações por meio de imagens. Nossa
sociedade contemporânea industrial passa a creditar valor de “conhecimento”
às informações que são registradas em forma textual. As máquinas criadas a
13

Trata-se de uma discussão que valeria uma pesquisa mais aprofundada, mas que extrapolaria os
limites deste trabalho.
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partir do texto científico são maiores, mais poderosas e mais caras do que os
instrumentos. Como já dito, na era pré-industrial, a cultura era formada pelo
conjunto de instrumentos que o homem era capaz de desenvolver e utilizar.
Com a nova dependência ao texto científico trazida pela união entre
cientificismo e industrialismo, passamos a desenvolver máquinas das quais a
sociedade tornou-se dependente. Ou seja, há uma massificação cultural criada
pela dependência humana às máquinas: “os próprios seres humanos tornaramse mecânicos em suas cabeças e corações, ao mesmo tempo que em suas
mãos” (CARLYLE apud ROUILLÉ, 2009:32). Sendo assim, é inaceitável para a
sociedade industrial ser composta por indivíduos incapazes de decifrar textos,
isto é, analfabetos que são, então, marginalizados.
Por sua incapacidade de “modificar o mundo” (FLUSSER, 2011:41),
Vilém Flusser descaracteriza os aparelhos pós-industriais como máquinas. Se
aparelhos não são instrumentos, tampouco são máquinas. A câmera
fotográfica seria, portanto, um aparelho não-maquínico: sua intenção não é
modificar o mundo ou dar forma a algo; ela visa tão somente modificar a vida
dos homens. Em uma sociedade dependente de aparelhos, aqueles que os
manipulam não podem receber a denominação de “proletários”, uma vez que
não executam “trabalho”: O fotógrafo não trabalha e tem pouco sentido chamálo de „proletário‟. Já que, atualmente a maioria dos homens está empenhada
em aparelhos, não tem sentido falar-se em proletariado. Devemos repensar
nossas categorias, se quisermos analisar nossa cultura” (FLUSSER, op. cit.,:
41).
Embora fotógrafos não trabalhem, agem – fugindo à práxis, eles
aproximam-se da poiesis: “o fotógrafo produz símbolos, manipula-os e os
armazena” (FLUSSER, op. cit.,41). Desta maneira, Flusser coloca os fotógrafos
no mesmo nível de escritores, pintores, contadores, administradores:
informadores, isto é, aqueles que promovem mensagens que servem para
serem lidas, contempladas, analisadas e utilizadas para se tomar decisões
mais à frente no tempo (cf. Item 1.4). Tais indivíduos não são então
trabalhadores, no sentido tradicional do termo. Produzem, manipulam e
armazenam símbolos, atividades que têm sido exercidas através de aparelhos:
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“e tal atividade vai dominando, programando e controlando todo trabalho”
(FLUSSER, op. cit., 41).

1.1.3. Programa

Dentro dos aparelhos estão as regras de um jogo que todos somos
obrigados a jogar e que foram ocasionadas pela supremacia cultural das
máquinas. Para Flusser, a mensagem produzida com o auxílio de aparelhos já
são permeadas de símbolos cujas interconexões já estão, de alguma forma,
inscritas no programa.
Ao fotógrafo, que é quem nos cabe estudar, há uma escolha que Flusser
caracteriza como “programada” (FLUSSER, op. cit., 51), isto porque não é
possível que o fotógrafo utilize categorias que já não estejam inscritas no
programa, a não ser que o fotógrafo interfira na fabricação dos aparelhos.
Mesmo assim, ele estaria sob influência direta de outro programa maior e
assim ad infinitum. Vencer o programa seria ter nossas ações fora da
capacidade de programar e gerar outros programas, assim como de se
autorreprogramar.
No último capítulo de FCP, Vilém Flusser declara sua tesis finalis: todo o
livro foi apenas para demonstrar a supremacia dos aparelhos, a condição do
programa e da liberdade do ser humano. Sendo assim, a forma de chegarmos
a um repensar sobre a liberdade do indivíduo está na constituição da filosofia
da fotografia. Os fotógrafos, para o pensador, são aqueles que são capazes de
jogar contra o aparelho (FLUSSER, op. cit., 106):
Aonde, pois, o espaço para a liberdade? (...) Eis que descobrimos, à
nossa volta, gente capaz de responder à pergunta: fotógrafos. Gente
que já vive o totalitarismo dos aparelhos em miniatura; o aparelho
fotográfico programa seus gestos, automaticamente, trabalhando
automaticamente em seu lugar; age no „setor terciário‟, brincando
com símbolos, com imagens; seu interesse se concentra sobre a
informação na superfície das imagens, sendo que o objeto „fotografia‟
é desprezível: seu pensamento, desejo e sentimento tem caráter
fotográfico, isto é, de mosaico, caráter robotizado; alimentam
aparelhos e são por eles alimentados. Não obstante, os fotógrafos
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afirmam que tudo isto não é absurdo. Afirmam serem livres, e nisto,
são protótipos do novo homem (FLUSSER, 2011:105-106).

Um importante conceito é tecido quando se discute a condição
ontológica do programa: o funcionário. Este seria aquele que é dominado pelos
aparelhos, que age sempre conforme o programa.
Acontece que quando Flusser utiliza o conceito de caixa-preta ele o faz
metaforicamente e, ao estudar a fotografia, ele a usa como modelo micro de
situações macro. Observando seu texto podemos chegar à conclusão de que o
programa, que compõem o interior da caixa, pode ser transferido a outras
esferas sociais, como: política, igrejas, universidades; e, tal como a fotografia,
estes aparelhos são montados da mesma maneira: um núcleo duro que não se
pode adentrar (com exceção dos programadores) e um input e um output. Para
todos os aparelhos e programas existem aqueles que trabalham por eles e que
atuam dentro destes limites impostos14.
Cremos que, apesar de ter descrito um programa (e assim demonstrado
que outros programas podem estender seus limites), Flusser cria túneis
secretos, “buracos de verme” que nosso conhecimento ainda não é capaz de
descrever. Assim como os cientistas empiristas uma vez fizeram tremer as
bases da sociedade estruturada em cima de dogmas religiosos, Flusser põe
nos fotógrafos experimentais a esperança de resolver estes limites, e tal
esperança se concretizará quando os fotógrafos experimentais refletirem sobre
sua própria práxis:
Urge uma filosofia da fotografia para que a práxis fotográfica
seja conscientizada. A conscientização de tal práxis é
necessária porque, sem ela, jamais captaremos as aberturas
para a liberdade na vida do funcionário dos aparelhos”
(FLUSSER, 2011:107).

14

Aqui cabe uma crítica ao pensamento flusseriano: ao escaparmos (como o fotógrafo) à programação,
não estaríamos caindo em outro programa, este desenhado pelo próprio Flusser, e cujos limites seriam
ainda mais translúcidos?
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Há, portanto, na experiência da fotografia, um jogo de permutação com
os signos que são disponibilizados para os fotógrafos. Os fotógrafos podem
interferir nesta permutação, ou seja, podem alterar o input e o output e assim,
superar a questão de cerceamento da liberdade a que estamos expostos.

1.1.4. Informação

A informação é a fonte de poder neste mundo pós-industrial descrito por
Flusser (2008 e 2011). Como vimos anteriormente: “imagens são superfícies
que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se encontra lá
fora no espaço e no tempo” (FLUSSER, 2011:21). Esta relação entre imagem e
informação não se dá apenas por conta de nosso objeto de estudo, mas por
ser a imagem o meio de transmissão de informação hegemônico hoje.
As imagens de hoje e aquelas que surgiram no início da história são
ontologicamente diferentes. Segundo o próprio Flusser, as imagens tradicionais
eram fruto da abstração de duas das dimensões do espaço e do tempo; já as
imagens técnicas (pós-industriais) são frutos de aparelhos que por sua vez são
textos científicos aplicados. Estes últimos, é bom lembrar, serviam para
explicar as imagens que outrora explicavam as coisas do mundo. Ou seja, com
as imagens técnicas ruma-se à zerodimensionalidade.
A imagem, como todo texto (cf. item 2.5 deste capítulo), pode ser lida
por camadas, e é nesta leitura por camadas que se recompõem as dimensões
abstraídas inicialmente. O poder da informação está na capacidade de interferir
na absorção das informações presentes nas camadas mais inferiores. A
absorção de informações superficiais cria uma tendência à programação
daqueles que a leem. Convenhamos, não é assim com os anúncios
publicitários? (FLUSSER, op. cit., 71).
Ao produzirem um texto para se comunicar, as pessoas utilizam a
linguagem verbal e outros sistemas semióticos (como as imagens)
com três funções básicas: construir o referente ou universo de
discurso ou mundo do qual seu texto fala (função de mostração),
estabelecer os vínculos socioculturais necessários para dirigir-se ao
seu interlocutor (função de interação) e distribuir os afetos positivos e
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negativos cuja hegemonia reconhece e/ou quer ver reconhecida
(função de sedução). Estas funções se realizam de modo integrado,
sendo apenas didática a separação entre elas (PINTO, 2002:65).

Esta questão será discutida no próximo capítulo e estará inserida no
contexto da análise do discurso como ferramenta de interpretação de imagens
fotográficas. Em todo caso, por ora, salientemos que, como em outras
situações textuais, a imagem possui informações que são fruto do embate
entre duas intencionalidades: a do emissor e a do receptor (FLUSSER, op. cit.,
22), cada qual buscando uma linha interpretativa condizente com sua
experiência pessoal.
Da mesma forma que Bourdieu em A economia das trocas simbólicas
(2011), Flusser localiza nos objetos um valor que não está em sua constituição
física (hardware), mas no material informacional, “mole” (software):
A fotografia enquanto objeto tem valor desprezível. Não tem muito
sentido querer possuí-la. Seu valor está na informação que transmite.
Com efeito, a fotografia é o primeiro objeto pós-industrial: o valor se
transferiu do objeto para a informação (FLUSSER, 2011: 70).

A informação é o “bem simbólico” que “não mais quem possui tem poder, mas
sim quem programa informações e as distribui” (FLUSSER, op. cit., 71). É,
ainda segundo Flusser, o “epiciclo15 negativamente entrópico que deverá voltar
à entropia da qual surgiu” (FLUSSER, op. cit.,102). Como os itens anteriores
(imagem, aparelho e programa) a informação revela o “chão da circularidade”
(IDEM): enquanto imagens são superfícies sobre as quais circula o olhar,
aparelhos são brinquedos que funcionam com movimentos eternamente
repetidos e programas são sistemas que recombinam constantemente os
mesmos elementos (cf. FLUSSER, op. cit.,102).
Quando refletimos sobre os quatro conceitos-chave estamos no chão
do eterno retorno. Abandonamos a reta, onde nada se repete, chão
da história, da causa e efeito. Na região do eterno retorno, sobre a

15

“Círculo cujo centro se desloca ao longo de outro, de diâmetro maior” (Dicionário Houaiss).
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qual nos coloca a fotografia, as explicações devem calar-se
(FLUSSER, 2011: 102).

E assim chegamos ao paradigma da pós-indústria: “desejar informação e
não mais objetos” (FLUSSER, op. cit.,70). É assim que sobrevivem as redes
sociais e os mecanismos de busca na internet, coletando e vendendo estas
informações que os usuários passam a alimentar, pois seguem um programa
definido.
O homem pós-industrial deve ser capaz de elevar sua imaginação ao
máximo, e informação advém da capacidade de recompor as dimensões
abstraídas (imaginação). O homem que não deseja ser funcionário deve ser
capaz de adentrar as camadas mais profundas do texto, buscando as
informações que deram origem a uma sequência causal de produção e
explicação que resultou na imagem técnica. A este mecanismo Flusser
denomina scanning. Neste processo nossos olhos vão saltando de signo em
signo, buscando colocá-los em uma linearidade temporal, ou seja, partindo de
um tempo cíclico, queremos colocar os elementos que presenciamos em
sequência linear. O tempo da imagem é o “tempo mágico”, não é o tempo
newtoniano e nem o tempo einsteiniano, é o tempo circular em que o signo A
dá origem a B, mas o signo B é razão de A.
Desta maneira, se criam as condições para analisarmos os dados que
são aqui colocados. Vilém Flusser concordaria de imediato com Roland
Barthes (1984) quanto ao fato de que na fotografia não existem símbolos
denotativos puros (FLUSSER, 2011:22 e BARTHES, 1984: 16), e, portanto,
não existe uma interpretação única, uma unissemia.
Longe de uma interpretação semiótica, Flusser buscava compreender a
formação de uma sociedade pós-industrial, cujos valores, antes tão presos aos
objetos culturais, passavam ao que os objetos traziam como informações.
Podemos refletir sobre isso com a maioria das marcas do planeta. A
venda de uma empresa como a Coca-Cola com certeza não estaria estimada
sobre seus bens móveis ou imóveis, mas sim sobre o valor de sua “marca”,
aquilo que ela representa como informação para a sociedade.
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A prática da fotografia na sociedade capitalista ocidental contemporânea
é tão difundida que Vilém Flusser descreveu essa prática como construtora de
um novo paradigma da divisão de trabalho, poder e obra. Neste sentido, o
filósofo empreende uma releitura dos conceitos marxistas especificamente
estruturalistas e materialistas.
O discurso de valorização da práxis do fotógrafo (FLUSSER, op. cit.,107)
mostra a abertura de um diálogo com a teoria marxista e uma intenção clara de
demonstrar que a estruturação da indústria cultural modificou os parâmetros
sociais que regulavam a relação entre as classes sociais nas sociedades
industrializadas.
Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação com o
homem se inverteu. Antes da revolução industrial, os instrumentos
cercavam os homens; depois, as máquinas eram por eles cercadas
(FLUSSER, 2011: 39-40).

No entanto, Flusser busca ultrapassar os ensinamentos marxistas, pois
acredita que estamos enfrentando um novo paradigma onde o poder está
centrado nas mãos daquele que detém a informação e não as máquinas.
A fotografia não é para ele senão um objeto de um mundo pós-industrial onde:
“perguntas industriais (por exemplo, as marxistas) não mais [são] competentes
para aparelhos” (FLUSSER, op. cit., 40), já que não há categorias para
interpretar-se um mundo pós-industrial. Faz-se necessário relembrar que a
indústria aqui mencionada é aquela produtora de objetos físicos, estruturada
em cima de uma linha de produção onde cada um dos envolvidos na
construção do objeto não tem consciência de seu envolvimento no trabalho
como um todo.
Segundo Flusser, a categoria fundamental do terreno industrial é o
trabalho (FLUSSER, op. cit.,41) e dois aspectos devem aqui ser discutidos: um
é o da alienação (OLIVEIRA e QUINTANEIRO, 2002:51-56) – vigente nos dois
períodos estudados – e o segundo, a situação do proletariado nos dois
períodos (industrial e pós-industrial).
Segundo Oliveira e Quintaneiro (2002), para Marx a alienação estava
relacionada diretamente com o trabalho. Marx descreve que os trabalhadores
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das indústrias de produção em massa desconheciam o trabalho final, não o
caracterizando como fruto de seu esforço, uma vez que cada operário era
responsável por pequena parte do processo e esta era repetida, vezes e vezes
incontáveis, não permitindo haver espaço para inovação.
Em Flusser esta alienação não é causada pelo trabalho, já que para o
autor, trabalho seria a intenção de “modificar o mundo” e o resultado dos
programas não são produtos, são outros programas. Sendo assim, aquele que
opera o aparelho está subjugado pelo programa interno ao aparelho: é seu
funcionário (FLUSSER, 2011: 43). A alienação não está no trabalho repetido –
pois podemos interferir no input e no output dos aparelhos – mas em
desconhecer aquilo que está na “caixa-preta”.
Como já vimos anteriormente, o valor na sociedade pós-industrial
passou do objeto para o programa que o intencionava (na sua criação). Isto
não era pensado nas primeiras décadas da era industrial, quando o objetivo era
produzir aquilo que inicialmente era trabalho dos artesãos, porém de forma
mais rápida e em maior quantidade. Somente com a especialização do
mercado consumidor e com o crescimento da concorrência é que o valor
“marca” passou a ser levado em consideração, alavancado pelo poder das
agências publicitárias.

1.2.

Além dos conceitos: a fotografia como veículo de informações,
a fotografia como um texto

Historicamente, a fotografia não pode ser considerada como uma
invenção única, mas como uma série de descobertas que, em conjunto,
propiciaram o desenvolvimento da inscrição feita com a luz em um pedaço de
papel e que podia ser transportada e multiplicada (quando em negativo).
Documentos de propriedade e o conhecimento que se tinham dos monumentos
arquitetônicos eram cadernos de viagem com desenhos que tentavam ser
fidedignos em relação ao maior esforço dos ilustradores (CHOAY, 2006: 7683).
Desta maneira, a invenção da fotografia tinha uma dupla prioridade:
servir como expressão artística e ser ferramenta da ciência. Isto mostrou ser
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realidade, pois em sua gênese, o invento era apoiado com o mesmo ímpeto
tanto pela Académie des Sciences quanto pela Académie des Beaux-Arts de
Paris16.
Porém, tanto as Ciências quanto as Artes observaram a fotografia como
uma ferramenta para suas convicções:
Baudelaire recoloca com clareza a fotografia em seu lugar: ela é um
auxiliar (um „servidor‟) da memória, uma simples testemunha do que
foi. Não deve principalmente pretender „invadir‟ o campo reservado da
criação artística (DUBOIS, 2000: 30).

A ciência, principalmente a fisiologia animal e humana, bem como a
física, conseguiu comprovar muitas teorias e elucidar dúvidas frequentes a
partir da cronofotografia17 (cf. FABRIS, 2011: 76-77). Na arte, podemos citar a
utilização da prática fotográfica por diversos pintores na hora de compor
algumas cenas, como o retrato do galope do cavalo. Até o advento da
cronofotografia, acreditava-se que os cavalos sempre mantinham no mínimo
uma das patas ao chão; com as fotos de Jules Marey (Fig. 1) percebeu-se que
em certo ínterim – terceiro quadro na primeira linha – o cavalo ficava com todas
as patas ao ar.
Este tipo de mecanicismo aplicado à fotografia provocou uma rejeição
por parte da comunidade artística, uma vez que a fotografia não era
considerada produto da mente humana como a pintura, mas um produto de
uma máquina. Sendo assim, não era possível captar a verdadeira essência da
realidade por meio dela, apenas por meio da pintura, por conta dos processos
sensoriais envolvidos na criação pictórica.

16

“Daguerre é sustentado por Arago, da Academia das Ciências; e Bayard, por Raoul-Rochete, da
Academia de Belas Artes” (ROUILLÉ, 2009: 30).
17

Técnica fotográfica que permite captar diversos fotogramas seguidamente com o auxílio de diversas
câmeras colocadas em uma linha reta horizontal e acionadas sequencialmente, assim captando em
intervalos regulares o movimento de qualquer coisa ou objeto posicionado frente às câmeras.
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Fig. 1: Cronofotografia produzida por Jules Marey

ARGAN, Giulio Carlo. 1992: 80.

Trata-se, na verdade, da velha discussão entre o racionalismo e o
empirismo, o cientificismo e as coisas do espírito. De um ponto no tempo
histórico em diante, a ciência passou a utilizar os aspectos do aparelho
fotográfico para construir outros aparelhos, assim como seus conceitos para
tecer outros conceitos que servissem a sua prática específica. Com isso, foram
desenvolvidas a representação energética por cores, a gravação de imagens
em Raios-X em negativos, a utilização conjunta de um aparelho fotográfico com
um microscópio para se obter imagens analisáveis das coisas presentes além
d´olho, e também em conjunto com telescópios, para aproximar as estrelas de
nós. Com este intervalo de espaço e tempo paralisados para sempre em uma
superfície com largura e comprimento, as imagens poderiam ser analisadas
ponto a ponto, sem ocorrer em “falhas” causadas pela observação apressada
de um fenômeno.
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A realidade objetiva é então aquela apresentada pela fotografia, ou pelo
“lápis da natureza” como prefere Sir Fox Talbot (KRAUSS, 2010: 31), deixando
a pintura de ser o meio de expressão mais adequado para esta captação: “a
fotografia nelas é considerada como a imitação mais perfeita da realidade”
(DUBOIS, 2000: 27).
O Impressionismo surgiu, então, como uma reação da comunidade
artística a esta crítica, que era maior do que apenas um reflexo de estudo
sobre estética, mas um problema econômico, pois neste ponto, a fotografia
acabava com os pintores de ofício (ARGAN, 1992: 78) e tomava para si a
“autorização” para realizar os famosos retratos – esta prática tornou-se comum
a ponto de, no Brasil, tornar-se sinônimo de fotografia dizer que ia se fazer um
retrato.
Aqui é pertinente o conceito de “economia simbólica” de Bourdieu
(2011), pois esta aceitação da prática dos retratos pela fotografia somente foi
possível mediante a elevação social da classe burguesa. Esta última buscava
por todos os meios assemelhar-se às classes mais altas (clero e nobreza),
durante o período de transformações sociais no qual a Europa acabava com os
últimos traços do medievalismo e assumia uma condição moderna e industrial.
Desta forma, a prática da Alta Nobreza e do Alto Clero de encomendar seus
retratos e de seus familiares a pintores de sua confiança, era mimetizada pelos
burgueses industriais utilizando um meio mais rápido e com “símbolos” do
moderno e do industrial atrelado a ele: a fotografia.
O Impressionismo, então, se negou a considerar que a fotografia fosse
capaz de captar a realidade, já que a prática mecanizada da imagem
fotográfica não podia apreender as cores reais – a fotografia colorida só iria
surgir comercialmente no início do século XX (HEDGECOE, 1976: 32). Os
impressionistas consideravam sua pintura a única forma de apreender a
realidade, tanto mais que, ao utilizarem em suas paletas apenas as sete cores
resultantes da decomposição newtoniana da luz solar pelo prisma, baseavamse nas, então, mais recentes descobertas científicas acerca do fenômeno da
luz e nos estudos das cores complementares.
O curioso é que o Impressionismo só foi possível porque um fotógrafo,
Nadar, aceitou promover a primeira exposição pública impressionista em seu
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estúdio (ARGAN, 1992: 75). Vale lembrar que os pintores pertencentes a este
grupo “revolucionário” não obtinham a aceitação do academicismo reinante nas
Belas-Artes e por isso eram frequentemente recusados pelas galerias e
exposições coletivas da época.
A questão da representação da realidade não é a única referência
discursiva da imagem – a discussão sobre a característica mimética de a
fotografia ser real ou não será levantada no subitem seguinte (1.3).

1.3.

Realidade e Referência: a imagem fotográfica.

Em O ato fotográfico, Philipe Dubois apresenta, numa “pequena
retrospectiva histórica sobre a questão do realismo na fotografia”, o percurso
no qual se articulam três pontos de vista18 sobre a relação da imagem
fotoquímica com seu referente “real”: (1) a fotografia como espelho do real (o
discurso da mimesis); (2) a fotografia como transformação do real (discurso do
código e da desconstrução); e (3) a fotografia como traço de um real (discurso
do índice e da referência).
A primeira concepção refere-se ao primeiro discurso da fotografia que
acompanha o próprio nascimento da mesma. O efeito de realidade ligado à
imagem fotográfica era atribuído à semelhança existente entre a foto e seu
referente. A fotografia é percebida como um “analogon” objetivo do real: ela é
mimética por essência (cf. Dubois, 2011:26). Quer se fosse contra, quer se
fosse a favor, a fotografia era considerada a imitação mais perfeita da
realidade. Esta capacidade mimética procedia de sua própria natureza técnica,
de seu procedimento mecânico, os quais, seguindo tão somente as leis da
ótica e da química, não necessitavam da mão do artista. Esta clivagem foto
versus obra de arte foi assumida por Balzac, por exemplo, que justamente por
isso desprezava a fotografia como forma de arte – o que não o impediu de ter
diversas fotos de si mesmo (KRAUSS, 2010:21-39).
Já “para Baudelaire, uma obra não pode ser ao mesmo tempo artística e
documental, pois a arte é definida como aquilo mesmo que permite escapar do
18

Estes recortes encontram consonância com os escritos contemporâneos sobre a fotografia,
principalmente a artística (cf. André Rouillé, Giulio C. Argan, e Rosalind Krauss).

32

real” (DUBOIS, 2000:30). Em contrapartida, diversos teóricos acreditavam que
a fotografia surgiu para libertar a arte da necessidade de replicar o real. Vale
lembrar que a aversão de Baudelaire ao realismo e o naturalismo, tanto quanto
à ideologia cientificista de sua época, colocava-o em consonância com o
movimento impressionista.
Com o avanço dos movimentos experimentalistas na fotografia19, muitos
fotógrafos passaram a reconhecer a necessidade de se pensar a forma pela
qual lidavam com sua prática. O início do século XX vê o discurso sobre a
mimesis na fotografia cair sob o peso do surgimento do discurso da
transformação do real pela imagem fotográfica (cf. DUBOIS, 2000: 37). Esta
fase está também diretamente relacionada ao estruturalismo que dominou os
estudos linguísticos e antropológicos na França e nos EUA até meados do
século XX, segundo os quais “a foto é eminentemente codificada” (IDEM).
Assim sendo, o segundo ponto de vista, o da fotografia como
transformação do real (discurso do código e da desconstrução), promove uma
caçada contra a “ilusão do espelho fotográfico” (DUBOIS, 2011). De mais a
mais, dado seus limites técnicos, químicos e mecânicos, a fotografia, além de
mostrar-se inapta para exibir toda a sutileza das nuances luminosas20, não é de
modo algum neutra, da forma como imaginavam os teóricos da primeira
concepção, e sim pautada em traços ideológicos e culturais.
Barthes, ainda estruturalista (BARTHES, 2000), critica o posicionamento
mimético da fotografia:
19

No que tange à sua parte técnica, estes experimentos buscavam refinar os processos de
captação a partir da melhoria dos equipamentos e acessórios, e os de fixação através da
promoção de pesquisas no campo da química (criação de melhores papéis fotográficos e de
reveladores, fixadores e interruptores mais eficientes). Já no campo artístico, os experimentos
procuravam desenvolver adaptações dos filmes preto e branco e colorido à realidade vista,
além de fazer uso de recursos alternativos da iluminação destinada à significação na fotografia.
20

O paradigma da mimesis sofre com críticas que advêm das novas pesquisas cientificas sobre
a natureza da luz e da fisiologia do olho humano. Acostumou-se a equiparar o aparelho
fotográfico com o sistema ocular humano, quando se entendeu que a capacidade colorífica, por
exemplo, não era apenas um processo imaginativo, mas questão física aplicada passou-se a
questionar a capacidade da fotografia de apreender o real. Isto se deu já que não havia sido
ainda inventada a fotografia colorida – o primeiro negativo colorido (o Kodachrome) foi
patenteado em 1935 (HEDGECOE, 1976:32) – e mesmo depois de sua invenção, ainda
demorou para que seu uso se popularizasse. De qualquer maneira, apesar da existência da
fotografia colorida, as cores captadas não eram “realmente fiéis” à realidade vista tanto quanto
seria a fotografia preta e branca, já que ambas reduziam o espectro tonal, quando em
comparação com os olhos.
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Do objeto à sua imagem, há decerto uma redução: de proporção, de
perspectiva e de cor. Mas essa redução não é em nenhum momento
uma transformação (no sentido matemático do termo); para passar do
real à sua fotografia, não é de nenhum modo necessário fragmentar o
real

em

unidades

e

constituir

essas

unidades

em

signos

substancialmente diferentes do objeto que oferecem à leitura; entre
esse objeto e sua imagem não é de modo algum necessário interpor
um relê, isto é, um código; decerto a imagem não é o real; mas ela é
pelo menos seu perfeito analogon, e é precisamente esta perfeição
analógica que, para o senso comum, define a fotografia. (BARTHES,
2000: 326-327).

Perfeitamente em sintonia com a citação acima, Rudolf Arnheim
desconstrói o realismo fotográfico observando as diferenças entre as técnicas
fotográficas e seus efeitos perceptivos (DUBOIS, 2011: 38). Vê-se que há
diferenças

quanto

ao

ângulo

escolhido,

a

distância

do

objeto,

o

enquadramento, a bidimensionalidade da imagem fotográfica (em detrimento
da tridimensionalidade da realidade visual).
A caixa preta fotográfica não é um agente reprodutor neutro, mas
uma máquina de efeitos deliberados. Ao mesmo modo que a língua, é
um problema de convenção e instrumento de análise e interpretação
do real (DUBOIS, 2011: 40-41).

Essa ideia refere-se ao fato de que as análises semióticas, as
considerações técnicas e as construções ideológicas demonstram que códigos
na superfície imagética influenciam a realidade capturada pela fotografia,
caindo assim a “verdade empírica” que pretensamente a fotografia era fiel
reprodutora.
Esta crítica ideológica, que contesta a pretensa neutralidade da câmara
escura e a pretensa objetividade da câmera fotográfica, encontrará seu ápice
nas publicações dos Cahiers du Cinéma nos anos 1970 (cf. DUBOIS, 2011:
41). Esta década vivenciou claramente o peso ideológico das imagens
fotográficas, como salienta Alain Bergala em seu texto “Le Pendule”: fotos
históricas e estereotipadas, inteiramente controladas pelo engodo de um
contexto universal factício (cf. DUBOIS, 2011:41). Vale lembrar que a guerra do
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Vietnã, por exemplo, encontrou seu fim sob o peso da crítica da opinião pública
chocada com as imagens transmitidas já via satélite e pela rapidez na sua
publicação nos jornais impressos.
A terceira abordagem histórica acerca da fotografia apontada por
Dubois, a saber, a fotografia como traço de um real, diferentemente das duas
anteriores21, considera a imagem fotográfica dotada de um “valor todo singular
ou particular”, determinado por seu referente e apenas por este. Nas
concepções anteriores, a imagem era dotada de um significado inequívoco,
fosse este resultante da semelhança (mimesis) ou de uma posição ideológica
e/ou cultural. Ou seja, tais concepções têm como denominador comum a
consideração da imagem fotográfica como portadora de um “valor absoluto”, ou
pelo menos “geral”, seja por semelhança (ícone), seja por convenção
(símbolo). Ora, a terceira abordagem, considerando a foto como procedente da
ordem do índice (representação por contiguidade física do signo com seu
referente), distingue-se claramente das duas precedentes pelo fato de implicar
que a imagem indiciária é dotada de um valor todo singular ou particular, já que
determinado unicamente por seu referente e só por este: traço de um real (cf.
DUBOIS, 2011: 45).
Dubois esclarece, baseado em Barthes (1984), que a segunda
concepção, a do movimento de desconstrução (semiológica) e de denúncia
(ideológica), por mais necessária e útil que tenha sido, deixa de lado uma
característica essencial da imagem fotográfica: “o sentimento de realidade
incontornável do qual não conseguimos nos livrar apesar da consciência de
todos os códigos que estão em jogo nela e que se combinaram para a sua
elaboração” (DUBOIS, 2011:26). Como diz Barthes “o referente adere em
direção a tudo e contra tudo” (cf. BARTHES, 1984:16). Para Dubois, deve-se,
portanto, ir além da simples denúncia do “efeito de real”: deve-se interrogar,
segundo outros termos, a ontologia da imagem fotográfica. É nesse estágio
que se situam algumas pesquisas atuais, pós-estruturalistas, entre elas a de
Dubois.
21

Na verdade, a terceira concepção é um amálgama das duas primeiras. Segundo Dubois, foi
“necessário passar pela fase negativa de desconstrução do efeito do real e da mimese para poder
recolocar finalmente, positivamente, mas de outra forma, a questão da pregnância do real na fotografia”
(DUBOIS, 2011: 45).
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Os novos estudos, baseados neste terceiro ponto de vista, vieram da
redescoberta dos escritos de Charles S. Peirce e pela divulgação de A câmara
clara, que representa a ruptura barthesiana com seu passado e a inserção de
pesquisas semióticas no tratamento do objeto fotografia. A relação entre
referente e realidade em Barthes passa de um conceito de pura conotação
(presente em A mensagem fotográfica), para a aceitação da existência de uma
característica denotativa na imagem fotográfica (em A câmara clara).
Para Dubois este princípio denotativo não dura mais que um ínterim de
milésimos de segundo, constituindo o “princípio elementar da impressão
luminosa regida pelas leis da física e da química” (cf. DUBOIS, 2011: 50)22.
Nesse sentido a fotografia insere-se no quadro dos signos indiciais, tais como
“a fumaça (indício de fogo), a sombra (indício de uma presença), a cicatriz
(marca de um ferimento), a ruína (traço do que havia ali), o sintoma (de uma
doença), a marca de passos etc” (DUBOIS, 2011: 50). Em comum, segundo
Peirce, todos estes signos são realmente afetados por seus objetos: “em
primeiro lugar o traço, a marca, o depósito”; e a foto pode então ser
considerada, nestes instantes de exposição e fotossensibilidade, como um puro
“ato-traço”, uma “mensagem sem código”: “aqui, mas somente aqui, o homem
não intervém e não pode intervir sob a pena de mudar o caráter fundamental
da fotografia” (cf. DUBOIS, 2011: 51).
A condição de índice da imagem fotográfica implica numa relação
índice/objeto referencial sempre marcada por quatro princípios, se quisermos
continuar utilizando a terminologia peirceriana: conexão física, singularidade,
designação e atestação (cf. IDEM).
Esse instante de “pura indicialidade”, isto é, de “esquecimento dos
códigos”, que perfaz um “momento construtivo”, dura, como já dito, apenas
algumas frações de segundo “e de imediato será tomado e retomado pelos
22

Importante levar em consideração aqui as ressalvas elaboradas pelo próprio Dubois e que citamos:
“Notaremos que essa definição minimal da foto, em primeiro lugar como simples impressão luminosa, não
implica a priori nem que se passe por um aparelho de fotografia, nem que a imagem obtida se pareça
com o objeto do qual é o traço. A mimese e a codificação perceptual da câmara escura não são seu
princípio. Claro que podem intervir, mas de certa forma secundariamente. Nesse sentido, foi possível
considerar, por exemplo, que aquilo que se chama em foto, desde Moholy-Nagy, o „fotograma‟ (...)
constitui de certa maneira uma ilustração histórica dessa definição minimal: o fotograma é uma imagem
fotoquímica obtida sem câmera” (DUBOIS, 2011: 50-51).
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códigos que não mais o abandonarão” (DUBOIS, 2011:51). Em linguagem
flusseriana, tratar-se-ia do “programa” definitivo, já que este não pode ser
alterado, sob a pena de se extinguir o objeto de estudo: a fotografia.
Voltaremos a isso mais tarde.
Dubois defende que nesta concepção indicial há um retorno ao
referente, conquanto livre da obsessão do “ilusionismo mimético”: “A foto é em
primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone) e adquirir
sentido (símbolo)” (DUBOIS, 2011: 53). A partir de então, os códigos
simbólicos “[vêm] infletir [na] leitura [da fotografia]” (BARTHES, 1984:32):
De início, era-me necessário conceber bem e, portanto, se possível,
dizer bem (mesmo que seja uma coisa simples) em que o Referente
da Fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas de
representação. Chamo de „referente fotográfico‟, não a coisa
facultativamente real a que remete uma imagem ou um signo, mas a
coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a
qual não haveria fotografia. (BARTHES, 1984: 114-115).

1.4.

“Programa Definitivo” e “Programa Interno”

Retomemos a questão do programa em Flusser. Em Filosofia da CaixaPreta, o autor afirma que “liberdade é jogar contra o aparelho”, como
demonstram os fotogramas produzidos por Moholy-Nagy e Man Ray (cf. nota
15). Porém, em nenhum momento presenciamos a possibilidade de se escapar
às amarras do programa, pelo menos não a do “programa definitivo”, ou seja, a
conexão física inexpugnável (condição indicial da imagem fotográfica), aquela
que constitui a fotografia enquanto tal.
O pensar sobre a prática da fotografia é considerar, segundo Flusser, a
busca de uma condição de liberdade para os fotógrafos, ao procurarem
escapar da condição de cerceamento produzida pelo programa inserido no
aparelho. Ao interferir no input e no output do aparelho fotográfico, o fotógrafo
expande o programa interno do aparelho, mas nunca irá alterar o “programa
definitivo”, caso contrário não seria mais fotografia, mas uma coisa de que não
temos qualquer tipo de definição.
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As imagens, como as de Guilherme Maranhão (Fig. 8 e Fig. 9),
demonstram objetivamente este processo: ao interferir no input da câmera, ele
permite ao programa interno uma expansão, que configura novas fronteiras
criativas, sugerindo que realmente as repostas alcançadas por Flusser ao final
de FCP23 eram certeiras e “redutíveis a uma: liberdade é jogar contra o
aparelho” (FLUSSER, 2011: 106).
Este jogar contra o aparelho é característica primária daqueles que
Flusser denomina “fotógrafos experimentais”, os quais sabem que os
problemas a serem resolvidos são os da imagem, do aparelho, do programa e
da informação. Assim fazendo, eles tentam, conscientemente, forçar o aparelho
a produzir imagem informativa que não está em seu programa (cf. FLUSSER,
2011: 107).
As quatro respostas de Flusser (cf. nota 21) trazem implicações diretas
para a Análise do Discurso, na medida em que esta, a nosso ver, faculta aos
fotógrafos uma nova ferramenta teórica capaz de fazê-los repensar sua própria
prática. Esta hipótese é inovadora e coloca o objeto fotografia, bem como toda
a prática fotográfica, sob a ótica da Análise do Discurso (AD), permitindo ao
fotógrafo interferir no programa interno do aparelho e ao leitor da imagem inferir
a intenção do fotógrafo24.

23

“Várias respostas apareceram: 1. o aparelho é infra-humanamente estúpido e pode ser enganado; 2. os
programas dos aparelhos permitem introdução de elementos humanos não previstos; 3. as informações
produzidas e distribuídas por aparelhos podem ser desviadas da intenção dos aparelhos e submetidas a
intenções humanas; 4. os aparelhos são desprezíveis” (FLUSSER, 2011: 106).
24

O termo intenção aqui descrito por nós é baseado nas obras de Patrick Charadeau.
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2. A POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE DO DISCURSO PARA A
INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS.
Tendo em consideração que a imagem técnica, segundo Flusser, é “um
texto científico aplicado” (FLUSSER, 2011:29), no sentido de que explica outras
imagens (“as imagens tradicionais”) e estas explicam os “conceitos do mundo
visível”. Ocorre, então, um processo de “reimaginação” (reconstituição das
dimensões abstraídas) para se sair da imagem técnica e chegar aos “conceitos
do mundo visível”. O que pretendemos demonstrar neste capítulo é de que
modo a AD pode ser vista como a metodologia da reconstrução destas
dimensões abstraídas. Em outras palavras, supomos que a AD oferece um
recurso metodológico-interpretativo que Flusser não explicitou, embora tenha
apontado a necessidade.
A AD é uma disciplina da linguística que teve origem na França na
década de 1960 e que, diferentemente da Hermenêutica que se apropriava do
discurso de textos teológicos, jurídicos ou filosóficos (SCHLEIERMACHER,
2008: 7), entendia todos os textos como politicamente influenciados (cf. PINTO,
2002).
Vale lembrar que dentro da Linguística há uma divisão entre os objetos
de estudo: um “núcleo rígido”, que procura estudar a linguagem como um
conjunto de regras fixas e imutáveis; e, um “núcleo suave”, cujas fronteiras
intercedem com outras ciências humanas como: sociologia, psicologia, história
e filosofia (WEEDWOOD, 2002: 12).
Por seu comportamento de natureza interdisciplinar, a AD inclui-se no
“grupo suave” e serve para interpretar toda e qualquer forma de comunicação
humana, verbal ou não verbal, sendo esta a principal hipótese defendida neste
trabalho.
A prevalência do estudo linguístico tendo como objeto apenas a
linguagem verbal (oral ou escrita) vai ao encontro do movimento “textólatra”
(FLUSSER, 2011: 26) indicado por Flusser como presente em nossa sociedade
anteriormente à criação das imagens técnicas.
Contudo, devemos manter em mente, ao analisar as imagens
fotográficas, que as imagens técnicas – caso da fotografia – são produzidas por
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aparelhos que por sua vez são textos científicos em uso (FLUSSER, op. cit.,
31). Desta forma, analisar imagens técnicas seria analisar os textos que
anteriormente às codificaram.
O ponto de partida de qualquer análise de discursos [são] sempre
produtos culturais empíricos produzidos por eventos comunicacionais
entendidos como textos (...). É na superfície dos textos que podem
ser encontradas as pistas ou marcas deixadas pelos processos
sociais de produção de sentidos que o analista vai interpretar (PINTO,
2002: 26).

Todos os estudos em AD prezam pela localização dos enunciados
dentro de uma ambientação, privilegiando, portanto, o a linguagem em ação (o
discurso). Vale frisar que esta ambientação ou contexto não se encontra
simplesmente “ao redor” de um enunciado, o qual “conteria” um sentido
parcialmente indeterminado que o destinatário precisaria apenas especificar:
A própria ideia de um enunciado que possua um sentido fixo fora de
contexto torna-se insustentável. O que se quer dizer é que, fora de
contexto, não podemos falar realmente de um sentido de enunciado
(MAINGUENEAU, 2011: 20).

Os estudos de Maingueneau (2011) e Charadeau (2009), bem como da
maioria dos linguistas contemporâneos, concentraram-se no objeto da
linguagem verbal. E aqui, novamente, o nome de Roland Barthes aparece
como ampliador deste paradigma, já que Barthes já havia entendido que as
funções da Linguística devem levar em consideração não apenas a linguagem
verbal, mas também todo um ambiente não verbal de comunicação. Assim, em
Elementos de Semiologia, Barthes aplica os escritos de Ferdinand de Saussure
a outros tipos de linguagem como moda e gastronomia (BARTHES, 2006: 3032). Já em Mitologias (2003), o autor não relaciona objetivamente as
expressões de linguagem com os conceitos saussurianos, mas demonstra que
há diversas formas de comunicação simbólicas que lançamos mão, desde as
lutas de Catch – estilo de luta-livre ensaiada – até a confecção de nossos
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brinquedos, demonstrando uma expansão do conceito de discurso para além
da linguagem verbal.
Esta preocupação simbólica com os objetos da linguagem não verbal
avançou, culminando na sua reflexão acerca da fotografia em A câmara clara
(1984). Sua ideia inicial acerca da não existência de símbolos denotativos – já
que para Barthes só existiriam símbolos conotativos25 (aqueles que são frutos
da cultura e do ambiente) – cairia por terra em razão do fato de que a
lembrança que a imagem fotográfica lhe trazia de sua mãe não podia ser
afastada do seu referente físico, ou seja, de seu caráter indicial26 (BARTHES,
1984: 95 – 106). O fato que deu início a toda reflexão barthesiana foi o
falecimento de sua mãe, e tentando se convencer de que nunca a
“reencontraria”, as fotos espalhadas no chão do apartamento materno traziamlhe “partes” de sua mãe, um cheiro, um andar, um traço do rosto, e então ele
finalmente encontra a imagem que continha seu verdadeiro “traço” (índice):
mas a Fotografia do Jardim de Inverno, esta era bem essencial, ela
realizava para mim, utopicamente, a ciência impossível do ser único
(...) Observei a menina e enfim reencontrei minha mãe. (BARTHES,
1984: 106).

A nosso ver, esta citação de Barthes permite que compreendamos o
caráter indicial da fotografia. Ou seja, que algo na fotografia não pode deixar de
ser denotativo, possuir um detalhe de “necessariamente real” (DUBOIS,
2011:48) que é colocado em frente à objetiva: “em suma, referente adere”
(BARTHES, 1984: 16). Sendo assim, destaca Dubois, o fato de Barthes não
25

Cf. A mensagem fotográfica, 1961. Segundo Ferrater Mora (2001), enquanto a denotação indica a
referência do termo às entidades correspondentes, a conotação indica as notas constitutivas do próprio
termo. “Por isso, se admite geralmente que a denotação equivale à expressão e que a conotação equivale
à compreensão ou intenção. Pode notar-se facilmente que há relação inversa entre denotação e
conotação, de modo que o resultado tanto mais denota quanto menos conota, e conota tanto mais quanto
menos denota. Assim, o termo “homem” denota mais que o termo “árabe”, e este conota mais que o
termo “homem” (MORA, 2001).
26

Para demonstrar este caráter indicial na fotografia Barthes escreve: “Em suma, referente adere. E essa
aderência singular faz com que haja uma enorme dificuldade para acomodar a vista à Fotografia. Os
livros que tratam dela, aliás muito menos numerosos que os relativos a qualquer outra arte, padecem
dessa dificuldade. Uns são técnicos; para „ver‟ o significante fotográfico, são obrigados a acomodar a vista
muito perto. Outros são históricos ou sociológicos; para observar o fenômeno global da Fotografia, estes
são obrigados a acomodar a vista muito longe. Eu constatava com desagrado que nenhum me falava com
justeza das fotos que me interessam, as que me dão prazer ou emoção (BARTHES, 1984: 16-17).
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mostrar a tão falada “fotografia do Jardim de Inverno” é que para ambos
(Dubois e Barthes) a fotografia possui uma dimensão discursiva pragmática
(em oposição a uma dimensão semântica)27:
está na lógica dessas concepções considerar que as fotografias
propriamente ditas quase não têm significação nelas mesmas: seu
sentido lhes é exterior, é essencialmente determinado por sua relação
efetiva com o seu objeto e com sua situação de enunciação
(DUBOIS, 2011: 52).

Colocar o “texto fotográfico” no ambiente discursivo, isto é, no ambiente
da enunciação (pragmática no sentido do uso da língua) tal como a AD o
concebe, exige que este tipo de texto respeite certos princípios que regem a
comunicação em geral, mesmo em se tratando de imagens (algo que sempre
foi tido como não discursivo). Segundo o “princípio da cooperação”
apresentado por Mainguenau em Análise de textos de comunicação (2011:32),
para se construir uma interpretação, o destinatário deve supor que o produtor
do enunciado respeite certas “regras do jogo” (cf. MAINGUENEAU, 2011), que
nada mais são do que um contrato não explícito, ou seja, tácito, inseparável da
atividade verbal, que entra em ação como um “saber mutuamente conhecido”,
onde cada um postula que seu parceiro aceite as regras e espere que o outro
as respeite.
Este tipo de contrato não estipula uma norma de conversação ideal, mas
apenas uma regra que desempenha um papel crucial no processo de
compreensão dos enunciados, na medida em que, por ser supostamente
conhecida pelos interlocutores, permite a transmissão de conteúdos implícitos.
Estes últimos se evidenciam pelo confronto do enunciado com o contexto de
enunciação, para os quais Maingueneau utiliza o termo “subentendido”28.
[O princípio de cooperação] adquire todo o seu peso nas
conversações, quando os interlocutores (dois ou mais) estão em

27

28

Cf. DUBOIS, 2011: 52.

“Em geral, opõem-se o subentendido a outro tipo de implícito, os pressupostos, que vêm inscritos no
enunciado.” (MAINGUENEAU, 2011: 33).
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contato direto e interagem continuamente um com o outro
(MAINGUENEAU, 2011: 32).

Ora, como o próprio Maingueneau acrescenta em seguida, “as leis do
discurso valem também para qualquer outro tipo de enunciação” (2011: 32).
Isso nos permite estender os princípios que segundo a AD regem o discurso
para o texto imagético fotográfico.
A fotografia é um texto imagético, ou seja, não verbal, em que “a
situação de recepção é distinta da situação de produção”, ou seja, em que há
uma assimetria29, uma “distância” insuperável entre a produção (apreensor
imagético) e a interpretação (leitor da imagem), o que não invalida, contudo, o
“princípio da cooperação”. Entender a fotografia como um texto é entendê-la,
portanto, como constituindo uma totalidade coerente, a qual pode não ser
produzida apenas por um locutor (cf. MAINGUENEAU, 2011: 57).
Compreender a fotografia como texto baseado no princípio de
cooperação é assumi-la como discurso, ou seja, “uma forma de ação sobre o
outro e não apenas uma representação do mundo” (MAINGUENEAU, op. cit.,
53). Razão pela qual o discurso imagético fotográfico não se refere a um
significado “transcendente”, mas sim a um jogo intersubjetivo baseado no
“contrato de comunicação” (CHARADEAU, 2009) próprio a todos os discursos.
“Tudo comunica” (SANT´ANNA, 2009:1) e, assim, a citação de Armando
Sant´Anna, demonstra que o processo de comunicação é algo fluido e inserido
na vida humana de maneira natural.
Toda a sociedade humana – da primitiva à contemporânea - se
baseia na capacidade do homem de transmitir suas intenções, seus
desejos, sentimentos, conhecimentos e experiência, de pessoa para
pessoa (SANT´ANNA, 2009:2).

Não apenas concentrado na capacidade do ser humano de se
comunicar, mas tendo consciência de que a nível microscópio, bem como a
nível macroscópico, teremos processos de comunicação, mais ou menos
29

todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a pessoa que interpreta o enunciado
reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que o
que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador. (MAINGUENEAU, 2011: 20).
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elaborados. A célula nervosa que se comunica por impulsos químico-elétricos,
“domina” um código, estabelece uma significação, representada por um
processo de causa e efeito. As órbitas dos planetas de toda a Via-Láctea e
além, estabelecem uma relação harmônica, um código, um processo de
comunicação.
Considerando, portanto, que a forma mais básica de representação de
um processo de comunicação é aquela que “consiste em um transmissor, uma
mensagem e um receptor” (IDEM), este modelo é demonstrado por Pignatari
(1973) em sua obra Informação. Linguagem. Comunicação:
Fig. 2: Modelo do processo de comunicação proposto por Roman Jackobson
Código

Mensagem
Emissor

Receptor
Canal

PIGNATARI, 1973.

Tal forma de representação do processo de comunicação possui apenas
uma visão limitada deste que leva em conta o que Charaudeau (2009)
denominaria como sujeitos ideais do discurso, ou seja, caso em que a
mensagem seja realmente enviada por um sujeito emissor para o receptor
destinado a recebê-la.
O Emissor é aquele responsável por lançar em um canal uma
mensagem que é codificada em um código partilhado por ambos os sujeitos e
sem o qual não haveria o processo de comunicação. Esta mensagem então
tem o objetivo de chegar ao sujeito Receptor de maneira clara.
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Já Umberto Eco30 (2002: 26) propõe outra versão mais elaborada:
Fig. 3: Processo de Comunicação
Rumor

Fonte

Transmissor

Sinal

Canal

Sinal

Receptor

Mensagem

Destinatário

Código

ECO, 2002:26
Notem que no segundo modelo o código é algo partilhado pelo emissor e
pelo receptor, enquanto que no primeiro este é inserido na mensagem e para
seu entendimento é necessária a decodificação da mesma.
Código é compreendido como o conjunto de signos e seus significados
dados por uma cultura, a forma de expressão destes códigos é o que se
conceitua como Linguagem. Portanto, necessita-se de compreender os
conceitos de Signo, Cultura, Linguagem e Comunicação.
Para Hanke (2009: 81), “códigos são sistemas compostos por elementos –
símbolos - que representam algo, um significado (meaning)”.

2.1.

Fotografia como objeto de estudo da AD

Os entendimentos teóricos mais recentes acerca da AD defendem a ideia:
De que qualquer imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema
semiótico, deve sempre ser considerada como sendo um discurso,
recusando a categoria de „signos icônicos‟ ou „ícones‟ em que são em
geral classificadas pelos semiólogos (PINTO, 2002: 37).

Vimos no capítulo anterior que segundo as categorias peirceanas, a
fotografia escapa à questão icônica, mesmo que a ela possa retornar
eventualmente. Vimos também que houve uma superação do discurso da
30

Na realidade, esta versão, segundo o próprio Umberto Eco, é de Tullio De Mauro em Modelli
semiologici. L´arbitrarietà semântica”, Lingua e Stile 1, de 1966.
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mimesis que inicialmente direcionava a interpretação da produção fotográfica –
como mostrou Dubois – na direção de uma compreensão indicial da produção
fotográfica, segundo a qual há uma conexão física incontornável entre a
imagem fotográfica e seu referente “real”. “Um cachimbo, [na fotografia], é
sempre um cachimbo, intransigentemente” (BARTHES, 1984: 15), caso
contrário, estar-se-á negando o que singulariza o objeto fotografia (sua
condição de índice) frente a outros tipos de objetos. Inspirados no jargão
flusseriano, denominamos de “programa definitivo” (cf.item 1.5) este caráter
indicial irredutível da fotografia, sem o qual ela deixaria de ser o que é. Como
aponta Dubois, essa interpretação indicial assinalaria uma volta ao “realismo”
sem as inconsistências do discurso mimético. (Cf. DUBOIS, 2011:46) Essa
característica já havia sido realçada por Barthes:
Tal foto, com efeito, jamais se distingue de seu referente (do que ela
representa), ou pelo menos não se distingue dele de imediato ou para
todo

mundo

(o

que

é

feito

por

qualquer

outra

imagem,

sobrecarregada, desde o início e por estatuto, com o modo como o
objeto é simulado): perceber o significante fotográfico não é
impossível (isso é feito por profissionais), mas exige um ato segundo
de saber ou de reflexão (BARTHES, 1984: 15).

Assim, “a foto é em primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se
parecida (ícone) e adquirir sentido (símbolo)” (DUBOIS, 2011: 53). Aos valores
simbólicos expressos na superfície imagética, unem-se valores “denotativos”,
“puramente indiciais” (cf. DUBOIS, op. cit.,51), que posteriormente adquirirão
valores conotativos, que nunca, entretanto, voltarão a ser confundidos com o
discurso da mimesis.
Todavia, vemos que, pelo menos a princípio, Flusser parece discordar
com Barthes e Dubois:
A aparente objetividade das imagens técnicas é ilusória, pois na
realidade são tão simbólicas, quanto o são todas as imagens. Devem
ser decifradas por quem deseja captar-lhes o significado. Com efeito,
são elas símbolos extremamente abstratos: codificam textos em
imagens, são metacódigos de textos. A imaginação, à qual devem
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sua origem, é a capacidade de codificar textos em imagens. Decifrálas é reconstituir os textos que tais imagens significam (FLUSSER,
2011: 31).

Para Flusser, considerar as imagens como puramente objetivas seria
considerar apenas a superficialidade destes significados (“golpe de vista”), o
que, neste sentido, vai ao encontro de Dubois e Barthes. Porém, em vista de
alcançar uma “verdadeira democracia” (cf. FLUSSER, 2011: 87-99), o filósofo
defende a ideia de uma leitura mais “profunda” (“scanning”), ou seja, que não
se prenda ao caráter indicial da imagem, mas aos processos sígnicos
expressos na superfície imagética que são, na realidade, expressões de
“metaprogramas” (FLUSSER, 2011).
A afirmação de que existem diversas camadas de significação presentes
na imagem fotográfica (FLUSSER, op. cit.), e a recusa definitiva de que a
fotografia seja um meio mimético de captação da realidade, nos possibilita
atribuir à AD a função de uma ferramenta útil e eficaz na compreensão do
objeto fotográfico. Isto porque ela toma o discurso como parte do ambiente em
que é enunciado, estabelecendo um paralelo com o scanning flusseriano, a
saber, a capacidade que o leitor da imagem possui de adentrar as camadas
mais profundas de signos da imagem fotográfica e desvendar os conceitos ali
imersos.
Retomando então a questão do “programa” flusseriano, supomos que
antes de ser “refém” do programa interno do aparelho, ao se preparar para
realizar a apreensão fotográfica, o fotógrafo parte de escolhas ideológicas e/ou
culturais, em outras palavras, outros “programas”. Isto conduz à recusa de uma
apreensão ingênua da realidade, mesmo que o aparelho venha a fotografar por
si só, já que foi inicialmente programado e apenas dentro deste programa pode
atuar.
Perceber e reconhecer os “jogos de permutação” (cf. FLUSSER, 2011:
51) é entender os conceitos atrelados à imagem fotográfica. Para Flusser, o
exercício de decifrar a fotografia é imaginar as dimensões abstraídas desde a
apreensão da realidade pela imagem tradicional, tudo pelo exercício do
scanning.
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Assim, verificamos que tanto Barthes (1984), quanto Flusser (2011) e
Dubois (2011) concordam com o fato de que a fotografia possui significados
maiores do que apenas aqueles captados superficialmente por um “golpe de
vista” (FLUSSER, op. cit., 21-22).
Nas últimas décadas do século XX e agora no início do século XXI,
encontramos

uma

proliferação

de

imagens

fotográficas

advinda

do

barateamento e popularização dos aparelhos fotográficos, como já mencionado
anteriormente. A “urgência por uma filosofia da fotografia” que Flusser defende
ao final de FCP, demonstra que outras formas de pensamento devem refletir
sobre este paradigma de aprendizagem por imagens que está se formando e
que é diferente do primeiro paradigma imagético, já que se trata de objetos que
chegam a “zerodimensionalidade” (cf. FLUSSER, 2011).
A fotografia é um texto não verbal com poucas obras teóricas sobre este
objeto (cf. BARTHES, 1984) ainda hoje. O desconhecimento sobre a prática da
fotografia, tanto do apreensor quanto do leitor, promove o que Flusser
denomina “analfabetismo visual”, termo que demonstra o valor que a imagem
alcançou como veículo de informação para nossa sociedade contemporânea.
Prova disso é que não podemos afirmar ser pura coincidência o fato de dois
filósofos da envergadura de Vilém Flusser e Roland Barthes terem adotado ao
final de seu trajeto reflexivo a fotografia como objeto de seus estudos.
Como dito anteriormente, o objetivo desta dissertação é apresentar a AD
como uma ferramenta importante na reflexão do fotógrafo, bem como a da
sociedade em geral sobre a prática da fotografia em todos os seus aspectos,
sendo estes: as relações fotógrafo e mundo, fotógrafo e programa, fotógrafo e
aparelho, aparelho e programa interno, imagem e programa, leitor e imagem,
leitor e programa, sociedade e aparelhos.
Ao procurar desenvolver estudos sobre o discurso, os teóricos da AD
partem do princípio que os seres humanos são seres sociais, que derivam seu
potencial linguístico do ambiente do mundo e das experiências empíricas saberes linguísticos, enciclopédicos segundo Charadeau (2009). Sabem ainda
que os sentidos, como um todo, colaboram para a apreensão e significação
dos enunciados, afinal, podemos negar algo gestualmente que estamos
afirmando oralmente.
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Adiante iremos demonstrar uma ligação mais prática entre os conceitos
da AD e a leitura de imagens fotográficas. Para tanto, necessita-se passar em
revista tais conceitos como trazidos por Patrick Charadeau e Dominique
Maingueneau.
Inicialmente, deve-se procurar entender o que a AD considera como
Discurso. Em primeiro lugar, não se refere ao conceito popular, comumente
aceito de discurso como manifestação de oratória, seja dentro do âmbito
político, religioso ou mesmo ético. Para a AD discurso é toda linguagem em
uso, ou seja, deve ser visto sob o ângulo da pragmática; “ao utilizar o termo
„discurso‟, é a esse modo de apreensão que se remete implicitamente”
(MAINGUENEAU, 2011: 52).
Segundo Milton José Pinto (2002), a AD defende a ideia de que qualquer
imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve ser sempre
considerada um discurso, “recusando a categoria de „signos icônicos‟ ou
„ícones‟ em que são em geral classificadas pelos semiólogos” (PINTO,
2002:37). De fato, como continua o autor, nas imagens encontramos
intertextualidade, enunciadores e dialogismos tal como nos textos verbais (cf.
Idem).
Neste sentido, a explicitação do enunciado engloba também a imagem,
“nos textos em que essa semiótica se faz presente” (cf. PINTO, 2002: 36).
Pinto afirma, porém, que são poucos os casos em que o único sistema
semiótico presente em um texto é o imagético, sendo o mais comum na cultura
midiática contemporânea os textos mistos, que reúnem o texto verbal e
imagem, ou texto verbal e sistemas sonoros, ou os três. Vê-se aqui uma
aproximação de Pinto com a posição de Barthes em A mensagem fotográfica
(1961), a qual o próprio Roland Barthes nega mais tarde, assumindo, desta
forma, que a fotografia por si só é um texto e não necessita de legendas para
sua leitura.
Sendo assim, toda e qualquer fotografia, mesmo aquelas expostas em
galerias, museus ou mesmo na internet, são textos e, portanto, devem ser
considerados pelo ferramental analítico da AD.
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Fig. 4: Kodak Amarelo 85

MITTELDORF, Klaus.
A imagem apresentada acima é de autoria de Klaus Mitteldorf 31. Trata-se
da fotografia de quatro indivíduos, aparentemente todos crianças, sendo três
delas visualmente do sexo feminino e a quarta impossível de sequer supor.
Todas estão vestidas com capas de chuva e galochas amarelas além de
estarem segurando um guarda-chuva também amarelo, porém listrado com
branco. Todos os sujeitos estão em cima de uma faixa de pedestre igualmente
amarela, no entanto listrada com preto, e posicionados de forma a dar a
impressão de que as listas estejam diagonalmente posicionadas.
Para Flusser (2011:68) a imagem fotográfica é um objeto da
comunicação

humana

e

apresenta

duas

instâncias

neste

processo

comunicacional: o dialógico e o discursivo. Encontramos semelhanças com a
AD, desde que se conceituem adequadamente os termos texto e discurso.
A Fig. 4 é, segundo a classificação de PINTO (2002), um texto imagético
puro, ou seja, que não apresenta qualquer tipo de hibridismo. Assim, nos
referirmos às características do discurso relatadas por Maingueneau [REF],

31

Um dos fotógrafos brasileiros com maior produtividade nos campos das artes e da publicidade nos
últimos anos. Possui em seu cartel dezenas de exposições temporárias e grande parte de suas imagens
estão presentes em grandes museus do Brasil e do mundo. A Fig 05 é exemplo disto. A mesma encontrase em exposição permanente no Musem Für Angewandte Kunst de Munique na Alemanha.
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podemos elaborar considerações que classificam a fotografia como texto, como
discurso e portadora de diversos enunciados (polissemia).
O termo texto, para a linguística textual, é a apreensão total de um
enunciado, desde que assim constitua-se uma totalidade coerente, informação
que encontramos em Maingueneau (2011: 57). Contudo, o mesmo autor
diferencia os signos expressos por uma fotografia e por um texto, sendo então
“signos linguísticos” pertencentes à segunda enquanto que “signos icônicos”
pertencem à primeira. Inevitavelmente retornamos à discussão de Dubois
apresentada ainda no capítulo 1 desta dissertação.
Tendo a Fig. 4 como exemplo para a análise em cima da AD, podemos
visualizar que a mesma respeita as características do discurso apresentada por
Maingueneau, como já citado:
Ao citar que “o discurso é uma organização situada para além da frase”
(MAINGUENEAU, 2011:52):, podemos observar que todas as redes de
significação tecidas para esta imagem deverão passar, de maneira
obrigatória, pela intertextualidade, como cita Maingueneau (Idem): “os
discursos, enquanto unidades transfrásticas, estão submetidos a regras de
organização vigentes em um grupo social determinado”. Vemos que
significações dadas as simbologias presentes a imagem não nos foram
ensinadas propriamente e nem estão explícitas na imagem fotográfica, como,
por exemplo, a significação da cor amarela que, por ser uma cor considerada
“quente”32 dentro da linguagem fotográfica, passa ao leitor da imagem uma
ansiedade e agitação que ele não consegue explicar, ou seja, todo este
aprendizado de alguma maneira é passado culturalmente.
Maingueneau ainda preocupa-se demasiadamente com colocar o texto
escrito como objeto de estudo da AD, é assim que ao dizer que “o discurso é
orientado” (MAINGUENEAU, 2011:52) ele o diz sob a premissa de que não são
apenas as intenções do emissor que dirigem o discurso, mas o fato de sua
compreensão ser linear, ao longo do tempo. No caso das imagens, como vimos

32

Nota do Autor: Cores quentes são aquelas visualmente associadas a materiais em ponto de fusão
como o ferro que pode ficar amarelo, laranja ou vermelho. Porém, segundo a Física da Luz, demonstrada
pela experiência de Newton na decomposição da luz branca por um prisma, estas luzes são algumas das
mais lentas, o que demonstra que para a ciência, estas cores seriam na realidade cores frias.
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com Flusser, o tempo não é linear, não se articula uma argumentação direta,
mas criam-se redes de significação. O que pode o autor de uma imagem
fotográfica

é

posicionar

os

elementos

em

pontos

estratégicos

do

enquadramento, o que garante que uma leitura será com certeza efetuada e
esta leitura será aquela que está em consonância com a intenção do mesmo
no momento da apreensão. “O discurso se constrói, com efeito, em função de
uma finalidade, devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar” (cf.
MAINGUENEAU, 2011:53).
No caso de nossa imagem-exemplo, temos o posicionamento dos
indivíduos em um arco que leva do ponto inferior direito ao ponto superior
esquerdo. Assim, o fotógrafo potencializa uma dada leitura, possibilitando que
o seu leitor capte os signos apresentados inicialmente de maneira linear. Os
signos visuais serão então colocados sobre uma significação conjunta.
A própria existência desta intenção por parte de um enunciador de um
discurso demonstra que “o discurso é [realmente] uma forma de ação”
(MAINGUENEAU, 2011:53). A comunicação é um processo social, o diálogo é
um exercício de interação entre indivíduos diferentes. Quando entendemos que
o discurso é necessariamente voltado a uma forma de ação entendemos que
deverá haver, por parte do emissor, uma intenção de ação por parte do
receptor. Lembrando que não é claro que o receptor aceitará aquele comando
implícito, a isto está ligada a forma como o receptor se põe diante da
mensagem.
A ação também não é especificamente física, podendo ser apenas uma
sugestão sensível, uma alteração de percepção ou a propagação de uma ideia.
Na imagem acima, Mitelldorf não aparenta executar um processo ideológico
claro. Os conceitos programáticos ali expressos estão vinculados a forma como
a criança se comporta. Sua intenção não é clara, mas sabemos, com
Maingueneau, que toda fala é uma ação sobre o outro, podendo ser, inclusive,
o enaltecimento de uma visão de mundo pessoal do fotógrafo. Na Fig. 4 a
captura em mergulho (plongée) demonstra que há uma visão de cima, como a
de um adulto sobre o comportamento infantil. Não há reprimendas, há apenas
a satisfação de visualizar a forma mais pura da inocência que é clara como a
separação das cores ali expressas.
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Como se trata de um processo social, o discurso deve ser interativo
(MAINGUENEAU, 2011:53-54). Independente da situação física, presencial ou
à distância, todo discurso possui um emissor e um receptor. Desta maneira,
concebe-se que a interatividade é característica basal do discurso que, como já
vimos, é construído dentro desta relação.
Uma única ressalva feita por Dominique Maingueneau é que se o
discurso caminha sempre de um emissor a um destinatário, então a
enunciação caminharia em sentido único, cujo resultado imediato é a não
interatividade. Sendo assim, Maingueneau propõe o uso de coenunciadores 33
para a solução deste problema.
Esta característica na imagem é relacionada também com a confecção
do significado, já que não é o emissor o único capaz de incutir significados à
imagem. Para tanto, em nossa pesquisa nos deparamos com uma das
características mais implícitas da imagem fotográfica e que faz parte daquilo
que denominamos, inspirados em Flusser, como “programa definitivo” (cf. item
2.4: Polissemia). Com este fato, também não achamos válido apenas o título
de coenunciadores, como cita Maingueneau, mas utilizamos, em contra partida,
o termo coautores, já que não é apenas uma mensagem a ser desenvolvida, é
uma reflexão ativa por parte de um leitor da imagem, que impõe significados à
obra visual (cf. Item 2.3).
Parte da significação dada a uma imagem, assim como a qualquer outro
tipo de texto está em sua contextualização. Na realidade, Maingueneau coloca
como obrigatório a um discurso que seja contextualizado, caso contrário não
poderá ser considerado como discurso (MAINGUENEAU, 2011: 54). Esta é
mais do que apenas uma característica, mas algo como um pré-requisito.
Sendo assim, não podemos afirmar jamais que um mesmo enunciado será tido
como o mesmo discurso em dois contextos diferentes. Desta maneira o
discurso não intervém diretamente em um contexto, mas ele só existe quando
em contexto.

33

“Por isso, acompanhando o linguista Antoine Culioli, não falaremos mais de „destinatário‟, mas de
coenunciador. Empregado no plural e sem hífen, coenunciadores designará os dois parceiros do
discurso” (MAINGUENEAU, 2011:54).
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A análise de discursos não se interessa tanto pelo que o texto diz ou
mostra, pois não é uma interpretação semântica de conteúdos, mas
sim em como e por que o diz e mostra (PINTO, 2002: 27).

Sendo assim, como o discurso deve ser interpretado à razão do momento,
para Maingueneau (2011), o sujeito que interpreta o discurso terá de avaliar os
contextos em que ele e o discurso estão envolvidos, uma vez que situações
ambientais podem ser decisivas na ação do interpretante segundo, ou não, a
intenção do emissor. Para Maingueneau (2011: 26-27) são três, portanto, os
tipos de contextos:

a. O ambiente físico da enunciação, ou contexto situacional.
Os elementos sígnicos presentes no texto podem assumir valores ou
qualidades diferentes de acordo com o ambiente físico em que são
enunciados. Exemplificando podemos citar um discurso emotivo feito dentro
de uma igreja que jamais terá o mesmo efeito se pronunciado em um bar.
Sendo assim, a própria situação determina valores a serem agregados à
interpretação do discurso.

b. O cotexto
São “textos” (outros discursos) auxiliares na significação da mensagem
por aquele que a está avaliando. Trata-se de informações “extras” que
auxiliam na inferência evitando que a mesma seja vaga ou errônea.

c. Os saberes anteriores à enunciação
O que o senso comum denomina “conhecimentos gerais” são aqueles
prévios que auxiliam no entendimento do discurso, ou podem redirecioná-lo,
mas que possibilitam de todo modo condições para interpretações variadas
em relação à experiência empírica do interpretante, ou seja, um mesmo
enunciado pode ser interpretado de maneira diferenciada por pessoas com
experiências diversas.

Seria então o caso a ser observado na Fig. 4. Qualquer outra
contextualização poderia aplicar sobre ela uma significação muito diferente da
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estabelecida pela intenção do apreensor. O ambiente discursivo, o cotexto e os
saberes ajudam a posicionar o discurso e seus significados. Quanto a isso
podemos observar este fenômeno ocorrendo com frequência e sendo relatado
pela mídia.
Outra obrigatoriedade assumida por Maingueneau em relação ao
discurso é que “o discurso é assumido por um sujeito” (cf. MAINGUENEAU,
2011: 55). Com isso, deixa-se claro a presença de uma intenção por detrás do
enunciado, que há a necessidade de estabelecer aquilo que Charadeau (2009)
dará nome de “contrato de comunicação” onde os sujeitos do discurso
assumirão papéis dentro do processo comunicacional e ainda, darão contexto
ao discurso. Ao sujeito emissor, Maingueneau nomeará fiador.
Este fiador obedecerá à teoria das faces que não é uma lei do discurso,
mas uma condição sociocultural de preservação de identidades que
estabelecemos para nós no exercício da comunicação. Para esta teoria, temse, portanto, a consciência do fato de que todo discurso trata de uma relação
social (MAINGUENEAU, 2011: 38). Desta forma, o enunciador sempre terá
uma “face negativa”, correspondendo ao seu lado mais íntimo e reservado, que
com frequência pretende preservar dos olhares alheios; e a “face positiva”, que
seria a imagem social de um indivíduo, sua principal “carta de apresentação”
para a sociedade.
Todos os discursos, desse modo, teriam objetivos de preservação ora de
uma, ora de outra face, já que parte do peso significante da mensagem
discursiva está no valor de quem a emite (fiador).
Obedecendo nossa interação entre teoria e prática, a Fig. 4 estabelece
que haja um fotógrafo por detrás de uma imagem fotográfica, porém, como foi
descrito no capítulo 1, os sujeitos interpretantes de uma imagem ignoram o fato
de que há toda uma programação por detrás, não apenas do fotógrafo, mas
também de cada indivíduo que irá interpretar aquela imagem. Sendo assim,
parte da significação é cultural, mesmo que seja um enquadramento dado pelo
apreensor, e não somente ambiental, ainda assim, os signos presentes podem
ser avaliados de maneiras diferentes, mesmo que seja conhecida a índole
(face) do fotógrafo.
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Como sujeitos sociais que somos, estabelecemos pequenos tratamentos
éticos – culturalmente aceitos – que são subentendidos quando se inicia um
processo de comunicação. A isso Patrick Charadeau (2009) denomina
“contrato de comunicação”. Logicamente, entre dois sujeitos há a hipótese de o
contrato ser rejeitado, e assim, não se conclui o processo de comunicação.
Maingueneau apresenta uma concepção parecida, cuja problemática diz ter
sido introduzida na década de 1960 por Paul Grice (cf. MAINGUENEAU, 2011:
31) com a denominação de “máximas conversacionais” que na França são
comumente conhecidas como as “leis do discurso”.
Estas leis, ou regras do contrato, são pequenas diretrizes cuja
apresentação e aceite são basicamente culturais. Ao estender a mão a uma
pessoa, intuímos que a mesma deseja uma conversa amigável e, ao aceita-la,
teremos concordado tacitamente em manter um discurso ameno e procurar ser
o mais calmo possível, ao contrário, ao recusá-la, teremos colocado outros
termos “na mesa”.
Como já dissemos anteriormente, as leis do discurso não são normas de
uma conversação ideal, mas regras que desempenham um papel crucial no
processo de compreensão dos enunciados (cf. MAINGUENEAU, 2011: 32).
Desta maneira, podemos transmitir e captar conteúdos implícitos ao discurso e
que são na realidade, “conceitos do mundo” (FLUSSER, 2011) culturalmente
transferidos. Segundo o conceito flusseriano de programa, estes conteúdos
culturais que são transmitidos implicitamente constituem o “programa”.
Como já vimos também, todas as “leis do discurso” estão dentro de um
princípio maior: o “princípio de cooperação”, segundo o qual os sujeitos
participantes do discurso têm o objetivo maior de levar o discurso à realização
plena, com respeito aos direitos e deveres de cada um dos participantes. Tais
leis são:

a. Lei da Pertinência
Esta lei garante que o discurso emitido terá de ser pertinente, de alguma
maneira, ao destinatário da mensagem. O que reitera a função pragmática do
processo de comunicação. Deve-se ter em mente que parte do exercício do
destinatário em decodificar a mensagem estará de alguma forma ligada ao fato
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de que ele tem de considerar que aquela mensagem é pertinente para si. Caso
contrário estabelecerá filtros ou bloqueios a situações semelhantes.

b. Lei da Sinceridade
Esta lei garante ao interpretante que aquele que enuncia o discurso
confia e acredita no que diz, caso contrário não o faria. Ordens impossíveis de
serem cumpridas ou já realizadas, ou prometer algo improvável, são exemplos
de enunciados que infringem a lei da sinceridade e farão com que o
interpretante recuse o contrato de comunicação proposto.

c. Lei da Informatividade
Esta promove o entendimento dos participantes do discurso de que o
enunciado possui informações novas. É nesta lei que se garante o
entendimento de enunciados tautológicos (“um marido é um marido”), já que
obrigam o destinatário a inferir subentendidos, buscando informações novas
(cf. MAINGUENEAU, 2011: 36).

d. Lei da Exaustividade
Maingueneau observa que não se trata de uma repetição da lei da
informatividade. Apesar de esta última referir-se ao fato de que sempre deve
haver uma informação nova no enunciado, a lei da exaustividade garante ainda
que o enunciador está dando a informação máxima, de forma a não esconder
nenhuma informação importante.

e. Lei da Modalidade
Com esta lei, busca-se a clareza do discurso dentro de gêneros
específicos (pronúncia, escolha das palavras, complexidade das frases). Um
discurso de física quântica não terá o mesmo teor de uma conversa informal.
Como última caracterização do discurso, Maingueneau (2011: 55) nos diz ser o
discurso apenas válido dentro de um interdiscurso. Ou seja, “o discurso só
adquire sentido no interior de um universo de outros discursos” (Idem). Para
interpretar um enunciado o interpretante deve utilizar outros enunciados para
tal.
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2.2.

Cenas de Enunciação

Tal como uma peça de teatro onde cada participante tem um papel e a
história é desenvolvida em cenas, assim se dá o processo de comunicação no
dia a dia. A comparação com o teatro também é vista na fotografia. Barthes
discorre sobre a arte pela qual a fotografia se inspirou: comumente a
relacionamos com a pintura, mas para o autor, é no Teatro que a fotografia se
inspira (cf. BARTHES, 1984:52-53).
Na roteirização de um texto teatral, encontramos referências quanto aos
personagens, suas ações, seus pensamentos. Ainda mais importante, contudo,
é entender que eles são “frutos do meio”: relacionam-se com o ambiente que
os cerca e de onde retiram os dados significantes pelos quais a história é então
contada. Assim se dá com todos os tipos de processos comunicacionais.
Estes, portanto, dependem de “cenas de enunciação” (cf. MAINGUENEAU,
2011: 85-93) que se desdobram em três: cena englobante, cena genérica e
cenografia.
A primeira, a cena englobante, refere-se ao tipo de discurso a que
estamos sendo convidados a participar e é o “estopim” do “contrato de
comunicação”. A segunda cena, a genérica, corresponde ao gênero do
discurso, ao posicionamento ideológico do enunciado. E, finalmente, o terceiro
refere-se ao ambiente físico em que se realiza o enunciado.
Nem sempre esta visualização cenográfica é explícita, inclusive, levando
em consideração os conceitos flusserianos de programa e scanning,
entenderíamos que apenas um olhar treinado e paciente poderia desvendar
estas “camadas” da imagem.
Tomando novamente a Fig. 4 como exemplo de nossa análise, podemos
ver que há uma aproximação com a teatralidade já que se trata de uma
imagem “montada” onde o fotógrafo orienta os modelos. Contudo, a atitude de
crianças não é algo que possa ser considerada como plenamente ordeira,
assim seu próprio subjetivo se sobressai.
Já na descrição da cena englobante temos dificuldade por esta imagem
estar deslocada do ambiente discursivo, precisamos abrir mão, portanto, de
conhecimentos extra texto, ou seja, o saber enciclopédico. Sabe-se, de
antemão e por própria descrição do apreensor da imagem, que a Fig. 4 foi
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utilizada em um anúncio publicitário, mas também está exposta em um museu.
Em qual situação definiríamos a cena englobante? A definição desta primeira
cena direcionará todas as “redes de significação” da imagem.
Se a primeira cena já não é explícita, como poderíamos definir
claramente a segunda. O posicionamento ideológico da imagem depende
realmente de uma contextualização (como já afirma Maingueneau, cf. p. 5356).
De todas, apenas a última cena é plausível e talvez seja a diferença do
texto imagético fotográfico para o texto escrito, que a captação da cena de
enunciação (o ambiente físico) é captada ainda na superficialidade. É parte do
“programa definitivo” é a indicialidade cuja fotografia não pode ser dissociada,
uma vez que sua ontologia depende essencialmente desta característica.

2.3.

Sujeitos do Discurso

Já vimos que a situação ambiental interfere na composição de
elementos sígnicos do discurso. Mas também, não apenas o ambiente,
posicionando novos contextos, como a própria experiência de cada um dos
sujeitos participantes do discurso interfere na significação. Essa participação
dos sujeitos determina o valor dado ao discurso: papel de “fiador da
mensagem”, faces positivas ou negativas e a própria contextualização ou
“contrato de comunicação”.
Buscando uma análise mais aprofundada dos significantes envolvidos no
discurso, é necessário, portanto, que se reconheça dentro do enunciado o
sujeito que o emite, para quem é direcionado aquele enunciado e qual a
finalidade prática do discurso. Desta maneira, Charaudeau (2009) identifica e
caracteriza os sujeitos do discurso enquanto Maingueneau (2011) conceitua o
“Ethos”.

2.3.1. Ethos
O Ethos é a determinação de que em todo discurso há um enunciador
encarnado, mesmo quando esse não é visível no discurso – quando produtor e
leitor estão separados física e temporalmente.
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Ao sujeito encarnado (tornado carne), ou seja, materializado no discurso,
coloca-se um caráter e uma corporalidade (MAINGUENEAU, 2011: 98). Sendo
corporificado e não transcendente, o orador (mesmo no texto escrito) ao
enunciar uma informação, ao mesmo tempo mostra “uma aparência”, um ar de
autoridade refletido na entonação, no ritmo, na escolha das palavras, que
tornam sua enunciação aceitável ou não (cf. MAINGUENEAU, 2011:98). Sua
fala não é jamais inocente, sempre irá implica em uma ação.
O “Ethos” é, portanto, o fiador do discurso, aquele que é corporificado
pelo coenunciador e permite que entendamos que os conteúdos dos
enunciados sejam dependentes da cena de enunciação (MAINGUENEAU,
2011: 99).

2.3.2. Sujeitos em Charadeau
Partindo do princípio que o enunciador é um sujeito encarnado, devemos
entender que ele irá se relacionar com o ambiente que o cerca e com os outros
sujeitos aos quais se dirige. Desta maneira, o enunciado não será algo que
possui significado por si só, dependerá de todo um conjunto de elementos a
sua volta: ambientação, questão temporal, sujeitos envolvidos, outros
conhecimentos fora do discurso etc.
Charadeau considera que todo ato interpretativo significa “sempre
instaurar um processo para apurar as intenções do EU” (CHARADEAU,
2009:44) sendo EU para Charadeau o sujeito produtor do ato de linguagem e o
TU o sujeito-interlocutor. Aqui cabe uma ressalva: ao interpretar uma
mensagem, buscamos não apenas inferir a intenção “oculta” do EU, mas se o
conteúdo explícito do discurso faz sentido dentro do horizonte de “jogo de
linguagem”.
Os dois sujeitos (EU e TU) seriam os sujeitos ideais, presentes no
esquema de Jackobson (cf. item 2.2) como emissor e receptor. No entanto,
na prática, nem sempre o sujeito-alvo é aquele para o qual o emissor havia
destinado a mensagem. Com muita frequência, descobrimos que há outro
enunciador que não aquele que emite a mensagem por detrás de uma fala,
sendo, portanto, conceitos ideológicos ou culturais expressos por um indivíduo

60

mas que não necessariamente são compostos por este. Para nós tal é também
o conceito de programa para Flusser.
Fig. 5: Esquema dos Sujeitos Reais e dos Sujeitos Ideais do discurso.

CHARADEAU, 2009: 52

O esquema acima demonstra a relação entre os “sujeitos ideais” (que
estão interagindo no processo comunicativo) e os “sujeitos reais” (que
elaboram os discursos e os repassam por meio de conceitos, o que no jargão
flusseriano seria representado pelos programadores), bem como suas
interações dentro das situações de comunicação.

a.

Sujeito Destinatário (TUd) e Sujeito Interpretante (TUi):
O sujeito TUd é construído pelo sujeito emissor (EU), quando este último

considera estar direcionando sua mensagem a um sujeito destinatário ideal
(receptor dentro do processo dialogal). Vale ressaltar que sempre haverá um
sujeito destinatário da mensagem, mesmo que a princípio este não seja
identificado claramente.
O TUi é o sujeito destinatário “real”, aquele que realmente interpreta as
intenções do enunciador e é um sujeito socialmente construído. Este é um
sujeito realmente livre dentro do “contrato de comunicação”: “O TUi é o sujeito
responsável pelo processo de interpretação que escapa, devido a sua posição,
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do domínio do EU” e “o TUi só depende dele mesmo e se institui no instante
exato em que opera um processo de interpretação” (CHARADEAU, 2009: 46).

b.

Sujeito Enunciador (EUe) e Sujeito Comunicante (EUc):
O EUe, assim como o TUd, é um “sujeito de fala” que deve ser

localizado no processo comunicativo. Porém, este é construído pelo EUc
(sujeito social) que, como sujeito ideal, pertencente ao processo de produção,
representa o traço de intencionalidade que o sujeito interpretante tentará
adivinhar. Charadeau (2009: 48) aponta, como ressalva, que no processo de
interpretação, o “EUe é uma imagem de enunciador construída pelo TUi como
uma hipótese (processo de intenção) de como é a intencionalidade do EUc
realizada no ato de produção”34.
Visto que os sujeitos são constituídos durante o ato de fala (como um
teatro no qual os papéis são distribuídos durante a execução do “ato” e não
anteriormente ao início da peça), “EUe e TUd são em parte transparentes, na
medida em que estão inscritos no ato de linguagem pela configuração
particular desse ato” (CHARADEAU, 2009:48).
Já o EUc é aquele que inicia o processo de produção da mensagem
(CHARADEAU, 2009:48) e, assim como o TUi, é um sujeito agente que se
institui como “locutor e articulador de fala”.
Mas as leis do discurso valem também para qualquer outro tipo de
enunciação, até mesmo para a escrita, em que a situação de
recepção é distinta da situação de produção (MAINGUENEAU, 2011:
32).

Como visto acima, os conceitos da AD podem ser utilizados em diversos
tipos de enunciação. Barthes (1984, 2003 e 2006) demonstrou que até mesmo
em textos não verbais é possível a aplicação de uma análise linguística. O
advento da indústria cultural e a ampliação de uma comunicação publicitária
tornaram os anúncios publicitários objetos de estudo muito atraentes para a AD
e, desta maneira, observamos que para este segmento são dedicados muitos
34

Negritos de nossa autoria, o itálico é do autor da frase.
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artigos e livros, enquanto que para a análise de textos não verbais puros (não
híbridos) são escassos a ponto de ousarmos afirmar que se encontram em
uma situação embrionária.
O fotógrafo flusseriano é capaz de interferir no input e no output da
câmera e, assim, escapar dos limites impostos pela Caixa-Preta (“programa
interno” imutável, como visto anteriormente). Como a AD procura entender o
significado que uma mensagem possui em determinado ambiente, verificamos
que a compreensão das ferramentas de análise de discurso permite que o
fotógrafo exerça de maneira mais efetiva estas ditas interferências na entrada
(input) e na saída (output) das mensagens fotográficas.
Sendo a fotografia um discurso, sua leitura obedeceria às “Leis do
Discurso”, às competências, à localização dos sujeitos e aos contextos em que
é executada. Para tanto, inevitavelmente, deve-se ter em mente que a
fotografia é um veículo informacional, cujo caráter principal é a de possuir
vários significados. Razão pela qual adotamos, para designar este fenômeno, a
noção de polissemia, enquanto outros autores, como Milton José Pinto
(2002:30), preferem caracterizá-lo como heterogeneidade ou plurivocalidade.

2.4.

Polissemia

Relembramos que vários são os elementos envolvidos durante a
interpretação de um discurso: quem e como se comportam os sujeitos, o
ambiente em que é emitido o discurso, os saberes anteriores do interpretante
etc. Desta maneira, a interpretação dos signos presentes à superfície imagética
pode redundar em diversos significados diferentes, se levarmos em
consideração os signos pontualmente. Além disso, a junção dos significados
dos signos presentes na imagem fotográfica pode resultar em vários outros
significados, abrindo um infinito potencial de interpretação de uma única
imagem fotográfica.
A essa junção de signos e de seus significados individuais em um
significado em grupo denominamos “teias de significação” ou “redes de
significação”, uma vez que, caso fôssemos acompanhar os movimentos
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oculares de um observador da imagem, obteríamos um desenho assemelhado
a uma rede ou uma teia de aranha35.
Quase todos os livros didáticos sobre a prática fotográfica hoje
disponíveis no mercado contêm um capítulo dedicado a “regras” de
composição. Tais “regras” são, na verdade, diretrizes comumente seguidas por
fotógrafos durante o exercício de apreensão fotográfica, principalmente pelos
neófitos, e permite que a linguagem fotográfica direcione o ponto inicial da
leitura da imagem: o ponto inicial do scanning.
Na Fig. 4, podemos visualizar um exemplo do funcionamento das
“regras” de composição fotográfica. Nesta imagem, Mitteldorf providencia um
direcionamento de nosso olhar primeiramente para o canto inferior direito, a
saber, o ponto padrão de nossa leitura ocidentalizada, uma vez que é a parte
com a qual costumamos segurar entre indicador e polegar para passar as
páginas de livro ou revistas no ocidente.
No entanto, o grande objeto arredondado que é o guarda-chuva –
possuindo uma cor oposta ao chão listrado – produz um “peso” imaginário para
a imagem. Em seguida, estabelece-se uma linha curva, seguindo para a ponta
extrema, acima na esquerda, o que seleciona diversos signos: a língua da
menina enquanto a mesma fecha os olhos – provavelmente por conta da chuva
e por estar olhando para o alto –, os cabelos ondulados e úmidos das duas
meninas do meio que se distraíram e abaixaram a proteção dos guardachuvas, bem como o detalhe das pernas cruzadas da última menina, que
abrilhanta a imagem, já que o último guarda-chuva é um “ponto final” em uma
narrativa visual completamente interessante.
Nesse tipo de descrição, em nenhum momento foram designados
significados para a imagem; há apenas uma constatação acerca da disposição
dos objetos na superfície da imagem, baseada no que se aprende nos cursos
básicos de fotografia. Entretanto, adotar uma postura inquiridora sobre a
intencionalidade da disposição dos elementos pelo fotógrafo no momento da
apreensão, possibilita ao leitor da imagem tecer significados para a obra.

35

Em A Imagem, Jacques Aumont, refere-se a este movimento por “busca visual” (2008:60), a descrição
física deste movimento assemelha-se à descrição do scanning de Vilém Flusser.
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Muitos dos significados tecidos para uma imagem surgem do uso dado a
esta imagem (discurso da pragmática), sendo a publicidade e o jornalismo os
maiores responsáveis por este tipo de definição significante. Esse fato possui
uma ligação com a condição histórica que passamos em revista anteriormente
(cf. Capítulo 1). Durante o surgimento e popularização da técnica fotográfica, o
desenvolvimento de melhores técnicas de impressão36 possibilitou o uso das
fotografias para “ilustrar” os eventos descritos inicialmente de maneira textual,
agindo assim em conformidade com a mimesis e com o aspecto da veracidade
(fiador da mensagem escrita).
Pode-se inferir, portanto, que esta é uma das razões pelas quais a ideia
da mimesis perdura até os dias atuais na interpretação do senso comum, que
retoma a ideia de que a fotografia é “cópia fiel” da realidade, quando, na
verdade, ela se apoia na realidade para existir.

2.5.

Coautoria

No que tange à questão da polissemia, observamos que o conceito de
“autor” pode ser criticado, ou melhor, ampliado. A apreensão fotográfica é,
inegavelmente, um momento único, tanto na sua característica indicial quanto
no fato de ser fruto de aspectos subjetivos e sensoriais do fotógrafo em sua
relação com o meio. No entanto, seria talvez um reducionismo considerar que o
termo “autoria” refere-se apenas ao fotógrafo, uma vez que não apenas ele,
mas todos os interpretantes de sua mensagem passam a significar os
elementos ali expostos.
Sabe-se que a questão do autor remete ainda à origem do termo
“enunciado”, que, como vimos anteriormente, não significa a simples ação de
localizar o enunciador. Para Maingueneau (2011:137-138), o conceito de
polifonia tecido por Mikail Bakhtin é a descrição mais fidedigna desta
problemática, pois a mesma caracteriza “as várias vozes” implicadas no
discurso.
Ao aproximar a ideia de autoria tradicional à do programa flusseriano, é
impossível não lembrar de Barthes que, ao “assassinar” o autor no artigo A
36

“A impressão direta de fotografia era possível desde 1880, quando apareceu o processo de impressão
por meio-tom (halftone)” (PALMA, 2005).
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morte do autor, assinala que “é a linguagem que fala, não é o autor”37
(BARTHES, 2004: 2). Isso já nos mostra que a linguagem é um processo
plurissêmico, onde a coautoria está presente. O uso deste termo se faz,
portanto, plenamente pertinente na consideração do ato fotográfico, uma vez
que, como diz Flusser, ao fotografarmos lidamos com conceitos e programas,
de onde surgem “novos programas” cujas regras são tecidas pela relação entre
o apreensor da imagem e todos aqueles que passam a significar a imagem.
No entanto, estudos posteriores ao estruturalismo, e aí podemos incluir o
último Barthes (A câmara clara), demonstram que a questão autoral torna-se
novamente importante, não mais como própria a um autor de inspiração
“transcendental”, mas a um autor encarnado, parte subjetiva do texto e,
enquanto construtor das cenas enunciativas, coenunciador.
O emissor do processo comunicativo reflete-se na fotografia como um
sujeito multifacetado, pois não compete apenas ao apreensor da imagem
fotográfica a transmissão da mensagem. Sendo a fotografia objeto da cultura,
sua observação e decodificação serão efetuadas pelo leitor da imagem que irá
confeccionar, por síntese, um significado da imagem que está a sua frente, e
este difere, muito provavelmente, daquele imaginado pelo executor da
apreensão da imagem fotográfica. Tal ação outorga ao leitor da imagem o
estatuto de autor, com o mesmo prestígio daquele que executou a apreensão.
Na AD, também encontraremos referências ao sujeito emissor
multifacetado. É o que expressa Authier-Revuz38: “as palavras são, sempre e
inevitavelmente, as palavras dos outros”. “Imagens são mediações entre
homem e mundo” (FLUSSER, 2002: 23).
Portanto, a retomada do estatuto do autor junto aos estudos filosóficos
atuais procede, já que os seres humanos, como comunicantes, têm a
necessidade vital de determinar em que ambiente discursivo se encontram,
para que seus gestos e seu campo linguístico sofram variações para atender a

37

O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida pela nossa sociedade, na medida em que,
ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela
descobriu o prestígio pessoal do indivíduo, ou como se diz mais nobremente da „pessoa humana‟.
(BARTHES, Roland, 2004.)
38

[cf. Authier-Revuh, 1971]
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uma exigência social, e para tanto é necessário que dentro de um contexto
saibam quem foi o emissor de uma dada mensagem (MAINGUENEAU, 2004).
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3. Pesquisa Prática
3.1.

As imagens

Fig. 6: Rhein II

GURSKY, ANDREAS. Disponível em: <<http://www.moma.org/collection/browse_results.
php?object_id=88067>>. Acesso em: 20 Jun 2012.

Fig. 7: Kamiokande

GURSKY, ANDREAS. Disponível em: <<http://www.artnet.com/artwork/426097921/706/
andreas-gursky-kamiokande.html>>. Acesso em: 20 Jun 2012.
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Fig. 8: Sem título

MARANHÃO, Guilherme. Disponível em:
/maispluracidades>>. Acesso em: 19 Jun 2012.

<<http://www.guilhermemaranhao.art.br

Fig. 9: Sem título

MARANHÃO, Guilherme. Disponível em: << http://www.guilhermemaranhao.art.br/meucorpo
>>. Acesso em: 19 Jun 2012.

3.2.

Descrição da Pesquisa

A fim de desenvolver um trabalho mais consistente no que tange à
relação teoria versus prática, planejamos e executamos um experimento
simples, cujo resultado foi anexado ao final desta dissertação (cf. Anexo 1) e
comparado efetivamente com os dados teóricos levantados por este trabalho.
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Intencionávamos com esse experimento, entender como se processam
as ferramentas de interpretação de imagens fotográficas, propostas e descritas
por esta dissertação, nos indivíduos que não apresentam qualquer tipo de
aprendizado formal de AD ou outra disciplina de interpretação imagética
fotográfica.
Compusemos, assim, dois grupos divididos em dois subgrupos (Controle
e Estudo) (cf. Tabela 01 abaixo), cada qual com cinco indivíduos cada. Vale
salientar que a escolha destes indivíduos se processou por disponibilidade dos
mesmos, exigindo-se que os sujeitos de um dos grupos envolvidos
desconhecessem a AD ou outros tipos de teorias e técnicas de leitura
imagética. O segundo grupo foi formado por indivíduos iniciados em tais
técnicas ou com certo domínio das teses da AD. Ambos os grupos foram
colocados frente a apresentações de slides contendo imagens de Andreas
Gursky e Guilherme Maranhão, que serão descritas abaixo (cf. Item 3.5).
Nos dois grupos (Grupo AD e Grupo NAD), ao subgrupo denominado
Controle (GCAD e GCNAD) foi permitido intervir no fluxo da apresentação dos
slides, sem qualquer contagem de tempo para tanto; já para o subgrupo Estudo
(GEAD e GENAD), não foi dada a oportunidade de intervir na passagem dos
slides, tendo sido limitado o tempo de 30 segundos para a passagem dos
mesmos.
Vale lembrar que a determinação de 30 segundos para esse
experimento não é aleatória. Trata-se do limite de tempo comum aos vídeos
publicitários televisivos. Deste modo, neste meio-minuto, a maioria de nós
procura extrair o máximo de informação, lei da exaustividade (cf. letra d do item
2.7.).

3.3.

Sobre o questionário

O questionário aplicado junto à observação das imagens (cf. ANEXO II)
foi dividido em duas etapas distintas. Um questionário inicial contendo
perguntas que buscassem dados sobre conhecimentos de experiências de vida
dos indivíduos (idade, gostos musicais, livros lidos, hobbies etc), e um
questionário específico sobre a observação de cada uma das imagens.
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Vale salientar que objetivamos com o questionário inicial chegarmos a
possíveis conhecimentos anteriores que influenciassem a leitura das imagens
pelos indivíduos pesquisados.

Tabela 01: Grupos e subgrupos
GCAD01
GCAD02
GCAD03
Neste grupo estão os indivíduos que
já estão acostumados ao processo

Grupo AD

técnico de interpretação de imagem
ou que já tiveram contato com as

GCAD04
GCAD05
GEAD01
GEAD02

teses da análise do discurso.

GEAD03
GEAD04
GEAD05
GCNAD01
GCNAD02
GCNAD03
Neste grupo estão os indivíduos que
não têm nenhum tipo de aproximação

Grupo NAD

com

o

processo

técnico

de

interpretação de imagem ou contato
com as teses de análise do discurso.

GCNAD04
GCNAD05
GENAD01
GENAD02
GENAD03
GENAD04
GENAD05

Já o questionário específico visava comparar diretamente as respostas dos
diversos indivíduos, procurando identificar aqueles que demonstravam estar
indo além do simples reconhecimento dos elementos apresentados na
superficialidade da imagem, ou seja, o aspecto icônico (mimético).
Antes de empreendermos a discussão com os teóricos até agora
apresentados e os resultados experimentais, é necessária uma apresentação
dos dois artistas acima referidos e de suas obras. Vale afirmar que se buscou
na seleção destes autores, referências polissêmicas e processos de
interferência principalmente no input e no output das imagens como
ferramentas de expressão subjetiva.
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3.4.

Autores e Obras

3.4.1. Andreas Gursky
Gursky caracteriza uma nova linhagem de fotógrafos alemães que
procuram tencionar os limites técnicos da câmera fotográfica ao propor
assuntos cotidianos e paralisá-los no instante da fotografia. Grande parte das
pesquisas feitas sobre fotografia nas universidades alemãs não remetem a
nenhum aspecto abordado como objeto de estudo das ciências humanas –
pelo menos não diretamente – mas, concentra-se, principalmente, no hardware
envolvido na apreensão fotográfica.
A distância tecnicista alcançada pela foto de Andreas Gurksy é denominada
por Charlotte Cotton (2010: 81) como inexpressiva. A distância que o apreensor
coloca seu leitor do assunto fotografado produz uma distância corporal,
colocando o leitor como um verdadeiro espectador onipresente.
Foi ainda durante os anos de 1980 e 90 que Gursky adotou as grandes
ampliações de imagens fotográficas: “hoje em dia, uma foto sua tem 2 m de
altura e 5 m de largura” (COTTON, 2010: 83); e, assim, assume “a ponta-delança da fotografia inexpressiva contemporânea” (IDEM).
Seus quadros alcançam milhares de dólares: Rhein II (cf. Fig. 6) alcançou a
marca de fotografia mais cara do mundo sendo vendido por 4,3 milhões de
dólares39 em Novembro de 2011; o que também demonstra, além de uma
qualidade técnica invejável do artista, uma aceitação por parte da comunidade
do status de “expressão artística” alcançada pela fotografia e do valor ao
público leigo da fotografia como objeto artístico de coleção.

3.4.1.1. Rhein II
O rio Reno é o principal rio que corta a Alemanha, possuindo, desta
maneira, uma grande importância ainda hoje, sendo coadjuvante em diversas
passagens históricas. Nesta imagem, o rio é retratado com uma forma plácida,
quase lisa, que possibilita que o tomemos por um dos muitos caminhos a
serem percorridos.

39

Disponível em <<http://www.buzzfeed.com/mjs538/this-is-the-worlds-most-expensive-photograph>>
Acesso em: 21 abr 2012.
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O espectador desta imagem precisa se colocar no lugar corpóreo do
apreensor, sentir o vento que lhe lambe a face, a luz que reflete na massa
d´água a sua frente. Para tanto, uma pergunta é levantada: qual a diferença
entre os caminhos?
As linhas são tão retas, a distância é tão massificante que detalhes nos
escapam e não conseguimos mais estabelecer as comparações necessárias
para entendermos de onde vem e para onde vai o rio e os outros caminhos que
lhe fazem paralelo.
Sem estes detalhes somos navegadores sem rumo. Nossa visão, sendo
colocada à distância, não permite que entendamos o objeto de nossa atenção,
apesar de assim podermos compreender um pouco mais sobre a relação que
aquele objeto tem com um universo que o circunda.

3.4.1.2. Kamiokande
O Super-Kamiokande é um observador de neutrinos localizado na
cidade de Hida, no Japão40. Em um reservatório cilíndrico de quase 42 metros
de altura e 40 de largura, com paredes forradas de tubos fotomultiplicadores,
há aproximadamente 50 milhões de litros d´água.
A priori, a observação da imagem não possibilita que nós caracterizemos
o que estamos vendo, afinal, não faz parte do dia a dia de ninguém que não
trabalhe lá dentro. A existência da água é inferida pela identificação dos dois
pequenos barcos a remo que estão no canto direito da imagem, o que nos leva,
necessariamente, a supor a existência de algum tipo de superfície.
As bolas de luz espalhadas pelas paredes continuam abaixo da
superfície d´água, não possibilitando qualquer tipo de adivinhação se a
existência submersa seja física ou especular (de espelho, reflexo). Este
processo fica ainda mais complicado quando não conseguimos definir com
clareza o reflexo dos pequenos barcos.
Ao retratar este cenário inusitado, o fotógrafo promove um efeito
desnorteador, como o visto na Rhein II. A distância que o mesmo implementa é
necessária para caracterizar a imensidão espacial do Kamiokande, porém, não
40

Dados disponíveis no site oficial do observatório.
tokyo.ac.jp/index-e.html>>. Acesso em: 30 jun 2012.

Disponível

em:

<<http://www-sk.icrr.u-
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possibilita que tenhamos qualquer ponto de referência quanto à natureza do
que estamos vendo.

3.4.2. Guilherme Maranhão
No quesito de elaborar mecanismos para interferir no input do aparelho
fotográfico, Guilherme Maranhão é destaque. As fotografias trazidas neste
trabalho são imagens apreendidas com uma câmera fotográfica analógica
adaptada com um CCD de escâner de mesa no local da tampa traseira. No
momento do “clique”, o fotógrafo aciona o programa de escaneamento no
computador. Assim, através da objetiva da câmera fotográfica, o CCD vai
captando os raios solares de maneira linear, diferentemente do CCD das
câmeras fotográficas digitais que captam um espaço definido de uma única
vez. As imagens captadas de maneira linear são depois montadas por meio do
software de edição de imagens, produzindo, deste modo, fotografias como as
reproduzidas no início (Fig. 8 e Fig. 9).
Ao estudarmos o trajeto profissional de Maranhão, podemos verificar
que o experimentalismo já era parte integrante de seu espírito fotográfico.
Diversas de suas imagens foram produzidas com filmes fora de validade e com
temáticas que retratam o lixo e a reciclagem de materiais (Prêmio Porto Seguro
Fotografias 2007).
Em seu sítio na internet o fotógrafo descreve que “sua pesquisa está
centrada na busca de alterações do processo de formação de imagens e na
subversão das ferramentas produzidas pela indústria” 41, pondo a si mesmo em
consonância com os escritos flusserianos.
Com cinco exposições individuais, treze exposições coletivas, o prêmio
de Fotografia do Porto Seguro 2007 e com imagens nas coleções do MAM-SP
e em coleções individuais, este fotógrafo carioca – mas que reside em São
Paulo desde 1985 – é um dos expoentes da fotografia contemporânea
brasileira, com material estético extremamente rico e um valioso objeto de
estudo para a pesquisa em fotografia.

41

Sítio do Guilherme Maranhão. Disponível em: << http://www.guilhermemaranhao.art.br/>>. Acesso em:
30 Jun 2012.
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3.4.2.1. Sem Título (Pluracidades)
Esta imagem é da segunda série de trabalhos fotográficos que o autor
nominou Maispluracidades. Trata-se de cópias cromogênicas com laminação
fosca e montadas no software Adobe Photoshop.
Aqui percebemos interferências cromáticas e de nitidez por toda a
superfície imagética que o público leigo caracteriza como erros ou defeitos,
mas que são, na realidade, características intrínsecas do mecanismo de input
escolhido pelo autor da imagem. As distorções comuns nas objetivas mais
utilizadas na fotografia, aqui não são observáveis por conta da deformação
causada pelo tipo de apreensão fotossensível. O CCD de escâner não funciona
da mesma maneira do que aquele instalado em câmeras fotográficas digitais.
Estas trabalham por sensibilidade em área, captando de uma única vez todos
os milhões de pixels para o qual é capacitada, já aquela produz a captura
linearmente como uma impressora faria ao imprimir uma folha.
O resultado pode ser observado acima, onde os referenciais (dêiticos)
espaciais não são afixados muito bem. A nitidez e o apelo referencial do leitor
da imagem ficam prejudicados. Em termos de AD, o “contrato de comunicação”
foi modificado e cabe ao leitor entender a intenção do enunciador.

3.4.2.2. Sem Título (Meu Corpo)
Em seu sítio na internet, Guilherme Maranhão descreve a série Meu
Corpo como uma “fotografia de diagnóstico”, onde o obsoleto e o inútil se
tornam imagens. Ele refere-se ao fato do CCD utilizado para realizar as
imagens da série ter o sensor de verde faltando, funcionando, desta maneira,
apenas o azul e o vermelho42. O CCD é tido assim como “defeituoso”.
A inutilidade a qual se refere, portanto, é a de uma peça eletrônica que
seria dada como desprezível, já que não é capaz de digitalizar aquilo que é
colocado à sua frente com os detalhes que seriam captados por um olho
humano sadio.
A estética do autorretrato sofre, com Maranhão, uma reconfiguração,
que busca captar a imagem que o fotógrafo faz de si mesmo e não como as
42

As imagens geradas digitalmente são realizadas no perfil de cor subtrativa chamada de RGB (Red,
Green and Blue), onde as cores azul, vermelho e verde misturadas dão origem a todas as outras cores.
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pessoas o veem. É a “pose teatral” de Barthes (1984), um tipo de Narciso
bizarro que enxerga a si próprio de maneira distorcida e não da maneira mais
“bela”.
Esta distorção é ilusória, como aponta Helouise Costa ao escrever o
texto que acompanhava a exposição de Maranhão no Mezanino do Itaú
Cultural em 2005. Tal distorção vem não de lentes “quebradas” ou “malfeitas”,
mas de fatias do espaço tempo que são apreendidas paulatinamente pelo
escâner. Guilherme Maranhão levou o termo scanning a sério.
Excluindo as qualidades sígnicas das cores, uma vez que não é ponto a
ponto com a realidade, conseguimos adivinhar os referentes espalhados pela
superfície imagética. Ora uma parte do rosto, ora outra parte do corpo, uma
janela ao fundo, um pedaço de mesa, tudo distorcido pelo escaneamento.
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4. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO
4.1.

Análise dos Dados

Durante o procedimento, pudemos visualizar por diversas vezes
comentários acerca do uso de cada uma das imagens. E ficou mais do que
evidente a “prisão” da superficialidade. O “golpe de vista” flusseriano
predominou no experimento com apenas cinco (5) indivíduos dos vinte (20)
pesquisados fugindo a esta condição.
O incômodo com a condição de ser forçado a explorar a imagem
também foi algo evidente nas expressões físicas e nos comentários durante e
após o experimento. As condições de leitura foram observadas, e por diversas
vezes intervimos perguntando se os mesmos estavam conseguindo visualizar
adequadamente a tela e os elementos ali expressos.
Estranhamente, os indivíduos do GENAD e do GEAD, aqueles que
tinham apenas 30 segundos para visualizar cada imagem, descreveram de
maneira mais pormenorizada sua experiência com cada uma das imagens,
enquanto que os indivíduos do GCNAD e do GCAD raramente fugiam de
escrever apenas uma linha.
Com relação à faixa etária, as idades dos indivíduos ficaram dentro do
que poderia ser chamada de população economicamente ativa 43, tendo
representantes dos 18 aos 59 anos, de ambos os sexos e com formação
escolar do Fundamental ao Doutorado (consideramos todos com Superior
Completo). A maioria dos indivíduos (19 de 20 indivíduos) costuma ler livros,
mesmo que apenas infantil para seus filhos. Aqui ressaltamos que não foi feito
qualquer juízo de valor sobre os livros lidos, apenas entendemos que a
declaração de que está acostumado a ler possibilita a aquisição daquilo que é
tido por Maingueneau como conhecimentos enciclopédicos (MAINGUENEAU,
2011: 47-50).

43

Cf. IBGE (Disponível em: << http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/
pme/pmemet2.shtm>>. Acesso em: 26 Jun 2012).
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Gráfico 01: Gráfico representando o sexo dos participantes.

Gráfico 02: Gráfico representando a faixa etária dos participantes.

Gráfico 03: Gráfico representando o nível de escolaridade dos participantes.
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Da totalidade dos indivíduos pesquisados, oito (8) deles deixaram pelo
menos uma pergunta sem responder ou responderam que não sabiam. Apenas
dois (2) deles deixaram claro que não conseguiam visualizar a imagem (a
imagem em questão era a Fig. 7) e relacioná-la com algo que conhecessem.
Nenhum deles teceu qualquer tipo de reclamação acerca da escrita das
perguntas, apenas manifestaram ressalvas quanto a escolha das imagens,
dizendo que eram difíceis de serem descritas.

4.2.

Discussão

As imagens trazidas por este trabalho são tidas como artísticas, seja por
explorarem tendências diferenciadas ou por estarem (como a Fig. 6 e 7) em
espaços de exposição ou coleções particulares tendo sido adquiridas por meio
de um leilão oficial.
No entanto, em nenhum momento na pesquisa, qualquer um dos
indivíduos referiu-se às imagens diretamente como artísticas. Quando, então,
os indivíduos foram perguntados sobre a capacidade que a imagem tinha de
representar visualmente uma notícia ou produto (Pergunta 04), a maioria
absoluta (18 de 20) não conseguiu realizar esta definição ou confundiu objeto e
mensagem.
Isso representa para nós um indicativo de que o público leitor de
imagens ainda leva em consideração uma provável característica mimética da
fotografia com relação ao real, ou seja, serve apenas para retratar um tema
objetivamente. Contudo, podemos inferir um lado positivo na empreitada: a
fotografia foi aceita até mesmo pelo público leigo como ferramenta de
expressão.
Os subgrupos (Controle e Estudo) em ambos os grupos, tiveram
comportamento semelhante na descrição das imagens: o grupo com menos
tempo para visualizar a imagem (Estudo) providenciou uma descrição mais
detalhada das mesmas. A diferença observada entre os Grupos está na
presença de elementos mais metafóricos, consequentemente mais próximos da
conotação e concomitantemente distante da mimesis.
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Podemos perceber este fato nas respostas dadas a Pergunta 01, que
objetivava descobrir se o “assunto”

44

escolhido pelo fotógrafo era facilmente

identificado. Neste caso, o Grupo AD, na leitura de imagens, providenciou
respostas menos objetivas como podemos ver nas tabelas abaixo:
TABELA 02: Respostas da Pergunta 01 dos indivíduos do Grupo NAD
Pergunta 01
GRUPO NAD
Imagem
Resposta
FIG. 6
Paisagem
FIG. 7
Um rio onde trabalhador de pesca esta pescando de rede (sic).
GENAD01
FIG. 8
O trânsito nas grandes cidades.
FIG. 9
Um suposto médico.
FIG. 6
Natureza
FIG. 7
Reciclagem
GENAD02
FIG. 8
Cidade. Metrópole.
FIG. 9
Medicina
FIG. 6
Paisagem
FIG. 7
Um cenário
GENAD03
FIG. 8
Uma cidade do mundo moderno.
FIG. 9
Um efeito
FIG. 6
Um lago ou pantanal
FIG. 7
Só mostrar (sic) uma imagem de uma tela com esferas.
GENAD04
FIG. 8
Uma cidade sofrendo uma radiação solar.
FIG. 9
Uma tela em quadro antigo
FIG. 6
Paisagem
FIG. 7
Uma distorção de imagens.
GENAD05
FIG. 8
Uma cidade metropolitana.
FIG. 9
Não consegui identificar
FIG. 6
Elemento água
FIG. 7
Música
GCNAD01
FIG. 8
Velocidade
FIG. 9
Prisão
FIG. 6
Natureza
FIG. 7
Não sei
GCNAD02
FIG. 8
Ficção, arte.
FIG. 9
Arte
FIG. 6
Limite
FIG. 7
Imagem interna de um tanque.
GCNAD03
FIG. 8
Avenida
FIG. 9
Reflexo do Sol
FIG. 6
1 planície
FIG. 7
1 cortina
GCNAD04
FIG. 8
1 prédio
FIG. 9
1 pessoa em casa
FIG. 6
Natureza
FIG. 7
Luz
GCNAD05
FIG. 8
Urbanização
FIG. 9
A visão de um doente
TABELA 03: Respostas da Pergunta 01 dos indivíduos do Grupo AD
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Entendendo “assunto” como um termo técnico da fotografia que denomina o objeto, cena ou
fenômeno registrado pela fotografia, sendo esta definição devidamente descrita para cada um
dos participantes da pesquisa.
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GRUPO AD

GEAD01

Imagem
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6

GEAD02

GEAD03

FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6

GEAD04

GEAD05

GCAD01

GCAD02

GCAD03

GCAD04

FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 6
FIG. 7

GCAD05

FIG. 8

FIG. 9

Pergunta 01
Resposta
Natureza
Não sei.
Arquitetura
Não sei.
Preservação ambiental, por mostrar um campo verde e água
limpa.
Arquitetura.
Dimensão 3D
Laboratório de Ciência.
O assunto abordado é uma paisagem.
Foto artística.
Foto Publicitária, paisagem urbana.
Foto publicitária.
Percurso da vida, uma linha segue o traçado determinado pelo
indivíduo o outro pela vida (Rua/Rio).
Claustrofobia, repetição de cenários.
Centros Urbanos Caóticos.
A solidão humana.
Qualidade de vida.
Diferentes proporções, Ordens de grandeza.
Raiva, rebeldia.
Sensualidade.
A margem de um determinado rio. Água e vegetações.
Luz.
Prédios urbanos.
Um homem dentro de um templo.
Paisagem.
A imensidão do planeta perante os homens minúsculos.
As várias formas de se ver o urbanismo.
Experiência com imagens através de cortina de “vidros”.
Paisagem.
Tecnologia.
Ambiente urbano.
Cotidiano.
Um grande lago.
Figuras geométricas formadas por pequenas esferas.
Uma grande cidade.
O olhar de um paciente em operação.
Trata-se de uma paisagem que destaca, sobretudo, a simetria de
seus elementos.
Trata-se de uma profusão de esferas metálicas, cuja disposição
causa um efeito tridimensional em relação ao espaço que
ocupam.
Trata-se de um plano composto pelas imagens de uma
metrópole, com prédios distorcidos e o registro das luzes dos
faróis dos carros. A forte distorção destes elementos fez com que
eles adquirissem um estado fluido, quase líquido aos nossos
olhos.
Trata-se de um ambiente bem distorcido, cujos elementos que
conseguimos reconhecer são um homem, janelas e algo mais
que pareça ser o interior de um apartamento. Sensação obtida
também, pelos prédios que avistamos pela janela ao fundo.
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As respostas dadas a esta pergunta pelo GCNAD demonstram que
apesar de não conseguirem explicar, ou descrever, muitos indivíduos se
propunham a buscar a decifração da mensagem visual. Em termos
flusserianos, tentavam sair da zerodimensionalidade da imagem técnica e
passar ao texto escrito, sem muito êxito; afinal, nunca foram instruídos sobre
como o fazer. Apesar de que numericamente o GEAD apresenta uma
semelhança com a capacidade descritiva observada no GCNAD, o GCAD foi o
subgrupo que apresentou as respostas mais metafóricas entre os indivíduos
observados.
Vale salientar a diferença clara entre as respostas do primeiro e do
segundo grupo. Vejam como as respostas do Grupo AD tornam-se mais
complexas, mais detalhadas e diversos indivíduos demonstram uma tendência
a representar seus pensamentos por meio de metáforas (GEAD0245,
GEAD0446, GEADO547, GCAD0248 e GCAD0549), enquanto no Grupo NAD o
objetivismo

é

hegemônico,

com

quase

todos

os

indivíduos

tendo

aparentemente confundido assunto e referente.
Um dado interessante foi o fato de que aqueles indivíduos que
supuseram que a imagem havia sido manipulada por computador, tiveram esta
impressão apenas nas imagens que aparentavam “defeitos” em relação à
realidade visual (Fig. 8 e Fig. 9). Nas outras, que se assemelhavam à realidade
45

(FIG. 6) Preservação ambiental, por mostrar um campo verde e água limpa. (FIG. 7) Arquitetura. (FIG.
8) Dimensão 3D. (FIG. 9) Laboratório de Ciência.
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(FIG. 6) Percurso da vida, uma linha segue o traçado determinado pelo indivíduo o outro pela vida
(Rua/Rio). (FIG. 7) Claustrofobia, repetição de cenários. (FIG. 8) Centros Urbanos Caóticos. (FIG. 9) A
solidão humana.
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(FIG. 6) Qualidade de vida. (FIG. 7) Diferentes proporções, Ordens de grandeza. (FIG. 8) Raiva,
rebeldia. (FIG. 9) Sensualidade.
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(FIG. 6) Paisagem. (FIG. 7) A imensidão do planeta perante os homens minúsculos. (FIG. 8) As várias
formas de se ver o urbanismo. (FIG. 9) Experiência com imagens através de cortina de “vidros”.
49

(FIG. 6) Trata-se de uma paisagem que destaca, sobretudo, a simetria de seus elementos. (FIG. 7)
Trata-se de uma profusão de esferas metálicas, cuja disposição causa um efeito tridimensional em
relação ao espaço que ocupam. (FIG. 8) Trata-se de um plano composto pelas imagens de uma
metrópole, com prédios distorcidos e o registro das luzes dos faróis dos carros. A forte distorção destes
elementos fez com que eles adquirissem um estado fluido, quase líquido aos nossos olhos. (FIG. 9) Tratase de um ambiente bem distorcido, cujos elementos que conseguimos reconhecer são um homem,
janelas e algo mais que pareça ser o interior de um apartamento. Sensação obtida também, pelos prédios
que avistamos pela janela ao fundo.
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vista, um pequeno número de indivíduos identificou como se as mesmas
houvessem sido alteradas.
Convém relembrar que as imagens utilizadas não são aquelas
comumente presentes no cotidiano do público leigo, fato corroborado pelas
respostas negativas sobre conhecer aquela imagem anteriormente no Grupo
NAD. No entanto, a “mesma” técnica e o “mesmo” olhar são depois,
eventualmente, trazidos a outras expressões, principalmente por meio da
publicidade, permitindo que as imagens adotem significantes diferentes
daqueles imaginados pelo apreensor inicialmente. As imagens Fig. 6 e 07 de
Gursky possuem um referente físico muito presente, o que distancia, de
alguma forma, a possibilidade da imagem ter sido alterada, enquanto nas
imagens Fig. 8 e 09 de Guilherme Maranhão, essas possuem algo de diferente
ao que visualizamos. Sendo assim, são passíveis de receberem o rótulo de
manipuladas.

Assim é plausível que os indivíduos atribuam apenas às

imagens mais “não convencionais” o fato de serem manipuladas digitalmente.
O fato de desconhecer as imagens apresentadas e poucos indivíduos
buscarem escapar das amarras do “golpe de vista” (FLUSSER, 2011), faz com
que a maior comprovação realizada por este trabalho é a de que há sim, junto
ao público leigo, independentemente do grau de instrução, um nível
considerável de “analfabetismo visual” (FLUSSER, 2011). Este deve, a todo
custo, ser combatido, sob pena de termos uma massa de indivíduos que não
acessa o programa interno à caixa-preta e, assim, não desvenda os outros
programas que o fizeram e que dele derivam.
Em uma contraprova deste fato estão as respostas do Grupo AD. Estas
respostas foram menos voltadas à descrição física da imagem, ou seja, à
localização, identificação e caracterização dos referentes, o que vai ao
encontro do noema do “isto-foi” barthesiano (BARTHES, 1984) ou a primeira
concepção sobre o referente trazida por Dubois (cf. página 31 deste presente
trabalho).
Como exemplo disso temos uma imagem simples de um rio na Fig. 6 de
Andreas Gursky, Rhein II. A maioria absoluta dos indivíduos pesquisados
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apenas visualizou o referente50. Destacamos, porém, alguns indivíduos que
obtiveram significados diversos: GEAD03 (FIG. 6: “O assunto abordado é uma
paisagem”. FIG. 7: “Foto artística”. FIG. 8: “Foto Publicitária”, FIG. 9: “Paisagem
Urbana”), GEAD04 (FIG. 6: “Percurso da vida, uma linha segue o traçado
determinado pelo indivíduo o outro pela vida (Rua/Rio)”. FIG. 8: “Claustrofobia,
repetição de cenários”. FIG. 9: “Centros Urbanos Caóticos, a solidão humana”),
GEAD05 (FIG. 6: “Qualidade de vida”. FIG. 7: “Diferentes proporções, Ordens
de grandeza”. FIG. 8: “Raiva, rebeldia”. FIG. 9: “Sensualidade”), GCAD03 (FIG.
6: “Paisagem”. FIG. 7: “Tecnologia”. FIG. 8: “Ambiente urbano”. FIG. 9:
“Cotidiano”) e GCAD05 (FIG. 6: “Trata-se de uma paisagem que destaca,
sobretudo, a simetria de seus elementos”. FIG. 7: “Trata-se de uma profusão
de esferas metálicas, cuja disposição causa um efeito tridimensional em
relação ao espaço que ocupam”. FIG. 8: “Trata-se de um plano composto pelas
imagens de uma metrópole, com prédios distorcidos e o registro das luzes dos
faróis dos carros. A forte distorção destes elementos fez com que eles
adquirissem um estado fluido, quase líquido aos nossos olhos”. FIG. 9: “Tratase de um ambiente bem distorcido, cujos elementos que conseguimos
reconhecer são um homem, janelas e algo mais que pareça ser o interior de
um apartamento. Sensação obtida também, pelos prédios que avistamos pela
janela ao fundo”). Este fato confirma que por mais que a leitura ingênua apenas
enxergue o referente mimético, ainda assim mantém-se o caráter polissêmico
da imagem fotográfica e podemos afirmar que não haverá resposta certa ou
errada quando apontado por qualquer um o assunto da imagem e este for o
referente ou for qualquer outro signo cujo referente tornou-se por si referente.
Se levarmos em consideração uma leitura feita exclusivamente pela
ótica da AD, Maingueneau (2011: 53) afirma que o discurso desenvolve-se no
tempo, de maneira linear. No caso das imagens fotográficas, sabemos que não
é uma leitura linear; como vimos, há uma leitura semelhante a uma rede. No
entanto, dentro de cada uma das redes de significação, levantadas pelo leitor
da imagem, teríamos a estruturação de pequenas narrativas colocadas
linearmente.
50

“Pois eu só via o referente, o objeto desejado, o corpo prezado (...)” (BARTHES, 1984: 17).
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Exemplificando teríamos a questão do muro levantada pelo indivíduo
GCNAD03 (“Limite”) e que não seria tão divergente: o rio Reno atravessando o
horizonte da imagem divide um ambiente predominantemente azul de outro
predominantemente verde. O muro é construído para impedir a passagem, o rio
invariavelmente impede a passagem, mas não é esse o seu objetivo. O
personagem que se encontra na imagem – são com seus “olhos” que vemos a
paisagem – visualiza exatamente esta cena. Intuímos, portanto, as sensações
e os pensamentos com os quais lida o sujeito ao visualizar aquela cena.
Perguntas básicas são traçadas a partir daqui: (a) O que faz o sujeito vidente
da imagem ali? (b) O que quis passar como mensagem o fotógrafo que aquilo
visualizou? (c) Quais são os conhecimentos por detrás daquela cena?
Descrição semelhante executa o sujeito GEAD04 (“Percurso da vida,
uma linha segue o traçado determinado pelo indivíduo o outro pela vida
(Rua/Rio)”) que descreve a imagem como uma interpretação poética do
fotógrafo sobre os caminhos traçados pela nossa própria existência, o conflito
entre o determinismo e o livre arbítrio.
Ao vislumbrar a distância entre as margens, entendeu o sujeito
GCNAD03 ser o rio um obstáculo? Ou tido como uma dádiva divina, como os
antigos egípcios que agradeciam a cada cheia do Nilo cuja força destruía
grande parte das propriedades rurais, mas que quando retornava para seu
estado natural, havia tornado as terras recém-emergidas incrivelmente férteis.
Para entendermos, portanto, que o discurso é orientado, mesmo nas
imagens fotográficas, assim como sugere Maingueneau, devemos considerar
que sempre estará presente um sujeito:
que se coloca como fonte de referências pessoais, temporais,
espaciais, e, ao mesmo tempo, indica que atitude está tomando em
relação àquilo que diz e em

relação a seu coenunciador

(MAINGUENEAU, 2011: 55).

Este mesmo fato irá se repetir nas outras imagens, inclusive com o
reconhecimento do objeto, ou cena, retratado(a) por meio da posição do
apreensor fotográfico, como é o caso da FIG. 7, Kamiokande.
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Dificilmente consegue-se entender o que é a imagem sem conhecimento
prévio, nenhum dos entrevistados conseguiu imaginar do que se tratava e nós
mesmos só conseguimos chegar a sua descrição após sermos direcionados
pelo título dado à imagem pelo fotógrafo.
Chama atenção as respostas dadas pelos indivíduos GCNAD03,
GENAD04, GCAD04 e GCAD05 que perceberam a existência dos pequenos
barcos no lado inferior direito (GCNAD03) ou identificaram as esferas
(GENAD04, GCAD04 e GCAD05).
Ainda as FIG. 8 e FIG. 9, por apresentarem estética diferenciada
daquela a que nos acostumamos perceber nas imagens fotográficas,
dificilmente os indivíduos pesquisados conseguiram caracterizar o assunto da
imagem (Pergunta 01: “Qual o assunto abordado pela imagem?”) ou o
referente (Pergunta 02: “Há uma história contada na imagem? Se sim,
descreva-nos a história e diga quais elementos levaram você a supor a história.
Se não, quais argumentos você utilizaria para dizer que não?”).
Sendo assim, entendemos que as FIG. 7, 8 e 9 representam a
necessidade de trazer à análise de textos os conhecimentos “enciclopédicos”
(MAINGUENEAU, 2011), conhecimentos obtidos fora do ambiente discursivo
ativo no momento da análise. Caso contrário, tem-se um entendimento
totalmente diverso da intenção do apreensor, enquanto que na FIG. 6 ainda é
possível descobrirmos o que levou o apreensor fotográfico a apreender aquele
momento e espaço.
Interpretemos agora as imagens levando em consideração a localização
dos sujeitos pertencentes ao discurso como sugerido por Charadeau (2009).
Tomemos como objeto de análise a imagem FIG. 9, Sem Título da série Meu
Corpo. Sabemos que se trata de um exercício de autorretrato efetivado pelo
próprio Guilherme Maranhão (cf. Nota 40). O Sujeito Enunciador é, desta
forma, o próprio Maranhão, que se coloca no papel de fotografado. Para quem
se destina esta mensagem?
O autorretrato é um exercício antigo da prática fotográfica e possui um
traço histórico na arte já que por diversas vezes esse mesmo exercício era
praticado pelo artista visual tradicional. Podemos citar os famosos quadros de
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Rembrandt que envelheciam junto com o pintor, ou o quadro de Van Gogh,
com e sem orelha.
A intenção no autorretrato nunca é clara, pois por diversas vezes é
confundida com um narcisismo o que, para o público leigo, reflete uma
futilidade. Inclusive a ilusão especular tem se desenvolvido com o auxilio da
internet e das redes sociais, já que identidade e imagem pessoal se confundem
e as fotos de perfil se multiplicam com cenas que descrevem o “eu” da pessoa.
O destino da mensagem torna-se, então, uma incógnita, afinal o
autorretrato significa apenas uma polida na superfície egocêntrica de uma
pessoa, ou a tentativa de demonstrar partes de sua subjetividade aos outros?
Na imagem em específico, podemos deduzir diversas situações e sujeitos
envolvidos, dependendo dos conhecimentos anteriores que possuímos, como
já visto.
Imagine, por exemplo, que desconhecemos a índole de Maranhão.
Desta maneira, apenas podemos inferir que sua intenção ao se retratar eram
duas possíveis: (1) baseado em um pedantismo egocêntrico, queria se retratar
de forma que ninguém mais poderia ser apto, em sua opinião, a retratá-lo; (2)
por puro experimentalismo e em um exercício de humildade, procura realizar
testes em si mesmo e dentro do conforto e controle de seu estúdio antes de
sair a campo.
Para o item (1) teremos uma confusão entre o Sujeito EUe, o EUc e o
TUi, já que sua mensagem era endereçada apenas a si mesmo. Outras
pessoas que conhecessem esta intenção poderiam ser incluídas junto ao TUi
como coparticipantes do discurso. Já no item (2), o EUe e o EUc seriam
diferentes, pois não mais se confundem o EUe e o TUi. Logicamente, o
apreensor torna-se também leitor de sua própria imagem quando já no suporte
ela passa a ser alvo de apreciações visuais.
No entanto, nossa pesquisa demonstrou que esta imagem não possuía
claramente um emissor, talvez pelas características visuais da imagem, mas
pelo visto os indivíduos leigos na AD não percebem a necessidade de se
entender quem emitiu a mensagem para entenderem a mensagem em si.
As respostas de todos os indivíduos mostram que os mesmos ignoram
completamente o fato da imagem ser um autorretrato, considerando que a

87

imagem está saindo da visualização de um apreensor. Desta maneira,
procuram de toda maneira diferenciar o EUe do TUd. Assemelhando assim
com as outras imagens mostradas.
O último item da AD a ser analisado seria a questão da “cena
enunciativa” como proposta por Maingueneau. A tabela 04 abaixo demonstra
as cenas enunciativas de cada imagem:
TABELA 04: Cenas enunciativas
Cena
Englobante

Cena
Genérica

Cenografia
Paisagem natural, rio Reno, provavelmente um local

Artístico

FIG. 6

Foto-arte

distante de espaços urbanos. Há um céu azul claro,

comercial

porém, as margens são cobertas com uma vegetação

(marchand)

rasteira e bem verde, indicando que, provavelmente, é
um local com bastante umidade.
Kamiokande, um medidor de neutrinos situado no
Japão, possui 42 metros de altura o que possibilita que
em seu interior estejam presentes 50 milhões de litros

Artístico

FIG. 7

Foto-arte

comercial
(marchand)

de água. Na imagem, podemos visualizar os múltiplos
pontos

circulares

que

na

realidade

são

os

fotomultiplicadores. E, no canto inferior direito, podemos
visualizar dois pequenos barcos com duas pessoas em
pé. O reflexo dos barcos confirma a presença de água
abaixo dos mesmos.
Uma cena urbana típica de cidades cosmopolitas, uma
avenida divida por um canteiro central, costeada por

FIG. 8

Foto-arte

Artístico

prédios cinza e sem aspectos únicos que os diferencie

experimentalista

de outros prédios em lugares diversos. A cena captada
levemente do alto sugere que a câmera estava
posicionada em um viaduto ou passarela.
A figura de um homem encontra-se à esquerda de quem
vê a imagem. Uma entrada de luz atrás do homem

FIG. 9

Foto-arte

Artístico
experimentalista

mostra que se trata de um ambiente interno. A “cruz” na
fonte de luz indica que se trata de uma janela de
maneira com quatro pequenos vidros e que deixam,
assim, passar a luz solar.

Como podemos ver nas descrições das cenas, parte do ato de descrever
as cenas de enunciação vem de conhecimentos anteriores, como no caso da
FIG. 7, mas em nenhum momento isso impede que venhamos a descobrir a
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intenção do apreensor no momento da captura (Pergunta 03: “Qual a intenção
do autor da imagem?”), no utilizar da imagem (Pergunta 04: “Que tipo de
noticiário esta imagem poderia ser usada para ilustrar?”) ou ao caracterizar o
assunto (Pergunta 01: “Qual o assunto abordado pela imagem?”).
Pudemos observar até então que o pouco tempo dado aos indivíduos do
subgrupo Estudo, inicialmente tido como um problema, representa, ao ser
forçado a se confrontar com uma análise, um ponto positivo ao ato imaginístico
(FLUSSER, 2011), e, assim, estabelece as redes de significação. O que
demonstra que o ato do scanning não depende da contínua visualização da
imagem e é reforçado pelo fato dos outros indivíduos do Estudo possuírem
melhor desempenho descritivo do que os outros indivíduos do Controle.
Complementando a ideia assumida pelo público leigo de que apenas
imagens fotográficas tidas como artísticas possuem significados diversos
daqueles expressos pela superficialidade e capturado pelo “golpe de vista”
(FLUSSER, 2011), há a resposta do indivíduo GENAD05 para a Pergunta 02
(“Há uma história contada na imagem? Se sim, descreva-nos a história e diga
quais elementos levaram você a supor a história. Se não, quais argumentos
você utilizaria para dizer que não?”) da FIG. 9: “Não vejo como uma arte, então
não seria uma história” aqui em ipsis litteris.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fotografia para Flusser é, portanto, um reflexo da ideologia mecanicista
que se propagou durante o mundo moderno e que se estende até hoje pela
chamada “sociedade midiática”. E, exatamente por isso, se pensarmos a
fotografia impressa como um objeto, veremos o quanto ela é desprezível: podese rasgá-la e jogá-la fora, pode-se umedecê-la ou destruir-lhe a cor por conta
da luz incidente. Porém, apesar de todas as mazelas que podem abater o
objeto físico (suporte) o verdadeiro valor da fotografia está na informação
transmitida (cf. FLUSSER, 2011: 70) e esta é a característica que fez com que
Flusser a colocasse como ponto central de sua pesquisa na história
contemporânea51.
O valor desta “informação” que a fotografia transmite, e que tanto
incomodou Barthes em A câmara clara (1984), foi o que pensamos inicialmente
como temática principal desta dissertação. Pois o sempre crescente número
não só de usuários de câmeras fotográficas, mas também de todos aqueles
que “consomem” a informação imagético-fotográfica (nossa sociedade
consumista e produtora de massa), tornou urgente a elaboração de novas
ferramentas analíticas, capazes de evidenciar os pontos de interseção entre o
homem e as imagens, produzindo e ampliando a chamada “alfabetização
visual”.
No entanto, a questão do analfabetismo visual é início de outras
discussões, que, como mostrou Flusser, estão relacionadas a conceitos como
cultura (cf. FLUSSER, 2011: 21-27) e liberdade (cf. IDEM: 101-107).
No percurso desse trabalho vimos que a leitura das imagens fotográficas
não se dá simplesmente a partir do envolvimento do fotógrafo com a técnica
fotográfica, mas carece de uma série de recursos analíticos a serem levados
em consideração – entre elas a AD que, ainda que de modo implícito já que os
autores estudados não se dedicaram diretamente ao tema, parece-nos um
modelo de interpretação bastante satisfatório para este fim.

51

“Com efeito, a fotografia é o primeiro objeto pós-industrial: o valor se transferiu do objeto para a
informação” (FLUSSER, 2011:70).
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A comprovação, mediante a pesquisa prática por nós executada, de que
há um sério “analfabetismo visual” na sociedade, põe em cheque o modo pelo
qual a grande massa se relaciona hoje com as imagens. Características como
a polissemia e a indicialidade (que chamamos “programa definitivo”) não
podem ser excluídas da análise imagética e, consequentemente, da formação
das redes de significação, porém, como mostram os dados, têm sido
frequentemente.
A imagem fotográfica é verdadeiramente polissêmica e sua interpretação
varia conforme as experiências pessoais. Vale salientar que não há, porém,
experiência mais ou menos valorosa, apenas experiências diferentes. Para a
mensagem fotográfica, como também para todos os meios de expressão, não
existe um único significado “verdadeiro” aceito por todos os participantes do
discurso.
Para nós, a simples constatação deste fato demonstra a necessidade de
se investir em pesquisas e projetos de cunho educativos, que não sejam
apenas categorias dentro do processo tradicional de ensino, que envolvam o
público leigo em uma leitura mais aprofundada das imagens. Como vimos na
pesquisa, mesmo os indivíduos que possuem maior escolaridade tiveram
“rendimento” semelhante àqueles que não possuíam sequer o ensino médio.
O conceito de “programa” como descrito por Flusser (cf. FLUSSER,
2011: 77) é pertinente. Trata-se de um conceito que permeia o fazer fotográfico
bem como a leitura da imagem fotográfica como texto, principalmente se visto
pela ótica da AD que percebe os textos como ideologicamente influenciados (“o
discurso é uma forma de ação”, MAINGUENEAU, 2011: 53). Sendo assim, o
programa seria o cotexto (MAINGUENEAU, 2011:26-27) que permite a
interpretação de um texto imagético fotográfico e a visão dos estudos em AD
agem como complemento do conceito de programa em Flusser.
Com efeito, a AD apresenta-se como um verdadeiro complemento a esta
ideia, procedendo como uma das formas de interpretação que agem
simultaneamente com o scanning durante a leitura da imagem pelo
coenunciador.
Algumas características básicas do ato fotográfico foram ressaltadas no
decorrer de nosso trabalho, entre elas: o caráter indicial, que o põe em contato
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físico direto com o seu referente e corresponde – em linguagem flusseriana, ao
“programa definitivo”; o “apreensor imagético”, que se torna, após a fixação da
imagem em um suporte, também “leitor” da sua própria produção; seu caráter
de “discurso”, no qual os papéis de emissor e receptor da mensagem podem
ser ocupados pelo mesmo indivíduo etc.
A interpretação da imagem fotográfica como um texto, segundo o
parâmetro da AD, é a representação máxima da queda da “textolatria” (cf.
FLUSSER, 2011), por mais paradoxal que pareça um "texto" (no caso, a
imagem fotográfica, na interpretação da AD) ser responsável por tal fato.
Entretanto, interpretar a visualidade como uma transmissão de signos e
significantes de um Sujeito Emissor para um Sujeito Receptor é de fato
romper com o paradigma "textólatra" e assumir um paradigma pós-moderno e
pós-industrial. Convém, pois, que nossa sociedade repense a forma como lida
com a infinidade de imagens que a cerca.
Nossa dissertação teve a pretensão de servir como aporte a tais
objetivos, trazendo uma releitura do trabalho de Vilém Flusser a partir de FCP e
demonstrando que as ferramentas elaboradas pelos linguistas para a análise
de textos verbais dentro da linha da AD podem ser utilizadas para a análise de
imagens fotográficas.
Verificamos que há uma forma de se observar e analisar o ato
fotográfico que não se encontra no modo como o fotógrafo lida com a câmera
fotográfica, já que esta é apenas um dos intermediários possíveis e não
necessários à prática fotográfica. Desde o início do século XX – e Man Ray
deixou isso bem claro com seus fotogramas – o “programa definitivo” só
depende da interseção físico-química entre a presença de um objeto e a luz
incidente em uma superfície fotossensível.
A AD constitui uma extensão do conceito de programa de Flusser pois,
se o fotógrafo pode repensar sua própria prática, não pode alterar aquilo que
faz o objeto de sua prática. Caso contrário seria como o pintor que deseja
mudar a forma como a tinta e a superfície pintada se misturam.
Nas palavras de Vilém Flusser: “liberdade é jogar contra o aparelho. E
isto é possível” (FLUSSER, 2011:106). Constatamos que a real liberdade está
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na compreensão de toda a sociedade da relação que o fotógrafo executa com
o mundo visível.
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ANEXO I

36

38

35

57

22

GCNAD01

GCNAD02

GCNAD03

GCNAD04

GCNAD05

M

M

F

M

F

SEXO

Subgrupo CONTROLE do Grupo NAD.

IDADE

INDIVÍDUO

Tabela 5

Superior Completo

Primário Completo

Superior Completo

Superior Completo

Superior Incompleto

GRAU DE INSTRUÇÃO

1.1. Nomeclatura de indivíduos e Questionário Inicial

Internet
Esporte

3

Estudar

1
2

Serviços Voluntários

3

TV

1
Cozinhar

Ler jornal

3

2

Internet

Filmes

1
2

Sair com amigos

3

Filhos

1
TV

Jogo Eletrônico

2

Filhos

3

TV

2

1

HOBBIES E ATIVIDADES

MPB

Hip hop

Eletronica

MPB

Rock

MPB

Eclético

Rock

Clássica

Rock

MPB

ESTILO DE MÚSICA

Comédia

Drama

Ação

Comédia

Ficção

Comédia

Eclético

Terror

Ação

Romance

ESTILO DE FILME

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

LÊ LIVROS?
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Técnico

Superior Completo

Ensino Médio Incompleto

Técnico

Ensino Médio

M

F

M

M

F

20

49

38

59

55

GENAD01

GENAD02

GENAD03

GENAD04

GENAD05

Subgrupo ESTUDO do Grupo NAD.

GRAU DE INSTRUÇÃO

SEXO

IDADE

INDIVÍDUO

Tabela 6

Ação
Terror

Documentário
Aventura

Axé
Romântica

Romântica
Instrumental

Ouvir Música
Viajar
Ir a Shows
Esporte
Filme
Esporte
Esporte
Leitura
[Ilegível]
Esporte
Televisão
Animais de Estimação

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Eclético

Popular

Rock

Científico

Científico

Comédia

Suspense

Terror

Terror

Clássica

Esporte

3
Rock

Ação

Rock

ESTILO DE FILME
Romance

Filmes

ESTILO DE MÚSICA
MPB

2

HOBBIES E ATIVIDADES
Jogo Eletrônico

1

LÊ LIVROS?

Sim

Sim

Não

Sim

Sim
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18

27

21

22

25

GCAD01

GCAD02

GCAD03

GCAD04

GCAD05

F

M

F

M

M

SEXO

Subgrupo CONTROLE do Grupo AD.

IDADE

INDIVÍDUO

Tabela 7

Superior Completo

Superior Incompleto

Superior Incompleto

Superior Incompleto

Superior Incompleto

GRAU DE INSTRUÇÃO

Design
Música

Fotografia

1
3

Fotografia

2

Jogar Xadrex

Música

1
3

Livros

3

2

Filmes

Fotografia

1
2

Pesca

3

Canicultura

1
Fotografia

Jogar Basquete

3

2

Ler

Estudar

HOBBIES E ATIVIDADES
2

1

MPB

Blues

Rock

Música de Raiz

MPB

Rock

Indie

Jazz

Rock

MPB

Hip Hop

Rock

RAP (Brasil)

New Metal

Beata Core

ESTILO DE MÚSICA

Drama

Suspense

Cult (clássicos)

Romance

Ficção Científica

Comédia

Terror

Comédia

Ficção Científica

Ação

Romance

Terror

Comédia

Ficção Científica

Documentário

ESTILO DE FILME

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

LÊ LIVROS?

99

30

21

27

45

26

GEAD01

GEAD02

GEAD03

GEAD04

GEAD05

F

M

F

F

F

SEXO

Subgrupo ESTUDO do Grupo AD.

IDADE

INDIVÍDUO

Tabela 8

Superior Completo

Superior Completo

Superior Completo.

Superior Completo

Superior Completo.

GRAU DE INSTRUÇÃO

Fotografia

1

Comprar
Viajar

3

Dirigir

1
2

Trabalhos na terra.

3

Ler

1
Jogos de Estratégia

Filmes

3

2

Caminhar

2

1

3
Ler

Filmes

3

2

Filhos

Caminhada

2

1

HOBBIES E ATIVIDADES

Folk

Pop

Rock

Rock

Clássica

MPB

Folk Music

Clássica

Blues

Rock

Sertanejo

Gospel

ESTILO DE MÚSICA

Suspense

Animação

Ficção

Policial

Documentário

Ficção

Alternativo

Comédia

Drama

Terror

Comédia

Ação

Romântico

Comédia

ESTILO DE FILME

Sim.

Sim.

Sim

Sim

Sim

LÊ LIVROS?

100

Não respondeu.

Não

Pergunta 07

Pergunta 06

Não respondeu.

Não

Não

Pergunta 04
Produtos biodegradáveis, alimentação
orgânica, agricultura autosustentável.
Pergunta 05

Chamar a atenção para o problema.

Pergunta 03
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Pergunta 07

Pergunta 06

Não

Natureza

GENAD02

Sim, provavelmente um local que sofreu
impacto ambiental. Os elementos são o
"rio" (água) e a vegetação.

Pergunta 02

Pergunta 02
Sim, um lado "puro" onde o autor da foto
quis (sic) mostra(sic) um local que poça
(sic) passar um tempo, para repousar e
lazer.
Pergunta 03
Mostra a beleza do local (Rio e ou campo)
também tem um pista (sic) nada a ver com
a beleza do local.
Pergunta 04
A beleza de um local puro sem poluição
das grandes cidades.
Pergunta 05

Paisagem

Pergunta 01

GENAD01

Pergunta 01

Tabela 9

1.2. Subgrupos Controle e Estudo do Grupo NAD

Paisagem

GENAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Não

Não.

Seguro bancário de vida.

Pergunta 05

Mostrá a paizagem (sic).

Pergunta 04

Não, porquê (sic) não apareçe (sic)
nenhuma pessoa.

Pergunta 03

Mostra uma lagoa ou rio com a paizagem
(sic) deslumbrante.

Pergunta 02

Pergunta 01

GENAD04

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Pergunta 02

[Ilegível]

[Ilegível]

[Ilegível]

[Ilegível]

[Ilegível]

[Ilegível]

Um lago ou pantanal

Pergunta 01

Paisagem

GENAD05

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Não respondeu.

Não.

Não.

Não respondeu.

Mostra a paz, que nos dia(sic) de hoje
e(sic) tão restrita.

Pergunta 03

Sim. Mostra a tranquilidade do rio correndo
entre campos verdes e uma estrada.

Pergunta 02

Pergunta 01
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Não respondeu.

Não

Não
Sim;

Não

Enchente.

De quais quer (sic) formas.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Não sei.
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Chuva enche lago.

Pergunta 04

Mostrar como é bom ter água.

Não

Pergunta 03

Pergunta 02
Sim, há uma história relacionada a o que
temos hoje e no futuro pode acabar.
Pergunta 03

Pergunta 02

Natureza

Pergunta 01

GCNAD02

Elemento água.

Pergunta 01

GCNAD01

Tabela 10

Limite

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não respondeu.

Não.

Não

Em uma propaganda ligada a esportes.

Pergunta 02
Sim, me parece que há um muro dividindo
um terreno gramado.
Pergunta 03
Demonstração de um limite, uma
separação.
Pergunta 04

Pergunta 01

GCNAD03
1 Planície.

Fazer 1 quadro.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Não.

Fazer 1 demonstração do lugar.

Pergunta 04

Pergunta 03

Não tem, falta 1 personagem.

Pergunta 02

Pergunta 01

GCNAD04

Natureza

Pergunta 07

Pergunta 06

Não respondeu.

Não

Não

Pergunta 04
Uma propaganda sobre qualidade de vida,
por exemplo, praticar exercícios com essa
bela paisagem.
Pergunta 05

Não consigo imaginar.

Pergunta 03

Não, pois faltam personagens.

Pergunta 02

Pergunta 01

GCNAD05
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GENAD01

Não respondeu.

Sim.

Reciclagem

GENAD02

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não respondeu.

Não.

Não.

Noticiários sobre programas de reciclagem.

Pergunta 04

Mostrar que a reciclagem pode produzir
obras de alta qualidade.

Pergunta 03

Pergunta 02
Sim. Material reciclado servindo de base
para a construção de coisas para
diferentes fins. Elemento é o metal.

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Não

Pergunta 04
A pesca onde os trabalhadores tira (sic)
seu alimento e lucro.
Pergunta 05

Mostra pescador trabalhando (sic).

Um rio onde trabalhadore de pesca esta
pescando de rede (sic).
Pergunta 02
Sim, o outro que mostra um trabalho que
existe a muito tempo, a pescaria que é
usada até hoje (sic).
Pergunta 03

Pergunta 01

Tabela 11

Um cenário.

GENAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não respondeu.

Não.

Não.

Um comercial de refrigerante.

Pergunta 04

Mostrár (sic) um cenário.

Pergunta 03

[Não respondeu].

Pergunta 02

Pergunta 01

GENAD04

Pergunta 07

Pergunta 06

Não respondeu.

Não respondeu.

Não respondeu.

Pergunta 04
Em um quadro determinando ponto
comuns em um espaço.
Pergunta 05

Determinar vários pontos em um ponto
comum.

Pergunta 03

Não apresenta uma imagem de um antes
(sic) somente uma tela com pontos.

Só mostrar (sic) uma imagem de uma tela
com esferas.
Pergunta 02

Pergunta 01

GENAD05

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não respondeu.

Sim.

Não.

Não sei.

Pergunta 03
De mostrar que nem tudo que se vê é
aquilo que nos parece; com eu vejo
lâmpadas (sic).
Pergunta 04

Não. Pois representa para mim apenas
lâmpadas ou missangas em fila.

Pergunta 02

Uma distorção de imagens.

Pergunta 01
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Sim.

Não

Não sei.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Não respondeu

Não respondeu

Não

Não sei.

Não sei.
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A imagem foi ampliada.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Mostrar efeito de luz.

Não sei.

Pergunta 02
Não sei. Dificuldade em identificar ou
relacionar a imagem.

Música.

Pergunta 02
Sim, fundo do palco de um show de
música. Efeito de luz.
Pergunta 03

GCNAD02

Pergunta 01

Pergunta 01

GCNAD01

Tabela 12
GCNAD03

Sim.

Não

Pergunta 07
Parece que a imagem foi aumentada,
expandida.

Pergunta 06

Pergunta 05

Para uma propaganda industrial.

Pergunta 04

Talvez para cadastro, registro.

Pergunta 03

Não, por ser monocromática.

Pergunta 02

Imagem interna de um tanque.

Pergunta 01

Fazer 1 cortina.

Não.

1 cortina.

GCNAD04

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Não.

Fazer 1 demonstração de 1 cortina.

Pergunta 04

Pergunta 03

Pergunta 02

Pergunta 01

Luz

GCNAD05

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não

Não

Não sei.

Pergunta 02
Não, não consigo achar fatores que
indicam uma história.
Pergunta 03
Fazer uma abordagem sobre a importância
da luz em nossas vidas.
Pergunta 04

Pergunta 01
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GENAD01

Não.

Não respondeu.

Sim.

GENAD02

Sim.

Não.

Pergunta 07
A manipulação pode inserir um
componente de distorção ou modificação
da realidade.

Pergunta 06

Pergunta 05

Notíciario de eventos urbanos.

Pergunta 04

Pergunta 03
Mostrar a dinâmicado espaço urbano. A
cidade em movimento e não como
elemento estático.

Pergunta 02
Sim. Mudanças do espaço urbano
realizadas pelo homem. Os elementos são
prédios, ruas.

Cidade. Metrópole.

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Não

Pergunta 04
Trânsito onde tem muitos carros e
poluição.
Pergunta 05

Mostra o trânsito.

Pergunta 03

Pergunta 02

O trânsito nas grandes cidades.

Pergunta 01

Tabela 13
GENAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Não respondeu.

Não.

Não.

Não daria.

Mostrar um mundo melhor.

Pergunta 03

Pessoas circulam pela cidade moderna.

Pergunta 02

Uma cidade do mundo moderno.

Pergunta 01

GENAD04

Não respondeu.

Não respondeu.

Sim. A preservação do meio ambiente e da
terra mãe.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Em uma perda da atmosfera da terra.

Pergunta 04

Mostra as distorções de uma imagem
sobre uma imagem.

Pergunta 03

Há sim uma história a certa sobre um filme
em um espaço de tempo de um planeta.

Pergunta 02

Uma cidade sofrendo uma radiação solar.

Pergunta 01

GENAD05

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não respondeu.

Não.

Não.

Propaganda comercial.

Pergunta 04

Que a agitação, transforma até as
pequenas coisas.

Pergunta 03

Sim. O dia a dia de uma cidade cheia de
correria e atribulações.

Pergunta 02

Uma cidade metropolitana.

Pergunta 01
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Velocidade

Sim.

Não

Não sei.

Ficção, arte.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Não respondeu

Sim.

Não

Idem anterior.

Pergunta 03
Mostrar a poluição visual e caos da vida
nas cidades.

Sim, dinâmica da vida moderna.

Pergunta 02

Pergunta 01

GCNAD02

Avenida.

GCNAD03

Sim.

Não

Sim, ela parece duplicada.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 02
Sim, uma avenida com prédios, uma
grande movimentação.
Pergunta 03
Demonstrar o vai e vem das grandes
cidades.
Pergunta 04
Talvez uma propaganda sobre como
melhorar o trânsito das grandes cidades.
Pergunta 05

Pergunta 01
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Multiplicação de objeto.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 02
Sim, carro em alta velocidade batendo
fotos dos prédios.
Pergunta 03
Mostrar a beleza da cidade vista do ângulo
distorcido do fato.
Pergunta 04

Pergunta 01

GCNAD01

Tabela 14

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Não.

Fazer 1 demonstração de 1 prédio.

Pergunta 04

Não.

Não.

Pergunta 07
Tudo pode ser modificado, de forma correta
ou não, podendo favorecer pessoas mal
interncionadas.

Pergunta 06

Pergunta 05

Entrada de uma novela.

Pergunta 04

Mostrar o crescimento urbano.

Pergunta 03
Fazer 1 demonstração de prédio.

Urbanização, sob outro perspectiva, no
caso uma foto tirada em uma poça d´água.

Não.

1 prédio.

Pergunta 01

GCNAD05

Pergunta 02
Não, não consigo achar elementos que
formem uma história.
Pergunta 03

Pergunta 02

Pergunta 01

GCNAD04
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GENAD01

Não respondeu.

Sim.

Medicina.

GENAD02

Sim.

Não.

Pergunta 07
A manipulação permite simular a visão
distorcida do paciente sedado.

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04
Noticiário de um novo procedimento
cirúrgico ou propaganda de uma clínica ou
hospital.

Pergunta 03
Mudar o foco da visão do elemento externo
para a visão de quem está sendo
submetido à cirurgia (sic).

Pergunta 02
Sim. Uma cirurgia vista do ponto de vista
do paciente. Os elementos são luzes que
parecem de sala de cirurgica e pessoas
com roupas "médicas".

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Não.

Pergunta 04
Cirurgias onde as pessoas querem fica
(sic) mais bonita ou melho (sic) se for o
caso de duenças (sic).
Pergunta 05

Mostra (sic) um médico trabalhando.

Pergunta 03

Sim. Um médico trabalhando.

Pergunta 02

Um suposto médico.

Pergunta 01

Tabela 15

Um efeito.

GENAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não respondeu.

Não.

Não.

Um encontro de artista (sobre pinturas).

Pergunta 04

Mostrar um dezenho (sic) artístico.

Pergunta 03

Não a (sic) nenhuma história.

Pergunta 02

Pergunta 01

GENAD04

Não respondeu.

Não respondeu.

Sim como tinha já dito em um quadro.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Poderia ilustrar uma parede em uma
apresentação.

Pergunta 04

Divulgar essas imagem mais detalhadas de
vários partes.

Pergunta 03

Me lembra meu tempo em que visitava as
pessoas antigas em sua casa e tinha essa
imagens na parede em uma tela.

Pergunta 02

Uma tela em quadro antigo.

Pergunta 01

GENAD05

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Não respondeu.

Não.

Não.

Não sei.

Não sei.

Não vejo com uma arte, então não seria
uma história.

Pergunta 02

Não consegui definir (sic).

Pergunta 01
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Não respondeu.

Não

Não

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Não respondeu

Não.

Não

Não sei.

Não sei.

Não.

Arte.

GCNAD02
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Homem preso na solitária.

Pergunta 04

Solidão.

Pergunta 02

Pergunta 02
Sim, um homem preso, tendo como amigo
o raio do sol.
Pergunta 03

Prisão.

Pergunta 01

Pergunta 01

GCNAD01

Tabela 16

Reflexo do sol.

GCNAD03

Sim.

Não

Parece fora de foco.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Em uma propaganda para ótica.

Pergunta 04

Criar uma confusão mental.

Pergunta 03

Não. A imagem está distorcida.

Pergunta 02

Pergunta 01

GCNAD04

Não.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Não.

Demonstração de 1 pessoa na casa.

Pergunta 04

Demonstração de 1 pessoa na casa.

Pergunta 03

Pergunta 02

1 pessoa em casa.

Pergunta 01

GCNAD05

Pergunta 07

Pergunta 06

Não respondeu;.

Não

Não

Pergunta 04
Propaganda sobre segurança, mostrando o
risco e o acordar de um doente.
Pergunta 05

Mostrar a realidade de um doente.

Pergunta 02
Sim, um paciente acamado acordando do
coma e tendo em vista o seu médico.
Pergunta 03

A visão de um doente.

Pergunta 01
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Natureza

GEAD01

Não

Não

Jornalístico.

GEAD02

Não respondeu.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Sim

Preservação ambiental.

Pergunta 04

Prender a percepção do observador perante
a composição da imagem e os elementos
que se destacam no primeiro plano.

Pergunta 03

Pergunta 02

Preservação ambiental, por mostrar um
campo verde e água limpa.

Pergunta 01

GEAD03
GEAD04

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Não.

Não.

Cartaz de filme experimental.

Fazer com que o observador se interrogue sobre os
elementos da história acima e a desenvolva
subjetivamente.

Pergunta 07

Pergunta 06
Não.

Sim.

Pergunta 04
Algum em que o tema fosse amizade, escolhas,
desencontros.
Pergunta 05

Mostrar o paralelo da vida os vários paralelos a que a vida
nos submete.

Pergunta 03

Sim, acho que o autor pretendeu dar a entender que a vida
traçada pelo indivíduo (rua asfaltada) segue um percurso
em paralelo a vida traçada pela própria exitência que,
muitas vezes, transborda.

Pergunta 03

Pergunta 02

Sim, há uma história. Há um rio, paralelo a uma pista e o
ponto de fuga evidencia o horizonte, não se sabe quem
passou pela pista, e se tomou rumo para a esquerda ou
para a direita, bem como não se conhece a direção das
correntezas do rio. Mas essa é a história.

Percurso da vida, uma linha segue o traçado determinado
pelo indivíduo o outro pela vida (Rua/Rio).

Pergunta 01

Pergunta 02

O assunto abordado é uma paisagem.

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Mostrar a Beleza da Natureza.

Pergunta 03

Beleza da natureza com a água
aparentemente limpa e o verde ao fundo.

Pergunta 02

Pergunta 01

Tabela 17

1.3. Subgrupos Controle e Estudo do Grupo AD

GEAD05

Sim.

Não.

Pergunta 07
Saturação de cores a fim de tornar o
ambiente mais atrativo.

Pergunta 06

Pergunta 04
Propagandas sobre habitações (venda de
imóveis).
Pergunta 05

Demonstrar tranquilidade e bem estar.

Pergunta 03

De acordo com a área verde semelhante ao
apresentado por parques e áreas de lazer,
acredito que a imagem quer demonstrar a
importância do lazer para aumentar a
qualidade de vida.

Pergunta 02

Qualidade de vida

Pergunta 01
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GCAD01

Não.

Sim.

Rio em cheia.

Paisagem.

GCAD02

Mostrar os rios.

Sim.

Sim.

Escurecer o céu para criar sombras nas
nuvens.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Desmatamento de matas ciliares.

Pergunta 04

Pergunta 03

Sim. Paralelismo entre os rios.

Pergunta 02

Pergunta 01
Paisagem.

GCAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Sim.

Algo que passe a ideia de frescor ou amplitude.

Pergunta 04

Mostrar uma descontinuidade na imagem com as
mesmas cores, provocando certa uniformidade.

Pergunta 03

Sim. A imagem transmite tranquilidade, espera,
espectativa de que algo vai aparecer. As cores da
imagem, as faixas que dão a noção de caminhos e a
imagem limpa e clara me levaram a supor essas ideias.

Pergunta 02

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Representar a passagem de um rio.

Pergunta 03

Sim, essa imagem pode estar representando a
passagem de água dentro de uma fazenda (muita
vegetação de fundo pode ser pasto).

Pergunta 01
A margem de um determinado rio. Água e
vegetações.
Pergunta 02

Tabela 18

Um grande lago.

GCAD04

Pergunta 07

Pergunta 06
Não.

Não.

Pergunta 04
Poderia ilustrar um noticiário de pesca em uma
fazenda.
Pergunta 05

Representar a diferençade tonalidade e cores
entre o lago e o grande e vasto campo verde.

Pergunta 03

Não. Porque do meu ponto de vista não há
elementos que possam ser narrados junto ao
lago.

Pergunta 02

Pergunta 01

GCAD05

Sim

Sim

Pergunta 07
Creio que esse tipo de intervenção é positiva no sentido
artístico, pois pode ser utilizada para representar algo além
da realidade, ou ressaltar detalhes e sentidos que já
existiam, mas que não seriam tão notados. Esse tipo de
imagem não tem como objetivo principal, a representação fiel
da realidade, mas sim, uma conotação de obra de arte.

Pergunta 06

Pergunta 05

Exposição de arte, artigos sobre artes visuais.

Pergunta 04

Utilizar da intervenção digital para criar uma imagem
completamente harmônica, aproveitando de texturas e cores
da paisagem natural para valorizar sua arte.

Pergunta 03

Não. Essa imagem traz em sua composição, certa harmonia
visual. Os planos são separados por retas, cores e a linha do
horizonte e não constituem uma narrativa.

Pergunta 01
Trata-se de uma paisagem que destaca, sobretudo, a
simetria de seus elementos.
Pergunta 02
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Sim.

Não.

Publicitário.

Confundir.

Não sei.

Não sei.

GEAD01

Arquitetura.

GEAD02

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Não.

Não.

Revista de design de interiores.

Pergunta 04

Pergunta 03
Prender o olhar do observar perante a
arquitetura das bolas na construção de um
painel.

Na imagem podemos observar que a
composição de bolas de ferro nos remete a
construção de um painel, onde a luz
incidente dá um efeito de arquitetura.

Pergunta 02

Pergunta 01
Foto artística

GEAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Não

Não

Cartaz de instalação de arte.

Fazer o observador pensar qualquer coisa esdrúxula.

Pergunta 03

A história diz respeito a um rapaz que foi amaldiçoado a
receber em todas as datas comemorativas, de parentes e
amigos como presente sempre uma bola de metal. Então ele
as guardou empilhadas numa sala, nos cantos das paredes.

Pergunta 02

Pergunta 01
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Através de algum programa de computador.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Pergunta 02

Pergunta 01

Tabela 19
GEAD04

Sim.

Não.

Pergunta 07
Ao reproduzir uma imagem
sequencialmente, cria-se a sensação de
pertencimento a uma nova dimensão de
existência.

Pergunta 06

Pergunta 05

De um edifício novo.

Pergunta 04

Criar um ambiente claustrofóbico.

Pergunta 03

Sim, a vida que se repete nas imagens
sucessivas formadas pela repetição dos
reflexos nas esferas de vidro e que ao
elevarem-se, tornam-se uma só.

Pergunta 02

Claustrofobia, repetição de cenários.

Pergunta 01

GEAD05

Diferentes proporções.

Pergunta 07

Pergunta 06
Não.

Não.

Pergunta 04
Propaganda de jóias nas quais as pedras preciosas
assumiriam o papel dos fótons.
Pergunta 05

Pergunta 03

Há uma comparação entre indivíduo-espaço-luz,
demonstrando ao mesmo tempo que somos
insignificantes a proporção do local mas mais frágeis
que a luz, que é o item de menor proporção (fótons).

Pergunta 02

Diferentes proporções - Ordens de grandeza.

Pergunta 01
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Luz

GCAD01

Sim.

Não

GCAD02

Sim.

Sim.

Pergunta 07
Montagens, edições de cor, cortes e
alguma distorção feita através de luzes
(objetivas) especiais.

Pergunta 06

Pergunta 05

Propaganda (Tecnologia)

Pergunta 04

Mostrar como um homem é minúsculo,
perante os conhecimentos.

Pergunta 03

Sim, dois homens um em cada barco, em
uma imensidão.

Pergunta 02

A imensidão do planeta perante os homens
minúsculos.

Pergunta 01
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Melhor qualidade.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Vendas de lâmpadas.

Pergunta 04

Por várias pontos iguais de luz.

Pergunta 03

Sim, um jogo de luz feito para algum
evento.

Pergunta 02

Pergunta 01

Tabela 20

Não.

Tecnologia.

GCAD03

Pergunta 07

Pergunta 06
Não.

Não.

Pergunta 04
Trasmite a ideia de um produto perfeito,
com medidas exatas.
Pergunta 05

Mostrar simetria, repetição.

Pergunta 03

Pergunta 02

Pergunta 01

GCAD04

Sim.
Pergunta 07
A imagem aparenta apresentar elementos
de distorção e incompatibilidade com a
realidade.

Pergunta 06

Não.

Pergunta 04
Poderia ilustrar um noticiário sobre
qualidade de imagem de uma televisão.
Pergunta 05

Representar a formação de figuras
geométricas a partir de pequenas esferas.

Pergunta 03

Não. Porque não observo contexto onde se
possa narrar uma história.

Pergunta 02

Figuras geométricas formadas por
pequenas esferas.

Pergunta 01

GCAD05

Sim.

Não.

Pergunta 07
Como já dito na questão 1, esse tipo de imagem
não tem como objetivo, representar a realidade,
então vejo como uma intervenção positiva.

Pergunta 06

Pergunta 05

Alguma matéria ou artigo de conteúdo tecnológico.

Pergunta 04

Ele utiliza o mesmo objeto repetido inúmeras
vezes e com angulações, tamanhos e disposições
diferentes, para criar uma superfície tridimensional.

Pergunta 01
Trata-se de uma profusão de esferas metálicas,
cuja disposição causa um efeito tridimensional em
relação ao espaço que ocupam.
Pergunta 02
Não. Trata-se de outra imagem com um apelo
visual artístico, mas que não constitui uma
narrativa com seus elementos, embora a
disposição dos mesmos me remeta a
representações de código binário, concedendo um
ar futurista à obra.
Pergunta 03
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Não.

Arquitetura

GEAD01

Sim.

Não.

Publicitário.

Dimensão 3D

GEAD02

Sim.

Não.

Animação 3D.

Ilusão 3D.

Pergunta 07
Com a manipulação a realidade é
completamente distorcida e recriada,
construindo uma nova realidade.

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Construção de um ambiente manipulado pelo
computador onde se misturam prédios e ruas,
numa composição bidimensional.

Pergunta 02

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 03
Misturar a imagem com efeitos de
computador.
Pergunta 04

Pergunta 02

Pergunta 01

Tabela 21
GEAD03

Sim.

Não.

Cartaz de Filme Futurista

Acho válido, dado que a autoria do fotógrafo não
deve ser reduzida ao momento do "clique".

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Anarquizar.

Pergunta 02
Sim, conta a história de uma cidade fria de concreto
em preto e branco que é alvo de um meteoro
colorido (de cores quentes). E então a cidade se
desintegra, mas ganha algum calor.
Pergunta 03

Foto Publicitária, paisagem Urbana

Pergunta 01
Centros Urbanos Caóticos.

GEAD04

Sim.

Não;

Pergunta 07
A distorção da imagem pode gerar a capacidade de
expressar uma percepção diária, que não pode ser
descrita, facilmente, em palavras.

Pergunta 06

Pergunta 02
Sim. Há a conversão de todos os elementos urbanos a
um só plano, levanrdo a que a cidade torne-se
autofágica devorando a si mesma e a tudo ao seu redor
e em seu interior.
Pergunta 03
Demonstrar elementos caóticos da espacialidade
urbana.
Pergunta 04
Propaganda de um nvoo condomínio ou de remédio para
dor de cabeça.
Pergunta 05

Pergunta 01

Raiva, rebeldia.

GEAD05

Sim.

Não.

Alerta ambiental.

Pergunta 07
Inserção de cores que indicam alerta,
induzindo uma diferente leitura da imagem
pelo observador.

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 03
Demonstrar uma cidade conturbada por
excesso de informações.
Pergunta 04

Uma cidade passando por alterações
sociais e ambientais negativas.

Pergunta 02

Pergunta 01
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Prédios urbanos.

GCAD01

Não.

Não.

GCAD02

Sim.

Sim.

Trabalhar distorções, cores, exposições.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Publicidade (urbanismo)

Pergunta 04

Mostrar as várias formas de se ver as
arquiteturas.

Pergunta 03

Sim, o cotidiano do urbanismo.

Pergunta 02

As várias formas de se ver o urbanismo.

Pergunta 01

Ambiente urbano.

GCAD03

Sim.

Pode transformar a fotografia em uma imagem
plástica, mas que antecipa o que irá acontecer.

Pergunta 07

Pergunta 06

Não.

Pergunta 04
Algo que fale sobre a vida urbana cinzenta e
apressada nas grandes metrópoles, talvez algo que
diminua esses aspectos.
Pergunta 05

Destacar a avenida e os coadjuvantes, provocar
curiosidade.

Pergunta 02
Sim. A avenida vazia retrata provavelmente o início do
dia, enquanto as linhas horizontais coloridas parecem
prever a movimentação frenética e iminente.
Pergunta 03

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Venda de prédios.

Pergunta 04

Amostrar determinados pontos da cidade.
Deixou o obturador aberto para distorção.

Pergunta 03

Determinados locais dentro de uma cidade.

Pergunta 02

Pergunta 01

Tabela 22

Uma grande cidade.

GCAD04

Sim.

Não.

A manipulação da imagem pode distorcer a
realidade.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

O trânsito em uma avenida de uma grande cidade
no fim do dia.

Pergunta 04

Representar a movimentação de uma cidade ao pôr
do sol.

Pergunta 02
Sim. Pode ser descrito o pôr do Sol em uma
cidade grande. Os elementos presentes são: os
prédios, árvores, carros, céu e pôr do Sol.
Pergunta 03

Pergunta 01

GCAD05

Sim.

Não

Pergunta 07
Neste caso, a intenção também não era ser uma representação
mimética da realidade, mas sim destacar aspectos e despertar
sensações nos espectadores. Então vejo como positivo, esse tipo
de intervenção.

Pergunta 06

Pergunta 05

Alguma matéria que relate o cotidiano das grandes cidades, ou a
divulgação do resultado de alguma pesquisa nesse sentido.

Pergunta 04

Creio que a intenção era mesmo fluidificar o cenário, para priorizar
a sensação de movimento e deixar as formas em segundo plano,
representando que talvez, as pessoas não consigam enxergar
completamente a cidade devido ao ritmo da vida que levam.

Pergunta 02
Sim. Estes elementos demonstram a dinâmica do cotidiano desse
tipo de cidade, com suas paredes cinzentas e os veículos e
pessoas apressados.
Pergunta 03

Trata-se de um plano composto pelas imagens de uma metrópole,
com prédios distorcidos e o registro das luzes dos faróis dos
carros. A forte distorção destes elementos fez com que eles
adquirissem um estado fluido, quase líquido aos nossos olhos.

Pergunta 01
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Não.

Não.

Não sei.

Não sei.

Não sei.

Não sei.

GEAD01

GEAD02

Não sei.

Não sei.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Sim.

Não.

Revista Científica

Pergunta 04

Pergunta 03

Pergunta 02

Laboratório de Ciência.

Pergunta 01
Foto publicitária.

GEAD03

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Sim.

Não.

Cartaz de filme de ficção científica.

Pergunta 04

Provocar dúvidas, indagações.

Pergunta 03

Sim. Aparentemente se passa num tipo de
estúdio, ou coisa parecida... Uma segunda
opção, a julgar pelas luzes nos aparelhos da
parte de cima é que alguém foi abduzido.

Pergunta 02

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

Pergunta 03

Pergunta 02

Pergunta 01

Tabela 23
A solidão humana

GEAD04

Sim.

Não.

Pergunta 07
A distorção e a falta de nitidez expressa o anônimo da
vida no ambiente urbano.

Pergunta 06

Pergunta 04
A das várzeas urbanas, e da necessidade dos
encontros.
Pergunta 05

Mostrar que os centros urbanos produzem a solidão.

Pergunta 03

Sim. O elemento humano distorcido, preso em sua
solidão, cujo único contato com o mundo externo é a
janela colocada ao alto, longe do alcance dos próprios
olhos, voltados à parede de seu próprio mundo.

Pergunta 02

Pergunta 01
Sensualidade.

GEAD05

Sim.

Não.

Pergunta 07
Alteração da interpretação de uma imagem simples e
sem informação para um novo contexto.

Pergunta 06

Pergunta 04
Propaganda de lingeries, ou melhor, ensaios em
revistas masculinas.
Pergunta 05

Características físicas e psicológicas de um indivídulo
a partir de um simples retrato.

Pergunta 03

Não consigo identificar uma história, pois seria
apenas um retrato pessoal.

Pergunta 02

Pergunta 01
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GCAD01

Não.

Não.

GCAD02

Não.

Sim.

Sim.

Noticiário.

Jogos de iluminação, coloração, recortes, etc.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Pergunta 04

As distorções nas imagens, demonstrar os
movimentos causados pela movimentação das peças
de vidro.

Pergunta 03

Pergunta 02

Experiência com imagens através de cortina de 'vidros'.

Pergunta 01
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Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

Ótima qualidade de obturador de
determinado tipo de câmera.

Pergunta 04

Fotografar o homem e os feixes de luz com
o obturador aberto.

Pergunta 03

Sim, o homem fazendo algo indeterminado
dentro de um centro, com um feixe de luz
vindo do teto.

Pergunta 02

Um homem dentro de um templo.

Pergunta 01

Tabela 24

Sim. Não sei.

Cotidiano.

GCAD03

Sim.

Ocultar espaços, quebrar continuidade
causa impacto diferente.

Pergunta 07

Pergunta 06

Não.

Pergunta 04
Algum produto, sentimento ou pessoa
indispensável, mas que você ainda não se
deu conta que te ajuda no dia-a-dia.
Pergunta 05

Mostrar o que costuma passar
despercebido.

Pergunta 03

Pergunta 02

Pergunta 01

GCAD04

Sim.

Não.

Pode-se observar que a manipulação da
imagem gera incertezas sobre a imagem.

Pergunta 07

Pergunta 06

Pergunta 05

A qualidade do serviço oferecido por uma
determinada clínica.

Pergunta 04

Representar o olhar de um paciente em
uma mesa de operação.

Pergunta 03

Sim. Pode-se observar a imagem de uma
pessoa vestida de branco e de uma
aparelhagem, como em uma sala de
cirurgia.

Pergunta 02

O olhar de um paciente em operação.

Pergunta 01

GCAD05

Sim

Não.

Pergunta 07
Não é que a realidade tenha sido modificada por essa
manipulação. Na verdade, a mesma foi extremamente
necessária para criar o tom expressivo da imagem, sua
narrativa, e despertar nossa percepção para aspectos além da
aparência real ou tangível.

Pergunta 06

Pergunta 05

Algum artigo relacionado à psicologia e comportamento.

Pergunta 02
Sim. A distorção passa agora, não só a sensação de
movimento, mas também uma sensação de ambiente
conturbado, podendo até ser relacionado aos aspectos
psicológicos do personagem masculino que compõe a cena.
Os elementos que remetem a um apartamento e só uma
pequena janela ao fundo, dão a sensação de que ele está
numa prisão em sua própria casa ou em si mesmo.
Pergunta 03
Creio que a intenção do autor foi criar uma imagem
perturbadora, para ilustrar que o apartamento do personagem,
que vive na metrópole, era na verdade, a sua prisão, ou que
talvez, o homem estivesse encarcerado em si mesmo. Talvez
fosse o reflexo de sua mente.
Pergunta 04

Trata-se de um ambiente bem distorcido, cujos elementos que
conseguimos reconhecer são um homem, janelas e algo mais
que pareça ser o interior de um apartamento. Sensação obtida
também, pelos prédios que avistamos pela janela ao fundo.

Pergunta 01
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ANEXO II

Questionário Inicial

IDADE ________ SEXO (F) (M)
GRAU DE INSTRUÇÃO ___________________________________________
PROFISSÃO ____________________________________________________
HOBBIES E ATIVIDADES (Liste as 3 principais)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Estilo de Música Predileta
1. ____________________ 2. __________________ 3.__________________
Estilo de Filme Predileto
1. ____________________ 2. __________________ 3.__________________
Último livro lido
______________________________________________________________

Declaro que NUNCA, sob qualquer hipótese (livros, cursos livres, disciplinas),
eu tive contato com a Análise de Discurso ou disciplinas semelhantes de
interpretação de imagens fotográficas:
(ASSINATURA) ________________________________________
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Questionário Específico

[SOBRE A IMAGEM 01]
1. Qual o assunto abordado pela imagem?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Há uma história contada na imagem? Se sim, descreva-nos a história e diga
quais elementos levaram você a supor a história. Se não, quais argumentos
você utilizaria para dizer que não?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Qual a intenção do autor da imagem?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Que tipo de noticiário esta imagem poderia ser usada para ilustrar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Você já conhecia esta imagem anteriormente? (S) (N)
6. Esta imagem possui manipulação por computador? (S) (N)
7. Se sim, qual sua opinião sobre como a realidade pode ser modificada com
estas manipulações?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

