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RESUMO: Com a constante transformação do mundo em que vivemos graças a 
atual explosão de imagens dada com a fotografia, esse artigo tem como objetivo 
explorar questões e  possibilidades na construção e desconstrução do mundo que 
nos cerca no contexto contemporâneo através da imagem. 

PALVRAS-CHAVE: Fotografia Digital, Desconstrução da Imagem, Contextos 
Contemporâneos. 

ABSTRACT: With the constantly changing world that we live because the current 
explosion of images given with photography, this article aims to explore issues 
and opportunities in the construction and deconstruction of the world around us 
in the contemporary context through the image. 
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Este trabalho tem em vista aprofundar as questões da imagem tecnológica 
e das possibilidades de transformação e recorte dentro do universo fotográfico 
digital. Durante a realização dessa investigação em artes visuais serão usados 
autores como Michael Archer, Edmond Couchot, Rosalind Krauss, André Rouillé, 
Philippe Dubbois e André Parente que ajudarão a esclarecer questões sobre as 
novas mudanças no campo da arte e da fotografia no atual universo de 
transformação das imagens tecnológicas. 

A pesquisa apresentada é desenvolvida como proposta individual em sala 
de aula e tem seus resultados discutidos com orientação. Inicialmente foram 
exploradas fotografias feitas com uso de projeções de imagens digitais sobre o 
corpo, imagens as quais dramatizavam questões internas do corpo e do homem. 
Em princípio a proposta era de uma realização poética onde a imagem e o corpo 
se hibridavam numa construção de um mundo utópico do que é e do que se 
projetava deste corpo. O trabalho buscou explorar através da fotografia uma 
maneira de representação desse corpo em metamorfose, com a finalidade de se 
pensar no homem em constante mudança em função da imagem. 

Com o passar do tempo as imagens sobre a pele do modelo trouxeram 
significações pela maneira em que eram sobrepostas e como formavam um 
conjunto ao unirem-se. O recorte da fotografia escolhida, a ser projetado no 
corpo do modelo somou-se a ele apresentando um forte conteúdo da imagem 
criada. Unidos, corpo e imagem projetada, tornaram-se fundamentais trazendo 



novos significados tanto como aparência da imagem, como subjetividade do ser 
que, uma vez apresentada ao público, este pode viver uma experiência desta 
visibilidade assim construída. 

Os estudos das possibilidades da fotografia digital e de tratamento dela 
enquanto imagens numéricas possibilitaram nessa etapa de projeto, os ajustes 
necessários para criação de um corpo que se revelasse e se modificasse ao longo 
de uma série fotográfica que com múltiplos significados. A relação entre o corpo 
visto na realidade e o corpo descoberto pela fotografia, trouxe à discussão tanto 
o corpo real sentido e sensível quanto o corpo imaginário e ideal construído 
através da imagem. 

A imagem fotográfica não é um espelho neutro, mas um instrumento de 
transposição, de análise, de interpretação e de transformação do real. O discurso 
das cenas criadas tratou, então, não apenas do que é visto, mas também do que 
está por trás da construção das imagens. Na composição dessas cenas o corpo, 
cada vez mais, abriu espaço para as imagens projetadas. O recorte para a 
composição das novas imagens trouxe em si possibilidades para distorção 
também das imagens referenciais. 

Essa transformação da imagem colocou em pauta as múltiplas fotografias 
criadas e as diferentes visões daquilo que o homem percebe ao seu redor. Assim 
como elas se hibridaram na construção de uma imagem distinta do que é, e de 
como se encara o todo em relação à realidade, o público poderá cruzar-se com 
este universo de realidade e imagem. Ao olhar para esse corpo reconstruído por 
várias fotografias, abri-se uma possibilidade de questionamento desta construção 
através de inúmeras imagens usadas e do objeto final construído. 

No decorrer desta realização levou-se em conta a importância da 
metamorfose da imagem, chegando a um processo de criação com várias 
fotografias que se transformam em uma só imagem. Nesse processo, cada foto 
funcionou como uma parte do todo numa visão panorâmica. O trabalho de 
exploração do ambiente do fotógrafo resultou não apenas na unificação da 
imagem, mas também, em sua multiplicação. De acordo com o andamento da 
pesquisa as possibilidades de representação desses meios se tornam cada vez 
maiores, onde os ambientes que as imagens mostram são em sua plasticidade 
uma costura de vários pontos de vista, várias possibilidades de encarar cada 
lugar, e tornarem-se aos olhos do espectador, a construção de um novo 
universo. 

As imagens criadas nessa ação são pensadas no âmbito que compreende 
as questões plásticas da representação do que cerca o indivíduo e de como essas 
representações se passam na construção desse ser através da imagem. O nível 
de nossa percepção está diretamente relacionado com o nosso conhecimento. Ao 
nos determos nas percepções básicas que representam apenas o que está à 
nossa volta, acabamos nos limitando em uma associação da realidade física e 
material. Ao desconstruir a maneira tradicional de ver o mundo, se procura 
também ir em busca do que existe além de uma imagem refletida como 
possibilidade de compreender a visão particular de cada pessoa. 

 Ao se pensar nessas técnicas de construção da imagem, é preciso 
compreender que os meios de figuração e representação tem sofrido constantes 
mudanças no decorrer dos séculos, e desde o Quattrocento existem pesquisas 



constantes que visam automatizar os processos de criação e reprodução da 
imagem. Essa automatização causou grande influência também na forma de 
interpretação da imagem. Segundo Edmond Couchot (2003,p.37) "A 
automatização das técnicas de figuração não progrediria sem o progresso 
paralelo do conhecimento dos processos analíticos que permitem decompor a 
imagem". Nesse processo de decomposição da imagem, intervenho em cada 
fotografia distorcendo suas particularidades. Uma vez que as imagens são 
modeladas e transformadas, o contexto referencial também de modifica e se 
multiplica transformando a matriz fotográfica das quais originaram as imagens 
finais. 

 Para abordar este universo de imagens transformadas e, certamente, 
transformadora do publico que as visualiza, não podemos esquecer que desde o 
inicio a fotografia revelou seu poder transformador e a diversidade de 
possibilidades que esse tipo de imagem mecânica oferece. Rosalind Krauss 
(2013, p.22) nos lembra Nadar cujas palavras sugere que 

"A fotografia vem a ser um fenômeno histórico, entre outras 
coisas, e não se pode portanto discriminar o que é e o que foi em 
determinados momentos do passado, apartando uma sucessão de 
respostas que nem sempre foram as mesmas." Assim as imagens 
construídas trazem em si múltiplas possibilidades de significados 
de acordo com o público para a qual for apresentada e assim, 
novas possibilidades de apreensão." 

 Assim, desde o início a fotografia mostrou sua imensa capacidade de 
transformação de tudo que ela capta. Esta capacidade da fotografia é expandida 
com a tecnologia digital. A maleabilidade da fotografia digital proporcionou a 
construção dessas imagens para as quais tive como referência o artista austríaco 
Yadegar Asisi, o brasileiro Bruno Borne, e o australiano Ben Thomas. Ambos 
tratam em seus trabalhos de transformação de suas imagens, como meio de 
reorganização de espaços na intenção de construir novos sentidos. Yadegar Asisi 
utiliza em seus trabalhos fotografias em escalas gigantescas envolvendo o 
público e criando novas visibilidades; Bruno Borne realiza um trabalho onde 
passa também a ofuscar o que é visto, diante dos pontos cegos de espelhos e 
torna o próprio modo de ver do público alvo de observação e vertigem; enquanto 
que Ben Thomas trabalha com a percepção de metrópoles, destaca a densidade 
arquitetônica e também explora alguns elementos estruturais de menor escala, 
evidenciando a geometrização das cidades. 

 Seguindo a linha de pensamento desses artistas, meu trabalho aposta na 
possibilidade de transformação da imagem, tanto em pré como em pós-
produção. A valorização de determinados detalhes das cenas fotografadas se dão 
através da manipulação de interfaces digitais utilizadas na fotografia. Esse 
procedimento é capaz de transformar e criar lugares inusitados; cada ponto de 
vista é reposicionado e assim, cria-se um novo universo com as imagens 
elaboradas além de trazer para o público fruidor cada vez mais interessado na 
diversidade, a possibilidade de novas visibilidades em cenas, muitas vezes 
comuns e, ao mesmo tempo, inovadoras do espaço urbano escolhido como 
referência. 
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 As  primeiras imagens realizadas mostram lugares que simulam uma visão 
superior, como se o espectador pudesse trocar de lugar com o fotógrafo. Ao 
longo da série, as mudanças e distorções trazem novos aspectos e perspectivas. 
Ao alterar lugares que muitas vezes não são notados por quem passa por eles, o 
fotógrafo busca trazer ao publico uma nova visão do que ele conhecia 
anteriormente, mas não imaginava ser capaz de ver tal transformação.   

 Na plasticidade dessas representações a realidade pode se apresentar 
múltipla por conter inúmeras possibilidades dentro de si mesma. Dentre essas 
possibilidades, se instala o conflito entre o que é físico (o que faz parte do 
mundo material e visível) e o que é possível através das ideias (as inúmeras 
possibilidades de visão do mundo). A visão de cada pessoa transforma e se 
apropria do entorno influenciando diretamente quem está à sua volta. Através 
desta ampliação da visão, cada pessoa pode ir além da observação imediata e 
transformar através de ações livres de uma visão condicionada, o que é material. 

 As visões e ideias do público para com as imagens tornam-se parte 
fundamental do trabalho que busca, um reposicionamento de olhares para o que 
se encontra à sua volta. Nesse jogo interativo do público com a obra, são 
incontáveis as possibilidades de ação para motivar suas próprias ficções. Assim 
as distorções e moldes das fotografias não se dão apenas na imagem 
apresentada para quem as vê, mas se tornam presentes enquanto  
possibilidades para cada pessoa. Tornar essas possibilidades reais, traz 
mudanças fundamentais para cada individuo que nessa experiência, se liberta ao 
descobrir o que está ao seu redor. Junto com a fotografia esse individuo se torna 
cada vez mais ciente de sua influência no meio em que vive e da influência desde 
meio com ele. 
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 Desde que nascemos, os nossos sentidos são desenvolvidos de maneira 
que possamos perceber informações contidas na realidade material, assim como, 
nossas relações perceptivas subjetivas se encontram também associadas às 
percepções físicas. É através do que percebemos e apreendemos que criamos 
outras realidades numa estrutura que se sustenta e se reconstrói de acordo com 
nossa vivência. Num processo de metamorfose da visão do homem para aquilo 
que o cerca, lhe é concedido uma possibilidade de aumentar seu ângulo de 
percepção daquilo que ele vê. Se cada um de nós vê e percebe o mundo a sua 
maneira, as imagens elaboradas nessa pesquisa trazem recortes, deslocamentos 
e distorções tentando mostrar  essa particularidade no olhar de quem fotografa e 
daqueles que descobrem o mundo através de um olhar atento e diferenciado. 

 Ao longo das últimas décadas a visão que a arte nos dá solicita do homem 
contemporâneo um afinamento de sua percepção em vista da diversidade e 
complexidade das criações artísticas. Em meio a tantas transformações, 
podemos dizer que, provavelmente, nossa maneira de ver vem se transformando 
também. Conforme esclarece Michael Archer (Archer,2012), o significado de uma 
obra de arte não está mais necessariamente contido nela. O público que antes 
observava a obra de arte passou a ter a oportunidade de interagir com ela; a 
partir do século XX o objeto artístico passou a ser também um resultado da ação 
disposta por todas as o pessoas em seu processo de realização. Sendo assim, 
pretendo com as imagens dessa série, uma aproximação do público para que 
esse venha agir e interagir através de projeções e se envolva nesse processo 
virtual das imagens que conjuga realidade e imaginação. 

 A interação do público com a obra é fundamental para o seu entendimento 
esperando que assim que essas imagens levem a uma reflexão que entrelace o 



real e a imaginação. Conforme Marc Jimenez, referindo-se a Freud 
(Jimenez,1999, p.259) "[...] supõe que a própria obra de arte se presta à 
análise, para além do efeito que produz: atração, fascínio, ambíguo ou não." 
Procuro aqui por essa atração ou fascínio frente à possibilidades criadas através 
da arte e com isso uma transformação do olhar do público fruidor, integrá-lo 
como membro desse universo em potencial transformação. 

 Tal transformação e visibilidade dada à essas imagens só é possível graças 
a tecnologia que nos permite ver e conhecer um universo jamais imaginado, 
moldar e multiplicar o visível de acordo com nossa vontade. André Parente 
(Parente, 1993, p.13) ao discorrer sobre as novas tecnologias de produção, 
captação, transmissão, reprodução, processamento e armazenagem, escreve: 

"Do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, um novo 
universo se descobre, se revela, se cria, em seus movimentos 
regulares e caóticos, em suas miríades de dobras, em outras 
faixas do espectro luminoso para além daquelas captadas pelo olho 
humano, em outros espaços e em outros tempos também." 

 Nesse contexto de transformação, esse projeto que passou por diferentes 
etapas até chegar à reconstrução em meio de digital de cenas cotidianas e 
mesmo de certos espaços urbanos, se pretende aproximar ainda mais o público 
das obras construídas através da fotografia e das transformações operadas com 
elas. Para isso, a partir das imagens obtidas até aqui, pretendo utilizar de 
sensores de movimento que possibilitem a ligação de ações das pessoas em 
ambiente físico com o ambiente digital, como possibilidade de encontro  direto do 
público com a imagem numérica e as múltiplas possibilidades que esse tipo de 
imagem oferece para tais transformações.  

 Assim, com uso de diferentes plataformas de tratamento ou mesmo de 
interfaces para aproximação com o público, se cria na imagem uma 
representação daquilo que até então não havia sido pensado, justapondo meios 
físicos e digitais. Como foi necessária uma série de fotografias para construção 
das imagens até então obtidas para criar essas cenas em meios digitais, 
objetiva-se agora na leitura do corpo humano (ponto importante no início desse 
projeto) para que junto com a leitura de movimentos realizados pelo homem e o 
auxílio da tecnologia se consiga alcançar um meio de união desse ser concreto 
com esse ambiente digital. 

 A transição do corpo para o meio digital junto com as cenas construídas 
reforça a ideia obtida até então de que a imagem almejada por essa pesquisa 
não é única, mas formada por várias unidades, como num quebra-cabeça 
formado por camadas, constituídas por diversas fotografias. Ao  unir estas 
fotografias é possível moldá-las, criando distorções e movimentos. Desse modo o 
conjunto de fotografias torna-se como um caleidoscópio, que visto por diferentes 
ângulos pode trazer múltiplas configurações para a realidade do seu observador. 
Portanto, a visão do público torna-se única, seja como observador ou como é 
almejada nessa pesquisa, um futuro interator. 

 Nesta diversidade de imagens o elo com o corpo representado nas 
fotografias reside no desejo de apreender múltiplos aspectos das cenas em torno 
do indivíduo. Este indivíduo perpassado por vários fragmentos de imagem   
poderá estabelecer um vínculo com elas e com seu meio social, pois 
definitivamente vivemos submissos à força da imagem. As reflexões possíveis 



que esta pesquisa aborda se vinculam às preocupações contemporâneas do 
papel ambíguo das mídias em relação à arte que evidenciam a ação do homem 
nesse universo digital. 

 Numa proposta que busca integrar o corpo dos indivíduos que interagem 
com as imagens por meios de interfaces tecnológicas (cada vez mais ao alcance 
de todos) devemos levar em consideração que através dessa ação as pessoas 
implicadas terão a possibilidade de desenvolver um espírito crítico e um novo 
olhar para a arte e a cultura. Sobretudo, porque as imagens estendem a 
informação a um vasto público e não mais a um círculo restrito de pessoas. 

 Ao pesar assim, na atenção daquele que irá interagir com as cenas criadas 
e sentir-se submerso nesse meio de acumulação de imagem tecnológica e de 
sons, pretende-se instigar o público a fruir cada instante das imagens como um 
universo particular. Para a imersão do público nas imagens criadas através de 
meios tecnológicos, a proposta aqui é interdisciplinar onde distintos meios de 
conhecimento serão necessários desde a construção e utilização dos sensores, a 
programação e ajustes de software a reconhecer os sinais obtidos pelo público e 
a criação e visualização das imagens resultantes. 

 Pensar na fotografia como imagem integrada ao homem em sua 
construção reflete imediatamente no pensamento e reflexão do próprio homem e 
como ele age e interage com a sociedade. As influências do homem para com 
seu ambiente social e cultural fazem parte de seu olhar e de sua percepção. Se a 
cultura é o resultado de ideias, condutas e atitudes compartilhadas e 
transmitidas pelo homem pertencente à sociedade, logo essa cultura também se 
faz visível no homem, se transcreve nele assim como se reflete no espaço e 
como ele vê o mundo onde vive. Logo, as ações e visões do homem nesses 
meios acabam, dessa forma, criando e transformando cenários entre realidade e 
virtualidade no vasto e complexo cenário das imagens contemporâneas. 
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