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O DIGITAL COMO PROCESSO DE CRIAÇÃO: mudanças no pensar e fazer a 
obra em relação ao meio físico. 

José Carlos Brod Nogueira. Universidade Federal de Pelotas1 
 

RESUMO 
Este projeto enfoca os processos criativos compreendidos na produção de uma série de 
imagens geradas a partir de uma matriz/radiografia digitalizada e manipulada em programa 
gráfico. Interessa ao projeto identificar características, conexões e rupturas referentes aos 
processos de concepção e produção dessas obras em relação à produção anterior, 
considerando a passagem do físico para o digital. A metodologia é de natureza qualitativa, 
compreendendo o mapeamento da produção, pesquisa de referenciais teórico/artísticos, 
produção poética e reflexiva, registro e documentação do processo. 
Palavras chave: arte digital, processo criativo, imaginação, percepção, variação. 
 
 

ABSTRACT 
This project focuses on creative processes included in the production of a series of images 
generated from a matrix / radiography digitized and manipulated in the graphics program. 
Interests to identify design features, connections and disruptions related to the processes of 
design and production of the works in relation to the previous production, considering the 
passage from physical to digital. The methodology is qualitative in nature, including the 
mapping of production, the theoretical research / artistic, poetic and reflective, registration and 
documentation process.  
Keywords: digital art, creative process, imagination, perception, variation. 
 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO – 

No momento em que me propus a cursar o mestrado, decidi buscar algo que 

pudesse, sendo uma experiência nova, estar conectado a minha prática artística, de 

modo que não houvesse uma interrupção ou corte radical entre o que eu já vinha 

produzindo e o que viria a produzir. 

Como estratégia para essa busca, parti da organização de meu portifólio, com 

ênfase nos trabalhos produzidos nos últimos 3 anos. Fotografados e organizados, 

revelaram mais claramente alguns procedimentos e preocupações comuns no 

processo de concepção e produção das obras, que são a seguir: 

- Tendência a trabalhar com séries: a maioria das obras fazia parte de uma 

sequência, onde algum elemento era comum ao conjunto. Uma forma, uma textura, 

a cor, um objeto, enfim, uma idéia com capacidade de aglutinação do todo, mas 

permitindo desdobramentos múltiplos; 

- Em nenhuma série houve a reprodução simplesmente de qualquer obra; 

mesmo quando a imagem base se repete uma interferência posterior sempre está 
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presente, modificando e resignificando a partir da mesma origem. Há uma nítida 

aposta na repetição com variação; 

- Mistura de técnicas, materiais e gêneros, num processo de hibridação de 

conceitos. Gravura com desenho e colagem, objeto com desenho, desenho sobre 

suporte impresso, frotagem com desenho e colagem, uso da matriz como objeto e 

de objeto como matriz.; 

- Processo de criação inclui elementos do jogo, do lúdico, do oposto, do 

contraditório. Um constante questionamento: E se....? Normalmente no sentido de 

tirar o máximo proveito dos mesmos elementos. 

Tendo detectado essas conexões comuns à grande parte de minha produção, 

o passo seguinte foi o de procurar uma proposta que pudesse abranger de forma 

mais ampla possível essas características, e ao mesmo tempo permitir com que eu 

avançasse em algum terreno ainda desconhecido. Uma continuidade na ruptura. 

Continuidade sim, para que não houvesse uma perda de foco ou desestabilização 

em relação à maneira de enfrentar o novo problema. Ruptura sim, para que esta 

nova proposta me indicasse outros caminhos e possibilidades ainda não exploradas 

nos trabalhos anteriores. 

Aqui acho imprescindível uma citação de trecho do texto deFaygaOstrower 

em “Acasos e criação artística”( pg. 268) que, mesmo tendo sido lido após escrever 

o parágrafo anterior, me surgiu como uma explicação perfeita para o que estava  

tentando dizer;  

Quando ocorrem, nos processos de criação, reformulações e até momentos de ruptura, há 

todavia sempre uma continuidade, tanto ao nível existencial das vivências quantoao da concepção 

artística. Esta continuidade dá as referências aos atos de ruptura e também dá os significados que 

assim possam emergir. Portanto, para que a ruptura faça sentido e adquira um significado, é preciso 

que algo permaneça como  referencial para aquilo que muda. A expressividade depende desta 

continuidade da percepção, estabelecida pela nossa memória, ligando o passado ao presente. É a 

continuidade que nos permite compreender, avaliar e julgar. Há sempre um diálogo entre as formas 

anteriores e as novas formas criadas. 

 Em parágrafo anterior ainda na pg. 268; “Na criação o “novo” pertence à visão de 

uma ordenação nova. Assim, ao invés de fatos isolados-novidades há sempre a 

busca de um caminho de transformação.” 

O caminho trilhado foi o de seguir pisando de volta em minhas próprias 

pegadas, ou seja, retornei à minha produção e busquei o que havia ficado para trás, 
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ainda não desenvolvido. Estudo, intenção, uma idéia para ser trabalhada “um dia 

desses”, e lá estava uma experiência com infografias, tendo como matriz chapas de 

radiografias em que eu havia interferido usando como base as imagens registradas 

do interior do corpo. Desenho com lápis dermatográfico, raspagem com ponta seca 

e palha de aço e retirada da emulsão fotográfica com água sanitária, foram alguns 

dos recursos para transformar a radiografia em uma matriz com características 

únicas e com o registro de ações no campo físico. 

O que havia até aquele momento era cerca de 6 ou 7 radiografias com 

interferências. Algumas prontas, outras ainda necessitando de maior elaboração e 

alguns testes impressos em pequeno formato, com impressora jato de tinta em papel 

couché, sulfite e fabriano. 

Essas imagens impressas foram geradas a partir das radiografias 

digitalizadas (escaneadas) e trabalhadas em programa gráfico no computador. 

Como os arquivos referentes a esses testes haviam se perdido, não era mais 

possível retomar a experiência do ponto em que estava, mas sim refazê-la, com 

outros passos a partir das mesmas matrizes físicas. 

Tomando como referência o que já havia se realizado, selecionei para 

digitalizar novamente algumas daquelas radiografias/matrizes que julguei estarem 

mais bem resolvidas, e que me permitiriam resultados mais diversificados e com um 

estranhamento maior em relação às imagens originais antes das interferências. 

Elegi um programa gráfico (photoshop) pela disponibilidade e por maior 

familiaridade com as ferramentas, já que nesse momento eu estava deixando minha 

zona de conforto das ações físicas e passíveis de uma sensação (pelo menos) de 

maior controle, para uma região ainda nebulosa, sem muita idéia de onde poderia 

chegar. 

Ao reiniciar as experimentações com as várias matrizes e notar as infinitas 

possibilidades de variações para cada uma, acabei por estancar em uma delas 

decidindo explorar mais intensamente os recursos do programa e tentar uma 

diversificação que ainda não imaginava como possível a partir de uma só matriz. 

Este pontoconsidero como o definidor de rumos, já que, ao me envolver com 

o processo de construção dessas imagens, estava irremediavelmente comprometido 
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com as questões que surgiam e que vinham ao encontro do que eu já listara 

anteriormente, como as 4 características mais presentes nos meus trabalhos. 

Que questões eram essas? É claro que vamos citá-las, mas sem respostas, 

pois é em busca delas que este trabalho vai seguir a partir de agora. Considerando 

que cada característica que diferencia o digital do físico pode gerar uma série de 

questionamentos específicos para este trabalho, optei por listá-las junto a esses 

para um melhor entendimento: 

- Sabendo-se que com o uso do computador a geração de imagens em séries 

pode ser exponencializada em relação a tempo de execução e possibilidades de 

variações,  

 Até quando usar a mesma matriz? 

 Que ferramentas são mais indicadas? 

 É necessário o domínio completo do programa? 

- Com a possibilidade de salvar cada imagem gerada e preservá-la também 

como matriz (agora digital), posso avançar e recuar em minhas decisões. 

 Ao prescindir da necessidade de imaginar o resultado de cada 

ação, o processo criativo se modifica? 

 Se a percepção é privilegiada no processo criativo, este se torna 

mais enfocado na sensibilidade? 

- As ferramentas são programadas para executar tarefas específicas e com 

limitações, mas nos oferecem soluções impossíveis de serem imaginadas ou 

executadas no meio físico; 

 Até que ponto o artista coloca o seu olhar particular na criação 

das imagens? 

Estas e outras questões vão aparecer adquirindo sua real importância dentro 

do corpo desta pesquisa. Algumas vão ser respondidas e outras continuarão sempre 

como dúvidas com as quais aprenderemos a conviver ou tentaremos solucioná-las 

sob outra ótica diferente desta a que esta pesquisa vai se ater. 

-REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS- (artistas)  

Em relação à metodologia de criação das obras tomei como referência vários 

artistas que se utilizam do computador, mas não necessariamente criam para o meio 
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digital, ou seja, o resultado final pode se “materializar” em outra mídia, como vídeo, 

instalação, objeto, impressão em diversos suportes, etc. 

Dentre as obras dos artistas pesquisados selecionei as séries que me 

interessaram por conterem procedimentos que já estavam presentes na minha 

produção, ou que poderiam ser aproveitados ou adaptados, e outras em que as 

diferenças poderiam ser mais instigantes na geração de questionamentos ou na 

confirmação de pontos de vista, através da comparação por contrastes. 

Os artistas destacados como referência neste momento foram: Christopher 

Wool, Harold Cohen, Jeremy Gardner, Margot Lovejoy e Cláudio Mubarac. 

-CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA- 

Existe, ao atuarmos no meio físico, uma limitação bastante importante que é a 

impossibilidade de desfazer algumas ações que acabam por determinar as 

características finais de uma obra. Criamos destruindo, ou seja, precisamos decidir 

em um imenso espectro de opções por uma solução que nos levará a outras 

decisões e enfim ao resultado final de uma obra. 

Quando trabalho em uma matriz digitalizada, grande parte das decisões 

podem ser antevistas, comparadas, resgatadas e salvas para umoutro momento de 

investigação. Posso verificar como o trabalho se transforma sobdiferentes enfoques 

sem necessariamente destruir a etapa anterior. Posso pesquisar diversas soluções 

para um mesmo ponto de partida e mesmo transformar um trabalho em muitos para 

então decidir com qual deles devo prosseguir. 

Penso que existe neste processo uma diferença na maneira de pensar o 

trabalho. Como é possível visualizar o próximo passo, meu pensamento vai 

muitomais na direção da percepção, da capacidade de “achar” as melhores soluções 

(já que tenho acesso a elas) do que no uso da imaginação. Em uma obra física 

muitas vezespreciso imaginar ou projetar os resultados de cada interferência antes 

de agir, sob o risco de uma ação irreversível e contrária a intenção final. 

Creio que esta mudança de foco na criação não implica em uma comparação 

qualitativa entre os procedimentos mais perceptivos ou mais imaginativos, já que 

ambos fazem parte de nossa capacidade para criar imagens. Outro fator importante 

é que o uso das ferramentas do meio digital requerem procedimentos totalmente 

diferenciados das do meio físico e considerando que qualquer troca de materiall ou 
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técnica por si só é fator de mudança no processo, então esta passagem de um meio 

a outro tem um potencial enorme de transformação na maneira de pensar e agir na 

criação de imagens. 

Ex.: passagem de um trabalho voltado à síntese, para um com enfoque em 

que se evidencia a complexidade. No meio digital isto é possível com ações em que 

se visualizam os efeitos instantaneamente. 

Se pensarmos na busca da síntese como estratégia para desdobrar uma idéia 

em muitas, o uso de recursos de reprodução próprios das técnicas de gravura pode 

ser essencial para que o artista dê conta deste desdobramento. Já com a 

numerização (digitalização) da imagem o artista pode também explorar mais 

facilmente o terreno da complexidade visual. 

Segundo Couchot, existem duas maneiras de fabricar uma imagem numérica. 

A primeira maneira parte-se do real (imagem ou objeto), a segunda maneira o objeto 

é “modelizado” pelo computador. 

O que me interessa pesquisar é o primeiro caso em que o ponto de partida, e 

aí podemos usar tanto a imagem quanto o próprio objeto, que faz parte do mundo 

físico passa por um processo de decomposição de sua imagem em pixels, ou seja, 

todas as suas características físicas são transformadas em valores numéricos. 

Quando realizamos esta operação de numerização há um rompimento da 

relação da imagem gerada e o real, a lógica da representação é substituída pela da 

simulação e dentro das especificidades do meio podemos nos valer de toda uma 

gama de recursos advindos desta numerização e realizar operações só possíveis 

neste meio. Como artista posso criar em condições jamais pensadas por gerações 

anteriores a computação gráfica. Esta utilização do numérico nas artes se insere na 

tradição da arte do século XX que procurou sempre romper com os limites entre 

técnicas e gêneros, mais precisamente após a década de 60 com o maior avanço da 

tecnologia. 

O que se percebe atualmente é uma tendência cada vez maior da presença 

do numérico (digital) aliado a práticas artísticas preexistentes. Esta hibridação vai 

contaminar muito mais do que se dispersar nestas práticas e este poder se deve a 

possibilidade da simulação, uma linguagem que pode compreender o meio físico 
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(imagem, som, gesto...) e reduzi-lo a puros símbolos, residindo aí sua imensa força 

transformadora. 

- PERCEPÇÃO/EXPRESSÃO- 

Não existe percepção sem lembrança (memória) e nem lembrança sem 

imaginação, então quando olhamos qualquer imagem nunca vista ou imaginada 

antes, vamos percebê-la a partir de nosso imaginário impregnado de lembranças e 

que nesse momento será modificado incorporando essas novas impressões. 

Segundo Paul Valéry (2003, p. 29), “Observar é, em grande parte, imaginar o 

que esperamos ver”. 

Quanto a percepção da imagem e a escolha desta como forma expressiva 

posso aproveitar o comentário de Alberto Tassinari em relação ao que Cézanne 

busca conforme Merleau-Ponty ( O Olho e o Espírito ) e que seria a percepção 

originária, “O problema da realização em Cézanne estaria aí. No que percebe já 

encontraria a expressão que ainda lhe cabe expressar no quadro...a percepção 

originária é a que olha as coisas como que pela primeira vez”. 

Na minha produção enfocada aqui, o que é percebido já o é como imagem no 

plano e sendo assim não passa pelo problema enfrentado por Cézanne da 

transposição para um outro suporte. O monitor é a tela e a imagem está ali para ser 

percebida e trabalhada ao mesmo tempo. 

Voltando a Tassinari, “Uma percepção originária já é criação, expressão. Se a 

expresso novamente haverá duas expressividades em jogo, a expressividade do 

mundo e a das linguagens expressivas, seja a linguagem da pintura, a da 

literaturaou de uma outra arte.” 

Seguindo este raciocínio o processo que estou usando para a criação de 

imagens me leva a trabalhar mais diretamente com a percepção pois enquanto 

manipulo o programa gráfico as imagens vão se transformando e jamais se 

repetindo a medida em queintroduzo diferentes combinações no uso das 

ferramentas, até que uma venha a despertar esta fagulha que é de surpresa mas 

também de identificação ( é isso aí! ) que faz este “perceber criando” e o “criar 

percebendo”. 
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As imagens não são formadas na imaginação, são produtos de 

experimentação e visualização imediatas, percebidas ao primeiro olhar, surgem pelo 

fazer e permanentemente interagem com a percepção e o imaginário que 

determinam em que momento a constante transformação a que estão submetidas 

deve parar para fixar aquele instante (ver Bachelard, Intuição do Instante) em que 

esta imagem específica é destacada do infinito conjunto para se tornar significante. 

O tempo da obra se mostra principalmente no conjunto onde cada instante 

“capturado” revela uma imagem única, diferenciada, potente. O termo “capturado” foi 

usado aqui da mesma forma que Vilém Flusser usa em seu livro “A filosofia da caixa 

preta“ quando se refere ao modo com que o fotógrafo busca suas imagens como um 

caçador em busca de uma presa. 

As várias versões da série pressupõem a possível feitura de outras tantas, 

portanto são recortes de uma obra em processo ou instantes de uma ação mutável. 

Cézanne fez 125 versões de pintura do monte St. Victoire, veremos com o 

tempo em quantas versões se esgotará esta minha obra.  

- CRIAÇÃO – 

Buscando identificar características marcantes e possíveis de agrupar como 

uma identidade nas diferentes séries de trabalhos observei que na maioria das 

vezes a sequência de trabalhos é interrompida por vários motivos mas nunca 

porexaurir todo o seu potencial de gerar outras  imagens além das já produzidas. 

Pensando o processo como relacional podemos retroceder e descobrir 

conexões muito distantes nas diferentes fases de meu trabalho mas para delimitar e 

melhor conectar este universo de relações resolvi pinçar desde 2008 algumas séries  

que apresentavam  pontos em comum nos seus processos, principalmente o uso de 

matrizes e produção de cópias com interferências ou variantes, o que permite 

também identificar suas diferenças. São essas semelhanças e diferençasde minha 

produção no meio físico que pretendo analisar e comparar com minha produção 

atual em que utilizo recursos digitais. 

Um projeto de trabalhar com radiografias com interferências e digitalizadas 

em scanner para produzir imagens trabalhadasem programa gráfico, interrompido 

sem produzir mais que poucas mas bastante instigantes  soluções, foi o ponto de 

partida para os trabalhos que atualmente desenvolvo e são objeto desta pesquisa.  
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Nestes trabalhos o intuito é o de enfatizar a produção de imagens com potencial de 

gerarem um processo de criação em que cada solução permita uma sequência, um 

desdobramento diferenciado. A potência de cada imagem nesse processo se refere 

ao fato de que enquanto não estiver em suporte físico esta ainda mantém a 

qualidade de matriz e que pode vir a gerar infinitas cópias idênticas ou outras 

matrizes diferentes e com a mesma potência. 

Este fato remete à idéia de “inacabamento” conforme Cecília Almeida Salles 

em “Redes da Criação- Construção da Obra de Arte” quando afirma em relação às 

várias versões de uma série que: “O objeto dito acabado pertence, portanto a um 

processo inacabado” (pg. 20). 

Os exemplos são muitos, como cita a autora, de artistas que relutavam em 

dar como finalizados os seus trabalhos, entre eles, Giacometti, Borges e Cézanne, a 

estes acrescento o caso de Degas (Paul Valéry pg. 98) que chegava a retomar 

obras suas das paredes de seus amigos para retrabalhá-las, muitas vezes sem 

devolvê-las. 

Esta insatisfação com o resultado final da obra nos remete à questão do erro 

sempre contido em cada gesto do fazer artístico e condicionado às expectativas do 

próprio artista, como Paul Klee registra em um de seus diários, “É doloroso o medo 

de juntar duas linhas no processo de corrosão”, quando se propunha a obter uma 

expressão mais dinâmica na água-forte (Cecília A. Salles, pg. 88). 

Dentro do processo de criação de imagens em que estou trabalhando a 

inexistência de um objetivo pré-determinado quanto à configuração final da imagem, 

ou seja, uma necessidade de ajustar o resultado obtido a uma forma imaginada, vem 

a eliminar a figura do erro e a enfatizar sobremaneira a utilização do acaso como 

possibilidade ou estratégia de criação. 

Quando falo da impossibilidade do erro quero me referir ao momento da 

escolha inicial de uma imagem que ainda vai passar por interferências mais pontuais 

até que se ajuste a uma configuração do que posso considerar como pronta. Nesse 

caminho o erro pode aparecer como ação não apropriada a um resultado, neste 

momento já possível de antever,masque pela possibilidade de salvar cada passo, 

testar o resultado das interferências e poder voltar atrás sem qualquer dano ao já 

definido, não carrega em si a mesma carga destrutiva do erro no meio físico, muitas 
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vezes definitivo. O perigo maior, no meio digital, é simplesmente ter que voltar atrás 

e tentar outra ação até acertar. 

Voltando ao citado anteriormente em relação ao acaso, neste processo de 

criação este pode ser um elemento fundamental para a descoberta do novo. Não 

que o programa por si só possa determinar que imagem deva ser destacada do 

todo, mas pela própria dinâmica das transformações por que passam as imagens 

submetidas às ferramentas digitais ficamos diante da constante possibilidade de 

sermos surpreendidos pelo não imaginado. Neste caso há um estimulo ao aspecto 

do jogo, do fazer lúdico, do desafio de identificar não só o novo ou o inusitadomas 

principalmente o que pode se caracterizar como uma imagem portadora de 

significado. 

O momento em que uma imagem adquire esta condição de significante é o 

encontro do olhar com o imaginário do autor,é a escolha exclusiva que envolve toda 

a subjetividade inerente à percepção.É quando esta imagem passa a ter uma 

autoria. 

-IMAGENS DIGITAIS- 

 Primeira matriz-radiografia com interferências.                

 

Variações a partir da 1ª matriz, digitalizada. 
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