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R  E  S  U  M  O 

A abordagem que empreende este trabalho gira em torno da emergência de 

estruturas icônicas, reflexionando sobre o sentido de diferentes modalidades 

de representação imagética por meio das quais a contemporaneidade se 

revela. À partida, três aspectos são considerados para uma analítica em 

busca da ontologia do ato da representação imagética: a transição da 

representação nas sociedades de cultura oral para a escrita; destas para a 

tecnologia tipográfica e, finalmente, a constituição de dispositivo de 

representação fotográfica. Recorre-se, portanto, à argumentação por meio 

de alguns pontos de referência genealógica de que instâncias tecnológicas 

como a escrita, a tipografia e a fotografia, na evolução desse processo, 

correspondem, per si, a uma viragem técnica consequente, em relação a 

cada representação precedente. No domínio da imagem, o aspecto mais 

proeminente dessa mudança no decurso avançado consiste na emergência 

da hiper-realidade: das instâncias de representação hiper-realista. No 

contexto ocidental, a ‘simulação do mundo’ – ideia essencial da mimesis - é 

obra de um sistema autônomo e convencional. Sublinha-se, então, o fato de 

que, no âmbito irreflexivo das sociedades pós-industriais, a imagem mass-

midiática se reveste com o falso código de natural ou inclusive – de acordo 

com Baudrillard – tende a substituir o mundo real na “perpetuação de uma 

larga cadeia de simulacros”. Daí, na modernidade, em plena sociedade pós-

industrial, decorrer a crise do regime de representação e de percepção, 

centrado no referente. Neste limite instauram-se novas configurações 

estéticas de representações imagéticas na cultura contemporânea: 

instituindo espaços da simulação [Jean Baudrillard], do espetáculo [Guy 

Debord] e da hipermodernidade [Gilles Lipovetsky] em que operam. A estes 

agenciamentos, acode a emersão das Instâncias de Representação Hiper-

real – vistas neste estudo como ocorrências estéticas a configurarem 

itinerários de uma nova sensibilidade. É da natureza dessa prática signo-

icônica, incrustada na criação da expressão artística atual, que esta pesquisa 

se ocupou em perscrutar: a configuração hiper-realista, tomando como 

suporte empírico central a produção imagética contemporânea, em formatos 

diversificados da representação analógica. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  
 
                     REPRESENTAÇÃO; HIPER-REAL; IMAGEM; SIMULACRO; ESTÉTICA  
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A  B  S  T  R  A  C  T 

 

The approach that undertakes this work revolves around the emergence of 

iconic structures on reflecting about the meaning of different methods of 

image representation through which the contemporaneity reveals itself. At 

baseline, three aspects are considered looking for an analytical ontology of 

the act of representation and imagery: the transition of representation in the 

oral culture of societies for writing, from these to typography, and finally the 

creation of a representation device. Resorted to, therefore, the argument by 

some genealogy reference points that technological instances such as 

writing, printing and photography, the evolution of this process, correspond, 

in itself, a consequent shift technique, for each  representation precedent. In 

the area of the image, the most salient aspect of this change in foward 

process is the emergence of hyper-reality: the instances of hyper-realistic 

representation. In the Western context, the 'simulation of the world' - 

essential idea of mimesis – is the work of an autonomous an conventional 

system. It should be noted, then the fact that under unreflective of the post-

industrial societies, the mass-media image is coating with natural or fake 

code including - according to Baudrillard - tends to replace the real world in 

the "perpetuation of a large chain of simulacra." Hence in modern times, in 

the postindustrial society, during the crisis of the representation regimen and 

perception, centered in the referent. In this limit, new settings are established 

by aesthetic representations of imagery in contemporary culture: establishing 

spaces of simulation [Jean Baudrillard] the spectacle [Guy Debord] and 

hypermodernity [Gilles Lipovetsky] in which they operate. In these 

assemblages, saps the emergence of Hyper-reality Representation Instances - 

as seen in this study aesthetic events to configure itineraries of a new 

sensibility. It is the nature of this practice sign-iconic, ingrained in the 

creation of current artistic expression, which this research engaged in 

peering: the hyper-realistic setting, taking empirical support central to 

contemporary imagery production, diverse formats of analog representation. 

 

KEYWORDS: 

           REPRESENTATION; HYPER-REALITY; IMAGE; SIMULACRUM; AESTHETICS. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

   

I – L i m i a r e s 

As proporções espetaculares que a produção da imagem adquire em 

nossa cultura, dia a dia, e a aceleração vertiginosa de sua tecnologia põem 

em evidência a necessidade de dispor de aparato adequado que permita 

tanto sua análise como o entendimento dessa produção para situá-la, com 

precisão, dentro da cultura contemporânea.  

O estudo tradicional da imagem baseada em seus aspectos 

conteudísticos, predominante em reflexões atuais, deve ser realimentado por 

uma análise que supere o campo exclusivo de significação, ascendendo 

assim a estruturas mais amplas da sua pragmática, como o campo da 

representação que ela constrói e em que se transforma – seja com fim 

utilitário ou estético. Consiste, então, este trabalho em demarcar e 

configurar as Instâncias operativas em que se instala a Representação, 

denominada de Hiper-real na atualidade, compreendida no âmbito da 

imagem analógica. 

Pretende-se, superando concepções abstratas da imagem, seus 

efeitos decorrentes, abordá-la como instância de linguagem construída, na 

história da expressão artística, como signos de representação de suas 

realidades e de uma dada cultura. [Enquadramentos apontados em: Iconologias e 

estabelecimento de da Cultura imagética - CAP. I – PERCURSO ICONOLÓGICO] 

Desta forma, em um primeiro momento, remete-se a 

questionamentos em torno da genealogia de estruturas de representação, 

reflexionando sobre o sentido da emergência de diferentes ‘modalidades 

operatórias’, em cada momento de sua história, como o surgimento da 

máquina e suas implicações no ato de representar. [CAP. II – III] 
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A escrita, por exemplo, ao modificar todo o sistema de comunicação 

próprio das sociedades orais modifica não somente o sistema sociocultural 

mas, de fato, todo o modo de representação. O mesmo acontece com a 

tipografia: com esta tecnologia, a recontextualização do dispositivo de 

representação verifica-se fundamentalmente a emergência de uma ordem 

disciplinar do olhar – em ruptura definitiva com os universos “áudio-táteis”. 

[CORPO DO CAPÍTULO III – Enq. A – Transições epocais ]. 

A atualização que os dispositivos de representação sofrem, na 

modernidade, em plena sociedade industrializada, ajustando-se a ela, gera 

a crise do regime de representação e de percepção – [Enq. B – Crise da 

referencialidade]. 

O que a nova mídia-imagem representará e dará a ver é 

fundamentalmente uma nova modelização do real que emerge. O real é 

suplantado por uma estética hiper-real, pela sua ordem modelizadora. 

[CAP.IV- Enq.B]. Em Zelig, demonstra-se - a propósito de simulacro no Capítulo 

III - como a representação camufla o real, evidenciando o hiper-real, a 

simulação máxima, como parte integrante da quotidianidade. [Enq.B-Crise da 

referencialidade- Cap.III].  

 

Submersos pela luxuriante fertilidade das máquinas midiáticas, de 

acordo com Baudrillard, vivemos confrontados com a própria “raridade da 

experiência real, com um mundo 'usado', um mundo fantasmático, no qual 

cada um vive uma vida em segunda mão e indireta”. Isto é o que se nos 

apresenta a narrativa da vida de Zelig. 

 

Com as novas mídias, as imagens técnicas etc. o quadro de 

referência do real, se já estava extremamente fragmentado, des-

substancializado, se já era simulacro com a televisão, passa então a deglutir 

positivamente o próprio real, dando dele apenas um modelo sem referente, 

como será o caso dos hologramas e das imagens digitais. [estas não 
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contempladas, no momento, em nossa proposição de estudo]. 

Um dos aspectos que se nos coloca em maior evidência na re-

composição do dispositivo de representação emergente, com as novas logo-

tecnias e as imagens contemporâneas, é o redimensionamento dos conceitos 

de representação e das categorias estéticas elaboradas na pós-

modernidade. Surge daí um novo regime de representação, tendo como 

cenário o que Gilles Lipovetsky estabelece chamar de “hipermodernidade”. 

No Capitulo IV, para abarcar este aspecto fundamental e ser o suporte da 

arquitetura deste trabalho estabelecemos dois enquadramentos: 1- 

demonstrando a “natureza sígnica da representação”; 2 – configurando a 

“natureza estética da hiper-realidade”, em itinerários que apontam para 

uma nova sensibilidade, na contemporaneidade.  

A ênfase destas ocorrências incidirá nas instâncias representativas, 

com a produção criativa desde os precursores “fotorrealistas” até a 

exuberância da criação escultural com os três nomes mais significativos da 

atualidade neste campo: Ron Mueck; Evan Penny; Richard Stipl.  E ainda a 

incidência de estratégias na mídia eletrônica, com destaque para a 

espetacularização da notícia. No enquadramento final, remete-se a três 

instâncias fundamentais para maior compreensão do hiper-realismo como a 

signagem, síntese dos “tempos hipermodernos”: a ficcionalização; a 

reflexibilidade; a metalinguagem como recursos expressivos da 

representação hiper-real.  [CAP. VI].  

II – Procedimentos metodológicos 

 

Com o direcionamento analítico – já presente no arcabouço dos 

pressupostos acima, constantes da estrutura da tese – o percurso 

metodológico das vias traçadas compreendeu o seguinte direcionamento: 

a) ETAPA I - Realizou-se uma abordagem transversal (‘genealógica’) sobre 

a instituição de dispositivos de representação, considerando algumas 
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mídias como ‘tecnologias’, instauradoras de processos de significação 

para o surgimento de novas formas de representação. Procedeu-se, 

assim, o desenvolvimento dos Capitulos I, II, III. No Primeiro: situa-se o 

percurso da concepção de Imagem – teve como suporte maior DEBRAY, 

Régis; HUYGHE, René; No Segundo: o surgimento da máquina 

intervindo no processo de representação, tendo como parâmetro as 

proposições de Walter Benjamim e de Roland Barthes; No Terceiro: os 

condicionantes das transições que levaram à nova era de visualidade 

desde a escrita, a tipografia aos mecanismos da era midiática 

(McLHUAN, Marshal). 

 

b) ETAPA II - Na seleção das matrizes enunciativas das configurações 

imagéticas, levou-se em conta uma ‘etiologia da imagem’. Ou seja: 

detemo-nos na gênese de produção, no caminho que nos leva a reflexão 

sobre a origem de cada representação de imagem.  Daí o rol dos 

exemplares remeterem à produção inaugural de cada época e/ou à obra 

seminal de cada autor/artista, dentro do conceito abordado em cada 

item capitular: as citações, por exemplo, de filmes correlacionam-se um, 

com “Simulacro” (Zelig), e outro com “Realidade e Ficção” (O show de 

Truman).   As categorias levantadas - sobretudo do hiper-real - foram 

examinadas em direta associação analógica com cada imagem. O 

material empírico predominante são figuras representativas da Estética 

Hiper-real, tendo sido compilado seus autores em compêndios de 

História da arte e Enciclopédias de Arte, além de Catálogos de 

Exposição. A escolha do elenco (artistas compilados) obedeceu a critérios 

de Pioneirismo, Representatividade, Produção significativa, Qualidade 

Plástica e Projeção. Via Internet deu-se o apanhado da maioria das 

obras relacionadas, com acessos a Blogs autorais ou a sites de Galerias e 

Museus. Marcadamente decidiu-se por uma ‘curadoria’, seguindo o 

princípio de conexões paratáticas – considerando, sempre que possível, 

as analogias paramórficas entre figuras/imagens, que compõe o 
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material empírico deste trabalho. Por isso, sempre haverá um referente 

icônico (implícito) antecedente em relação a cada imagem. Aliás, dentro 

de um princípio intrínseco dos processos de representação hiper-real, o 

de que “não há nenhum sentido que não surja do trabalho da forma”; 

isto norteia a reflexibilidade e as metalinguagens hiper-realistas. [do CAP 

IV ao VI]. 

 

c) ETAPA III - Por fim, no quadro de análise empreendida, três níveis foram 

verificados, com correspondência na produção dos dispositivos de 

representação imagética:  

1- As estratégias da articulação de dispositivos (históricos ou técnicos)  

na instituição do universo icônico (da imagem) como representação 

cultural codificada – da escrita à fotografia - no domínio da 

produção de sentido;  [CAP. I e II]. 

2- As tecno-lógicas, instituindo novo campo na noosfera visual - da 

perspectiva, câmera escura, à câmera clara; os itinerários de 

construção de sentido ou rarefaçao dele, por época, e confluência 

com o fenômeno midiático. [CAP. II e III] 

3- A emergência de uma “estética dominante”, tendo como parâmetro 

o “olhar hiper-realista”: promovendo novas formas de visualidade e 

de sensibilidade, em várias instâncias de representação. Os 

itinerários da sensibilidade; os atributos estilísticos; processos de 

produção de linguagem - [CAP. IV e V e VI] - compilados em 

amostragem múltipla (imagens selecionadas, em instâncias 

diversas) – para configurar os paradigmas representativos do hiper-

realismo e suas inter-relações na produção imagética atual. 

III – Referencial conceptual e estrutura  

No limite do nosso trabalho, estará sempre constante o labirinto das 

estratégias de representação da contemporaneidade; a ênfase no hiper-real 

dá-se por considerar-se que a hiper-realidade instaura novas configurações 
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estéticas de representações simbólicas imagéticas, na cultura 

contemporânea. Para tanto estruturamos e montamos o corpo do texto, 

esquematizado por enquadramentos, como recurso ensaístico, que nos 

levam ao referencial conceptual desenvolvido assim: 

 PERCURSO ICONOLÓGICO [CAP. I]  

          Objetiva este capítulo situar a etiologia da imagem no transcurso das 

épocas: as variações conceituais e sua percepção; o estabelecimento de uma 

cultura da imagem até os dias contemporâneos. Recorre-se 

fundamentalmente a Régis Debray, com a sua categorização da “videosfera” 

e a René Huyghe para as evidência da dominância das imagens,  

sedimentando o lastro da representação da realidade, evoluindo para a 

imagem maquínica e inaugurando o princípio da hiper-realidade. 

 PRESSUPOSTOS DA VISIBILIDADE FOTOGRÁFICA [CAP. II] 

Antes da data histórica do aparecimento da máquina fotográfica, 

toda a arqueologia sensorial evidenciava o lugar hegemônico do olho.  

Então o sistema de representação predominante nos surgirá “ancorado na 

fotologia que corresponde à história ou tratado da luz” – sendo o dispositivo 

fotográfico o novo aparato para sua concretização, em termos de processos 

técnicos modelizadores da realidade da imagem captada. 

É a partir daí que se questiona o mimetismo e o realismo fotográfico, 

tendo como suporte teórico a “Pequena história da fotografia” de Walter 

Benjamim, a discussão de Barthes em “Câmera Clara” para, em 

contraponto, desenvolver-se uma desconstrução do real na representação 

fotográfica. Por fim, elege-se o ‘retrato’ como objeto para análise por 

consistir numa representação que melhor absorve o efeito simulador da foto; 

os protagonistas para este enfoque são: o artista suíço Urs Lüthi, pioneiro na 

transgressão hiper-real, juntamente com o franceses Boltanski e Journiac; e 

por fim, o irlandês Francis Bacon, com seu registro fotográfico-pictural.  São 

os que imprimem, na era da hipermodernidade, uma nova ordem da 
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figuração retratista. Inauguram, como precursores no plano da 

representação hiper-real, a metamorfose do autorretrato tradicional. 

 LASTROS DE NOVA VISUALIDADE [CAP. III] 

Retomam-se, nesta parte do trabalho, os mecanismos que  

instituíram um regime de visualidade, desde a escrita à descoberta da 

“perspectiva linear” - são enfoques genealógicos, imprescindíveis para 

alcançar-se o sentido das transições nos modos de representação clássica. 

Os escritos de McLhuan – sobretudo a “Galáxia de Gutemberg” - foram o fio 

condutor para compreensão das transições epocais. Na modernidade, 

quando o sistema do olhar clássico entra em crise, se nos emerge a crise da 

referencialidade e com ela ganham corpo as formas de representação 

simulacral. A partir dos conceitos de Baudrillard em “Simulacros e 

simulações” e “Estratégias fatais”, caracteriza-se este cenário da hiper-

realidade cuja configuração inaugural, em termos de narrativa visual 

contemporânea, resulta no filme prototípico de Wood Allen – ZELIG - como 

síntese representativa do simulacro: tanto nas ações como nas funções do 

personagem. 

 IMANÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO HIPER-REAL [CAP. IV] 

Estamos em pleno domínio da “hipermodernidade” como assinala 

Gilles Lipovetsky [“Tempos Hipermodernos”], referindo-se aos tempos em 

que a “hiper-realidade” é a constante no universo das representações 

signico-icônicas. A nossa pesquisa, tomando como base o paralelo entre 

mimese e simulacro, com apoio em Baudrillard, demonstra a metamorfose 

relacional do conceito de representação. Com o império da imagem técnica 

se consolida a ‘midiaesfera’ do espetáculo, que no nosso aportamento - 

valendo-se das teses de Guy Debord, [Sociedade do Espetáculo]- e da 

“Teoria geral da Estética”, via Adolfo S. Vázquez - procuramos configurar os 

meandros da emergência da estética hiper-real, delineando os itinerários de 

uma nova sensibilidade. Da estetização do cotidiano à ficcionalização do 
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real é o que marca a emergência do Hiper-real – e analiticamente 

contempla-se aqui uma relação de exemplos de várias mídias (Perfomance; 

TV; Video-Arte; Pintura; Fotografia; Cinema; PUB/Turismo; Gastronomia). 

Para cada um verificou-se uma propriedade inerente ao hiper-realismo. Por 

ex.: ao escolhermos o filme “Show de Truman”, evidenciando o conceito real 

versus ficção, tivemos em mente a concepção do seu roteiro, pensado como 

uma transmutação da teoria da hiper-realidade de Baudrillard. (Aliás, em 

entrevista à Revista Época aos 07/06/2003, este filósofo encara o ‘Show de 

Truman’ como a melhor representação fílmica já feita, dentro do sentido de 

sua obra – acima da própria trilogia Matrix). 

 EMERGÊNCIA DO HIPER-REAL [CAP. V] 

A arquitetura do pensamento icônico, na contemporaneidade, se 

projeta na epifania do espetacular, que se enredou no lastro da 

“hipermodernidade” . Nessa passagem, se detecta o fundamento estético da 

emergência da Representação Hiper-realista. Esta tendência congrega todo 

arsenal das inquietações, todos os avatares da cultura imagética de que  

tratamos ao longo deste trabalho. Reúnem-se, neste capítulo, as 

configurações mais significativas da signagem instaurada pelos hiper-

realistas. O material empírico corresponde às ocorrências predominantes na 

“iconosfera” atual: com ênfase nos primórdios da “Representação Hiper-

real”. Com os pioneiros, e suas obras mais destacadas, montou-se o elenco 

central da amostragem exemplificativa da tese. Assim, ficou construído um 

referencial teórico, imbricando-se o ‘plano do conteúdo’ com os elementos 

da ‘expressão’ (uma tática de fagocitose semiótica).  

 INCIDÊNCIAS DOMINANTES [CAP. VI] 

Numa cartografia do modo de representação de uma tendência 

estética, não se poderia traçar sua abrangência sem referenciar os principais 

processos de elaboração e construção de formas que a enformam. Dado que 

a preocupação do nosso estudo recai na natureza estética do hiper-realismo, 
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deixamos por, último, para discorrer sobre a elaboração plástica dos 

formatos mais destacados deste tipo de representação. Como ficou 

evidenciado, anteriormente, restringimo-nos à imagem analógica – ‘foto-

pós-fotográfica’ - e, neste capítulo, em seus enquadramentos, a amostragem 

privilegia os portentosos representantes da arte hiper-realista: da pintura à 

escultura. Suas obras catalisam os códigos, os saberes, as prospecções e, 

através de recursos expressivos, servem de “atractor” detonador da 

experiência estética [‘formista’] em expansão, vivenciada por expectadores, 

fruidores desta maneira de ser hiper-real: extrapolação de sentidos e 

sentimentos em metalinguagens reflexivas. 

IV – Arremates 

Os pressupostos que informam o ângulo interpretativo deste trabalho 

processam-se em torno da ‘pulsão’ que me levou ao envolvimento com a 

arte hiper-realista – toda uma panóplia de posturas e artimanhas de 

natureza estética pela qual fui envolvido em vivências de estudos realizados 

em cursos feitos na Universidade Complutense de Madrid.  

Mas devo sobretudo às aulas do pintor Antonio López - expoente 

maior deste movimento na Espanha – que me enveredou por hiperestradas 

do sentido e do sentimento das percepções. Ressalto a dimensão extasiante 

da sensibilidade vivenciada por e compartilhada com ele: cumpro um dever 

de referir-me a momentos (mesmo que esparsos, diante das razões deste 

trabalho) de sua arte, a qual homenageio, remetendo-me à representação 

hiper-realista contemporânea.  

A proposta de origem e planejamento, com sentido cartográfico, foi 

arquitetada tendo em vista um “ensaio videográfico” – a ser elaborado em 

multimídia mas as contingências implacáveis e inesperadas impediram a 

concretização, de momento, deste plano. Entretanto a estrutura, os alicerces 

não estão demolidos nem o empenho demovido.  
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Todo trabalho está pensado como uma grande sequência, com cenas 

que desembocarão na “irrealidade cotidiana” da representação – em um 

mundo que se faz imagem; ‘real que se torna hiper-real, um real acrescido 

de sua própria imagem’. Isto é o que norteou a montagem e ‘ancrage’ 

textual, que ora se apresenta, em formato de um ensaio iconográfico sobre o 

hiper-realismo, em sua raiz, em seus umbrais. 

Cumpre-me enunciar os contributos, com seus ensinamentos 

profícuos, de  eméritos  Professores:  José  Manuel  Palácios,  Enrique Torán, 

José Perez Ornia e Juan Huiz Blásquez; todos me fizeram perfilar, 

apaixonadamente, pelas trilhas da “estética formista e relacional”. Seus 

legados continuam sendo norteadores e ancoradouro para aquilo que, 

particularmente, produzo iconicamente e também como prática de ensino no 

seio universitário. 

Localmente, na pós-graduação de Ciências Sociais da UFRN, foram 

de suma importância os Seminários ministrados pelos Professores Alexsandro 

Galeno, que me atrelou ao estudo “do percurso do olhar”; e por fim Norma 

Takeutti e Lisabete Coradini, sedimentando uma consciência e “visão da 

cultura socioantropológica”. 

Este trabalho pretende assim, de alguma maneira, também 

comportar estes últimos aspectos mencionados, além de estar imbuído por 

uma experiência docente própria, ministrando disciplinas dentro da área de 

abrangência da temática aqui exposta – assumindo individualmente e 

isentando os nomes citados: pelas possíveis falhas; não-alcances; 

impropriedades e omissões por desconhecimento ou não-saberes.  

Sendo igualmente um mergulho, com todos os hipersintomas da 

‘pulsão’, em busca de uma emergência de continuidade de vida criativa - 

por meio das imagens -  em plena noosfera da hiper-realidade do meu, do 

nosso cotidiano abismal. Tendo, contudo, em mente a asserção de Vilém 

Flusser em “La imagen ”:  
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“Se supone que las imágenes hacen accesible e imaginable el 

mundo para el hombre. Pero, incluso cuando lo hacen, se 

interponem entre el hombre y el mundo. Se supone que son mapas, 

y se convierten en pantallas. En lugar de presentarle el mundo al 

hombre, lo representan, se ponem a sí mesmas en lugar del mundo, 

hasta el punto de que el hombre vive en función de las imágenes 

que ha producido. Él deja de descifarlas para volverlas a proyectar 

sobre el mundo ‘ahí fuera’ sin haberlas descifrado. El mundo se 

convierte en algo así como una imagen.” [*] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

[*] FLUSSER, Vilém. Hacia una filosofía de la fotografía. Madrid: Sínteses, 2001; p.13 
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2.   Fenômeno da iconização 
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CAPÍTULO I:   PERCURSO ICONOLÓGICO 

ENQUADRAMENTO A: ICONOLOGIAS 

1. Transcurso do dispositivo cultural imagético 

           A proliferação de imagens no mundo ocidental é um fenômeno visivo 

que vem transformando a sociedade, culturalmente, centralizada que foi na 

escrita e na difusão do livro, em uma sociedade cuja produção cultural vem 

tendo como nova matriz o signo icônico. 

           O esteta francês René HUYGHE (1986:9) considera que: "já não somos 

homens de pensamento, homens cuja vida interior se alimenta nos textos, 

pois, os choques sensoriais conduzem-nos e nos dominam; a vida moderna 

assalta-nos pelos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos". Enquanto "cidadãos do 

mundo", somos hoje solicitados a nos engajar de modo diferente nas 

dimensões soc ia i s  de espaço e tempo. Dimensões que agora passam a 

ter semânticas inéditas, condicionadas pelo ritmo acelerado da veiculação de 

informações iconográficas. 

Mesmo reconhecendo-se a interdependência de duas formas de 

linguagem - escrita e icônica - o panorama atual da produção de imagens é 

objeto de investigação metódica de vários pesquisadores. Autores há que 

procuram abordar o fenômeno de um ponto de vista macro e que tentam 

protagonizá-lo como sendo um evento incisivo da história ocidental. 

Em sua obra “O poder da imagem”, René HUYGHE (1986:10) é 

categórico: "Lucien Febvre chamou aos tempos modernos, saídos da 

Renascença, Civilização do Livro; mas esta denominação está ultrapassada e, 
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a partir do século XX, parece necessário substituí-la pela que eu propus: 

Civilização da Imagem.” 

Jean WAHL (apud PASQUALI, 1973:19) emprega o termo iconosfera para 

assinalar a presença ubíqua da imagem no horizonte do homem 

contemporâneo. Mais recentemente, DEBRAY, Régis (1994: 206) propõe o termo 

videosfera para caracterizar a era do computador, do performático, da 

eletrificação, enfim, do mundo predominantemente audiovisual dos homens 

contemporâneos. 

De outro modo, associando às formas de fabrico de imagem um tipo 

de lógica inerente a cada urna, Paul VIRILIO (apud PARENTE, 1993: 133) denomina 

o final do século XX, correspondente à formatação da imagem virtual, como 

sendo "a era da lógica paradoxal da imagem", que se iniciara com a invenção da 

videografia, da holografia e da infografia. As duas outras épocas da 

classificação histórica de Virilio são: a era da lógica formal correspondente 

à imagem de instrumentação - pintura, gravura e arquitetura — que 

termina no século XVIII; e a era da lógica dialética, correspondente à 

imagem mental da fotografia e do cinema, durante o século XIX.  

2. O fenômeno da iconização 

Todos esses neologismo são exemplos de epítetos inventados com o 

intuito de traduzir a onipresença da imagem no horizonte cultural da 

sociedade contemporânea, através do fenômeno de iconizaçâo, isto é, da 

intensificação da comunicação técnica por meio de signos icônicos. De 

maneira genérica, a iconização define, principalmente, um fato social, 

determinado pelo crescente emprego de meios de informação audiovisual, 

com uso intensivo de linguagens iconográficas. O fenômeno concorre com o 

aparecimento de uma forma de cultura industrializada - a cultura de massa 

- produzida nos países capitalistas, a partir da segunda metade do século XX 

(ADORNO, 1978a: 288; 1978b: 346; MORIN, 1986: 62; COSTA LIMA, 1982: 64). 
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Esse fato, contudo, não  deve  ser  compreendido  simplesmente 

como um óbvio e imanente elo do progresso tecnológico. Enquanto 

fenômeno antropo-sociológico, a iconização indica, subjacentemente à 

espiral da tecnologia, a continuidade de um contexto de 

predisposição do homem, e, consequentemente das populações, ao culto 

da imagem – à iconofilia, no sentido de que "a própria presença dessas 

imagens tem mais importância do que o fato de serem vistas", conforme 

analisa outro filósofo da Escola de Frankfurt, Walter BENJAMIM (1980: 12). 

Esse fenômeno revela ainda, em estado latente, desde os primórdios da 

civilização, a existência de uma cultura da imagem, incrementada, hoje, por 

obra de agentes e fatores sociais determinantes. 

A observação das formas sociais de comunicação dos séculos 

civilizatórios revela um crescimento gradativo na produção dos estímulos 

visuais, dando um salto maior no século XX, com as manifestações da cultura 

de massa. Esse incremento acarretou mudanças no modo de o homem 

interagir com a realidade e no modo de inter-relacionar-se com outros 

homens. 

Dos desenhos rupestres da antiguidade pré-histórica, passando pelas 

pinturas sacras e vitrais da idade média, às fotografias, filmes e publicidades ao 

ar livre de hoje, encontra-se um número infindável e sempre renovável de 

mensagens iconográficas a se interpor, via veículos audiovisuais, em qualquer 

território urbanizado e no centro da rotina diária das pessoas, a fim de 

''chocar e dirigir a atenção" (HUYGHE, 1986: 9). 

Com exceção de algumas culturas do Oriente, que se destacaram 

pelo apuramento visual na organização arquitetônica como um todo, 

CARPENTER e McLHUAN (1980:114) analisam que não se conhece, no 

passado, uma forma de sociedade na qual se registrasse uma concentração 

tão caótica de imagens, em que se circulasse com tal rapidez uma 
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diversidade  de  mensagens  visuais  no  espaço  concentrado  e  no  ritmo 

frenético em que se encontram hoje as sociedades urbanizadas. 

Isso porque o fenômeno de iconização coincide com o movimento de 

metropolização das sociedades que, junto com o desenvolvimento tecnológico 

no setor de transporte e de comunicação, assinala uma nova era na história. 

Tal progresso acentuou o papel das cidades como áreas dominantes no 

processo civilizatório, estendendo amplamente, para além dos limites 

geográficos, o chamado modo de vida urbano. 

Para Régis DEBRAY (1994:100), não são somente os fatores 

econômicos que atraem as pessoas às grandes cidades, à procura de 

novidades na moda e no comportamento.  

"Mais do que pelo dólar é pela tela que a metrópole hipnotiza seus 

alógenos fazendo-se amar por eles (...) A captura imaginária se dá 

tanto quanto as informações da Cable News Network e o magazine 

de atualidades, o seriado, o 'soap' e o 'clip' dão corpo às principais 

preferências e rejeições dos povos". 

Também ENZENBERGER atribui, à força das imagens, o poder de 

sedução dos movimentos migratórios contemporâneos. Analisando as causas 

das migrações que levam os seres humanos a agirem como se estivessem 

sujeitos a alguma incompreensível compulsão, observa que, hoje:  

"o sonho chega através das imagens da mídia global até o mais 

remoto povoado do mundo em desenvolvimento. Essas imagens 

contêm menos substância, menos realidade do que mesmo a mais 

fantástica das lendas de outrora; no entanto, seus efeitos são 

incomparavelmente mais poderosos" (1993: 95). 
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O  surgimento e  a  aceitação dos  veículos  audiovisuais têm  contribuido 

para alterar hábitos comunicativos e culturais e influenciar formalmente 

aqueles do tipo de informação logística do segundo grupo. Em alguns casos, 

chegam mesmo a substituir definitivamente, como novos instrumentos de  

formatação de cultura, os meios mais antigos e tradicionais de propagação 

de informação: ação de mensageiro ou postalista, pombo correio, telégrafo, 

periódicos impressos, livros, etc. Poucos se ocupam hoje de escrever cartas 

ou enviar telegramas. ( É mais simples encaminhar uma mensagem, via e-

mail, pela internet ). 

A consequência imediata da substituição dos veículos tradicionais por 

esses de comunicação audiovisual (contemporâneos) decorre da necessidade 

de se confeccionar sintaxes apropriadas às mensagens iconográficas, até 

mesmo para efetivá-los tecnicamente. Os operadores dos novos sistemas 

informativos tiveram de criar normas síntáticas ou de adaptá-las, de modelos 

anteriores, aos esquemas de linguagem dos instrumentos recém-criados, 

principalmente daqueles que adotaram o padrão icônico.  

Tomando como exemplo de revolução sintática o que ocorreu na 

linguagem cinematográfica, PASQUALI (1993) lembra que, desde a invenção 

do cinema, tornou-se possível dizer mais com imagens do que em qualquer 

época anterior,  

"mesmo que o signo empregado seja basicamente o mesmo que 

conheciam os homens do século XVII, os medievais e mesmo os das 

cavernas de Lascaux e Altamira" (....). Isso porque as possibilidades 

e peculiaridades técnicas do meio em questão revertem 

sintaticamente sobre os contextos que transmitem.  PASQUALI (1993: 

15) explica então que: "um meio de comunicação transporta uma 

linguagem, porém ao fazê-lo pode admitir uma transformação 
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de sua sintaxe, ampliando desta forma seu poder significante" 

(grifo nosso). 

Obviamente, a produção de imagem pelos povos na história não 

apresenta o mesmo padrão de existência. Numa rápida retrospectiva 

constatam-se alterações em seus objetivos, funções sociais, técnicas de fabrico 

e princípios de deontologia, conforme períodos e locais diferentes. Houve ainda 

mudanças em sua natureza funcional, de acordo com a postura geral do olhar 

ou a expectativa dos grupos de observadores em um determinado contexto 

cultural. 

Procurando açambarcar a maioria dessas generalidades, DEBRAY 

(1994: 205-216) classifica as modalidades de vida e morte da imagem, 

segundo uma escansão da história do olhar no Ocidente, em três cesuras 

midiológicas. A cada período corresponde uma ‘midiasfera’ que descreve um 

ecossistema da visão e que aglutina as características afins a um tipo de 

imagem dominante, justificando sua trajetória no devir histórico. 

Resumidamente, a ‘logosfera’ compreende a era da imagem ídolo 

que se estende da criação da escrita à invenção da imprensa, tempo que 

garante a passagem da mentalidade mágica do mito para a religiosa; a 

imagem é um "ser vivo" e seu referente é o sobrenatural, o ente divino. A 

‘grafosfera’ corresponde à era da imagem arte, que vai da invenção da 

imprensa até a instalação da TV em cores, período de mudança do centro de 

referência teológico para o histórico, do divino para o humano; a imagem se 

manifesta como coisa física cujo referente é o real, a natureza. Já a 

‘videosfera’, equivalente à contemporaneidade, corresponde à era da imagem 

visual, que garante a transição do indivíduo para a sociedade global, do 

pessoal para o coletivo; a imagem materializa-se em informação a ser 

percebida e seu referente é o "performático", a máquina. Nenhuma 

midiasfera exclui a outra, mas se sobrepõe e se imbrica uma na outra, 
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"constituindo dominâncias sucessivas por revezamento de hegemonias", como 

explica o autor. 

Confirmando essa tendência de intensificação das imagens na 

história ocidental, Debray (1994: 275) observa que o “visual tornou-se uma 

ambiência quase sonora e a antiga paisagem um mundo circundante 

sinestésico e envolvente”, de tal modo que o que não é visualizável pela 

imagem, hoje, praticamente não é cogitado como existente. 

Assim, a mudança na sintaxe, a adaptação dos instrumentos às novas 

estruturas de codificação de modo a facilitar a veiculação das mensagens 

iconológicas e as transmissões constantes dessas mensagens são fatores que 

concorrem para mudanças na postura receptiva e na atitude de expectação 

dos sujeitos cognoscentes. 

3. A dominância imagética 

Embora o fenômeno da iconização seja recente, como demonstram os 

fatos, a produção de imagem e seu emprego nos modos de interação social 

vigoram desde o início da humanidade. O advento dos meios de comunicação 

social colaborou, na verdade, para aumentar a dominância do icônico, 

intensificando no homem a capacidade de observação curiosa do mundo, ao 

reavivar sua vocação de vidente. Essa que, segundo ARISTÓTELES, desde os 

tempos antigos, se apresenta como tendência natural de comportamento:  

"Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer, uma prova 

disso é o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos 

agradam por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais"  (1973: 

211). 

           De forma a abordar o problema da dominância da imagem de um 

ponto de vista mais operacional, empreende-se aqui uma volta à história. Por 
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dominância, entende-se a relação de influência que um elemento, o 

dominante,  exerce  sobre  outros  elementos de um sistema,  modificando-os 

quanto à  forma  e não quanto à natureza. Este elemento direciona o sistema, 

em parte ou no todo, a apresentar ressonâncias formais ao seu fator 

dominante. O termo dominante, tomado por empréstimo do campo musical, é 

empregado no sentido de uma "nota" (o signo icônico) ter a capacidade de 

dominar o tom (a formatação dos outros signos numa linguagem qualquer), 

de maneira harmônica e inovadora. Prefere-se este ao termo 

predominância, que casuisticamente poderia sugerir uma ideia de 

hierarquia no sistema. Na perspectiva deste trabalho, o conceito de 

dominância resume uma função relacional de influição. 

Um exemplo sui generis do processo de dominância do icônico sobre 

o gráfico pode ser verificado nas iluminuras encontradas em textos manuscritos 

do século XIII. Na época, o fator dominante na caligrafia cursiva era o padrão 

linguístico. Entretanto, no sentido de valorização artística do trabalho do 

copista e das obras manuscritas, iniciou-se um processo de assimilação das 

influências estilísticas da linguagem da pintura. De maneira geral, nos 

manuscritos com iluminuras, as letras ganhavam um tratamento plástico-

figurativo que as aproximava da linguagem pictórica, sem alterar, 

entretanto, sua função fonética. Acessórias e supérfluas artisticamente  em 

relação ao texto,  tais letras exerciam de modo particular um papel decorativo e 

estético (MUMFORD, Lewis.1986: 65). 

As iluminuras, exceto pela plasticidade formal, em nada se 

equiparam às figuras de fotojornalismo, aos displays publicitários ou à outra 

ilustração gráfica encontrada, hoje em dia, nas edições da grande imprensa. 

Todavia, constata-se já nas iluminuras, de modo incipiente e incoativo, que a 

imagem inaugura uma função diferente, extra-ornamental: a função de se 

constituir em uma espécie de texto, autorreferente, equivalente à realidade 

que a mesma retrata e passível de ser visto e lido. O elemento de 

dominância do manuscrito passa, gradativamente, a ser realizado pela 
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imagem,  em  relação  de  influição  sobre  as  demais  linguagens presentes, 

emprestando sua forma plástica e, sobretudo, sua função de iconicidade, 

de mimetismo do real. 

Outro exemplo de instrumento de comunicação, responsável por 

introduzir mensagens iconográficas, em larga escala, no âmbito social, foi 

a invenção dos tipos móveis, que gerou a imprensa, por Gutenberg em 

1450. Sendo um evento historicamente datado e documentado, por isso 

mesmo, é suscetível de análise e verificação bastante objetivas. Com o 

emprego dos tipos móveis, reutilizáveis após cada fundição, foi possível 

aos livreiros reproduzir, de imediato, um grande número de cópias idênticas 

de uma mesma obra, feito inimaginável para os copistas medievais. 

Na coletânea “Evolução na Comunicação: do sílex ao sílico”, 

coordenada por Giovanni GIOVANINI (1987: 129), encontra-se o seguinte 

registro: "Na época dos incunábulos, de fato, grande parte dos esforços dos 

Impressores visava a publicar volumes o mais parecido possível com os 

manuscritos. Eis aqui a razão das duas colunas, do tipo gótico, das 

dimensões, e somente mais tarde, quando se começou a delinear um público 

bem mais extenso do que aquele restrito da aristocracia, é que o livro impresso 

assumiu características próprias e mais bem aceitas no mercado". 

O autor chama a atenção para o cuidado com que eram 

manufaturadas as estampas e figuras que visavam ilustrar a matéria dos 

textos. Contudo, apenas por volta de 1513, na Inglaterra e Itália, 

circularam as primeiras folhas de notícias e os primeiros boletins com 

informações de caráter político e econômico, mais próximos do que viria a 

ser o jornal no sentido moderno do termo. Tanto a produção variada de 

livros quanto a publicação das primeiras gazetas ou dos news papers 

contribuíram para a instauração de uma ambiência favorável ao 

incremento da alfabetização e da leitura, que concorreram para 

transformar  a  capacidade de percepção / cognição dos cidadãos. Segundo 
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ainda GIOVANINI (1987: 89): “o advento da tipografia contribuiu 

enormemente para o nascimento do homem moderno, permitindo-lhe o 

desenvolvimento de capacidades até então adormecidas”. 

Em suma, a imprensa introduz novos hábitos sensórios ao acomodar 

esquemas lógicos na estrutura congnitiva dos leitores. A partir do século XV 

a imprensa populariza o sistema alfabético e seus esquemas específicos de 

sintaxe; e, em certa proporção, democratiza relativamente a leitura, 

transferindo o homem tribal, não alfabetizado, do habitat auditivo da 

comunicação oral para o mundo da visualidade escrita. 

4. A visualidade: escrita e imagem 

Com o alfabeto, o elemento visivo se destaca do gesto e do som, 

ingredientes menos necessários para atualizarem a nova forma de 

informação, agora registrada no papel. Com isso, o homem é convidado a se 

engajar, hermeneuticamente, na ordem visual da escritura para 

compreender, por inteiro, as mensagens circuladas no âmbito sócio-

cultural. 

A invenção da grafia e a popularização da escrita nivelaram, num 

primeiro momento, o visual ao literário. Não o inverso, como indicavam as 

tendências estilísticas na época das iluminuras. Desta feita, a imagem, quando 

aparecia, era um apêndice, um ornamento supérfluo do texto escrito, por 

exemplo, com a função auxiliar de complementá-lo redundantemente. A 

mudança, que estaria por ocorrer, foi a troca da linguagem padrão, sob a 

dominância do signo linguístico, indutor de estruturação sintática das 

mensagens escritas, pela linguagem icônica, na qual a imagem,  pouco a 

pouco,  torna-se equiparável à escritura. 

Na análise de  McLUHAN (1971: 184),  o maior  mérito  do  jornal foi 

transformar o componente visual no centro de atenção, "reduzindo a essa 
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forma todos os demais fatos sensoriais da palavra falada”.  Com o 

alinhamento do texto, a materialidade escrita da comunicação oral acentua o 

raciocínio lógico e sequencial, condicionando no leitor, recém-

alfabetízado, uma disposição dos olhos para o movimento de varredura 

linear. A imprensa, ao desencerrar os analfabetos, suscita uma medida 

urgente: aprender a ler para participar, de modo consciente, da sociedade 

em mudança. Contudo, enquanto instrumento de comunicação, a imprensa 

somente ganha contornos massivos 300 anos depois da sua criação, a partir 

da invenção da rotativa, capaz de imprimir centenas de folhas por hora, e do 

linotipo,  que substitui a composição manual tipo a tipo. As 

transformações que se seguiram marcaram, virtualmente, muitos dos 

aspectos da vida do cidadão; a sua resistência àquelas transformações 

assemelha-se, em certo grau, à resistência às mudanças que os meios de 

comunicação social provocam ainda hoje (CARPENTER e McLUHAN, 1980:235). 

A exemplo do que ocorreu com a iconização dos capitulares dos 

manuscritos medievais, a imprensa, de modo gradativo, busca 

incorporar imagens em seu corpo textual. O signo icônico, inicialmente um 

ornamento literário, surge a seguir como um componente referencial do fato 

noticioso que representa. Isso pode ser notado no estilo das manchetes 

de jornais que tendem a transferir para as letras a forma icônica, mais 

próxima da ressonância pictórica.  Assim, observa W. BENJAMIN (1980: 6), 

aguçadamente, em meados do século XX: "doravante pode o desenho 

ilustrar a atualidade cotidiana. E nisso ele tornou-se íntimo colaborador 

da imprensa". 

Para cumprir seu objetivo de reportar a atualidade de maneira 

noticiosa, a imprensa não se limitou à tipografia gutenberguiana e 

tratou de pesquisar novas técnicas de gravação e de ilustração. Técnicas 

que proporcionassem uma forma de impressão gestáltica, de fácil 

apreensão, com menos texto e mais imagem, em que o ler se equivalesse 

simplesmente ao ver. Tal tendência, que já pressagiava o papel   
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dominante que a imagem viria a exercer no mundo da cultura, acentua-

se gradativamente com a descoberta de novas tecnologias, que 

permitiram a impressão de imagens sob a forma de caricaturas, fotos 

reticuladas, charges, gravuras, historietas em quadrinhos, infográficos, 

etc. 

Até mesmo a parte tipográfica, influenciada desde a invenção da 

escrita alfabética e reforçada com a invenção da imprensa pelo padrão 

literário do texto cursivo, alterou-se e moldou-se segundo o novo 

padrão da imagem. Iniciava-se um processo de condicionamento, ou 

melhor, de descondicíonamento da varredura linear marcada pelo texto 

escrito, de modo a libertar os olhos do leitor frente à página impressa, 

que cada vez mais vai se tornando icônica. 

Qualquer que seja a importância atribuída à imprensa pela 

disseminação técnica da imagem, a sua invenção representa um fator, 

talvez o inaugural, do fenômeno mais generalizado de iconização, que se 

observa com o progresso dos equipamentos de gravação, fixação, 

projeção e transmissão da imagem, a partir da segunda metade do 

século XX.   

Com a invenção da fotografia, por exemplo, abriram-se horizontes 

para o desenvolvimento de tecnologias específicas de captação e 

impressão da imagem. Logo a seguir vieram o cinema e a televisão, 

instrumentos mais aperfeiçoados e auxiliares na representação do real, 

com imagens sonoras, coloridas e em movimento. 

Referindo-se  ao  cinema  como  meio  propiciador de  uma  nova 

sintaxe de imagens, PASQUALI (1973: 18) ressalta que: 
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  " graças a ele o homem conseguiu empregar o signo icônico para 

estruturar linguagens visuais de tipo global. Antes de sua descoberta, as 

possibilidades de um discurso visual eram fictícias e reduzidas a simples 

cognatos. Como belos elementos soltos, sem argamassa que 

conseguisse convertê-los objetivamente em estruturas com 

desenvolvimento temporal, as imagens elanguesciam, por faltar, 

precisamente, o instrumento sintático que mobilizasse o signo icônico 

tornando-o suscetível de construir frases e discursos inteiros. Somente 

o cinema, que era à primeira vista um simples meio mecânico para 

entalhar, fixar e transportar signos visuais, atualizou as virtualidades 

discursivas de toda imagem". 

Mais recentemente, a indústria da informática, popularizando o 

uso do computador, tem permitido a criação de realidades virtuais e 

interativas, engajando o sujeito em um universo de novas e estranhas 

relações cognitivas. O saber informatizado, diferentemente do 

conhecimento objetivo derivado da escrita e do saber instaurado na 

época da oralidade primária, encontra no elemento imagem um suporte 

sintático e instrumental para seu desenvolvimento dentro do modelo 

digital. Esse saber não é lido ou interpretado como eram lidas e 

interpretadas as informações codificadas nos paradigmas de inteligência 

anteriores, respectivamente, o da escrita e o da oraíidade. O saber 

informatizado existe para ser explorado de forma interativa, como um 

banco de dados, um hipertexto. Interatividade que, segundo Jean-

Louis Weissberg (apud PARENTE, 1993:117), associa-se à ideia de 

simulação tanto quanto a imitação ou a farsa. As imagens, padronizando 

uma forma de linguagem de fácil codificação e penetração, uma interface 

amigável, semiotizam os dados  da  rede  do  hipertexto, permitindo um 

conhecimento por simulação que, para Pierre LÉVY (1993: 121), é, sem 

dúvida, "um dos gêneros de saber que a ecologia cognitiva  

informatizada transporta.”   
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5. A imagem como interface 

Pelo que antecipamos, vimos que, na origem dos textos escritos, 

as imagens cumpriam uma presença discreta no contexto comandado 

pela palavra escrita. O signo icônico exercia uma função secundária e 

auxiliar de ilustração do texto, raramente se constituindo no foco central 

de atenção do leitor. A imagem era o elemento subsidiário que 

complementava a impressão, ora com superfluidade, ora com 

redundância. Com o fenômeno da iconização tem havido uma relativa 

inversão dessas funções. Em muitos casos, hoje, são os textos que 

complementam redundantemente as imagens, na maior parte das matérias 

da mídia escrita.  

De sua parte, a imagem é a interface psicológica da comunicação que 

apresenta um funcionamento exploratório; de natureza holística, na qual as 

partes do todo são articuladas de maneira global e relacional; de natureza 

sincrética, no sentido de amalgamar os diversos elementos do todo, um 

quadro, por exemplo, onde qualquer parte se torna totalidade, no momento 

mesmo em que passa a significar; de natureza analógica, por se apresentar 

como uma espécie de fragmento ou flash do mundo, uma versão mimético-

expressiva da realidade. 

Por outro lado, a comunicação direta por meio da imagem fornece, a 

princípio, uma representação na ordem da similaridade equivalente ao real, 

sem a intermediação de códigos abstratos de leitura. De modo diferente da 

mensagem escrita, que também é visual, mas quase sempre arbitrária 

referencialmente, na  mensagem  iconográfica  há  um  forte componente 

analógico que não se confunde com mimetismo ou cópia perfeita. No caso da 

imagem, havendo ingerência motivacional do objeto a ser representado, há 

restrições à liberdade de constituição do signo. A não ser em casos 

intencionais de estilização, em nome da liberdade artística, se distanciar 



35 

 

demais a representação sígnica do objeto representado, pode-se perder o 

significado original do mesmo. 

Por essa razão, por ser bem menos arbitrária e mais motivada, salvo 

novamente quando houver intenção de deformar o referente, pode-se pensar 

em uma espécie de código antropológico de ciframento zero em sua 

mensagem, pois para ler a imagem não há necessidade de um saber 

antecipado, senão aquele ligado à própria percepção natural. É nessa 

perspectiva que se pode afirmar que a imagem, utilizada para representação 

de um fato, é mais seguramente evocadora da realidade que uma longa 

matéria descritiva e opinativa do mesmo fato. 

Na pragmática da representação, na ordem do realismo, enquanto 

busca-se a objetividade denotativa, a imagem retrata, de certo modo, uma 

visibilidade especularmente motivada, similar à concretude da realidade. 

Há casos de imagens tão verossímeis, a sugerir uma concretude aderente 

ao a!go nela representado, que confundem os olhos do observador como 

no “trompe-L’oeil” da pintura. Nessa ordem, como observa Jonathan 

MILLER (1973: 118):  

"as imagens não apenas são retratos de um mundo circundante, 

mas objetos peculiares que existem por direito próprio usurpando, 

por vezes, a realidade que supostamente representam”.  

A partir deste enquadramento conceptual delineia-se o percurso, os 

itinerários da representação iconográfica, estabelendo o campo e as 

instâncias de uma cultura imagética. 

 

 



36 

 

ENQUADRAMENTO B: ESTABELECIMENTO DA CULTURA IMAGÉTICA 

Vimos, até agora, que o fenômeno de iconização promove, de 

maneira generalizada, um vetor de modalização, via imagem, de outras 

linguagens, em particular na mídia impressa. O resultado claramente 

percebido é o efeito de dominância da imagem sobre as formas sígnicas das 

demais representações. Não se trata, vale reiterar, de uma crescente 

centimetragem contendo imagens, mas de uma formatação geral de cada 

produto de comunicação, segundo uma concepção unitária de mensagem 

em que o signo icônico é a matriz de composição. 

Como forma de expansão de uma onda sígnica, a iconização vem 

assegurando a dominância fundamental da imagem sobre o mundo da 

cultura, objetivando-o. Assim, no estágio atual de desenvolvimento 

tecnológico, a imagem experimenta uma nova expansão ao deixar de 

exercer uma função textual meramente de ornamento. De simples apêndice 

decorativo, a imagem assume um papel sígnico de representação da 

realidade, com valor de ficha simbólica, para citar uma denominação de 

GIDDENS (1991: 30). Isto é, as imagens funcionam como dossiês mentais, 

estabilizados por uma longa experiência visual, as quais, veiculadas 

reiteradamente, influem de modo positivo na memória dos espectadores 

(LEVY, 1993: 80), construindo o vasto celeiro da cultura imagética, que 

constitui os registros interpretativos de épocas e do modo de ser do mundo.  

1.  Idealizações sobre imagem    

O universo fundamental da comunicação, hoje, está constituído de 

todo um repertório sígnico-icônico: imagens que estão sempre na base das 

mensagens e processos comunicacionais.  

Historicamente, as imagens  pré-históricas  e  da  arte  renascentista 

constituem o paradigma da imagem visual fixa em superfícies 



37 

 

bidimensionais. Também representam o universo das imagens quirográficas, 

produzidas pela mão humana. Elas são a fronteira que limita com as 

imagens técnicas, produzidas por meio de aparatos. A difusão de imagens 

de arte começou com a imprensa e é, neste instante, conforme vimos 

discorrendo no enquadramento anterior, que se difunde também a 

mensagem dupla (imagem/ texto), cujo exemplo originário seriam as obras 

dos copistas, que tiveram lugar nos ‘atelieres’ (oficinas) medievais.  

Um olhar polivalente, hoje, deverá abarcar, entretanto, desde as 

vertentes técnica (a tecnologia de produção/difusão), a simbólica (os códigos 

e as linguagens) e a sóciocultural, com os conteúdos estético-informacionais 

das representações icônicas. Mas, ante a inflação textos e avanços de 

estudos sobre a imagem – nos deparamos com lacunas abertas em relação à 

etiologia própria desta forma de representação. Da nossa parte, empreende-

se a pontuação desta trilha para melhor apreensão dos paradigmas 

formadores da chamada cultura da imagem e seus avatares.   

Conceitualmente, a cultura imagética, parte da ideia de eikon, 

imagem icônica, representação visual de um modelo preexistente, cujo grau 

de ‘iconicidade’ ou de semelhança perceptiva entre a imagem e o modelo é 

o mais alto possível. Uma escultura policromada, na escala real do modelo 

que representa seria mais icônica que uma fotografia em branco/preto do 

mesmo modelo, esta seria mais icônica que uma caricatura e esta mais que  

uma descrição escrita do mesmo modelo. Esta noção de ‘iconicidade’ é 

essencial no universo das imagens. Representa, em um extremo, um alto 

grau de realismo, oposto à abstração em outro extremo. 

 

Mas a ideia de realismo na representação icônica se baseia no 

processo de confrontação (na tela de conhecimento do indivíduo) entre a 

imagem presente ante os  olhos  e  seu modelo ausente.  A memória visual é 

aqui um fator de base. Uma coisa é o objeto ou o fenômeno real inserto no 

contexto multissensorial da realidade – no qual também está o indivíduo 
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observador – e outra coisa radicalmente diferente é esse objeto ou 

fenômeno representados em uma imagem.  

 

Este traslado de um mundo real a um mundo de representações é 

mais que transcodificação, uma transmutação: é uma passagem de uma 

natureza a outra. A imagem adquire assim um estatuto substancialmente 

diferente do de seu modelo, porque passa pela imaginação, a sensibilidade 

e capacidade criativa do sujeito que realiza esta imagem. A imagem é da 

ordem do real e do imaginário. 

 

          As tecnologias da imagem alteraram a antiga teoria platônica, ou 

seja, do ideal de beleza fundado na fidelidade representacional de um 

modelo preexistente e visível na realidade. Basta evocar as imagens 

numéricas ou as imagens virtuais – à parte daquelas da arte fantástica –  

para subverter as relações da imagem e seu modelo. Sabemos que a 

imagem pode ser o modelo de uma realidade que todavia não existe e que 

poderá vir a existir graças a ela. Isto, igualmente, põe em crise a ideia de 

imagem, entendida como reflexo de um modelo que sempre deve precedê-

la. 

 

Entretanto, sem embargo, nossas relações com as imagens se 

fundamentam, ainda, na ideia realista de representação fiel; inclusive o que  

se valoriza, tanto como a capacidade de representação, é a acuidade, a 

perfeição e o detalhe técnico que fazem as imagens hiper-realistas, mais 

reais que a realidade. 

 

Ademais, no plano da cultura da imagem, um dos marcos mais 

significativos - o movimento iconoclasta incidia sobre a questão ‘realista’ da 

representação, embora relacionada  com  o  divino. A  discussão da imagem 

entre iconófilos e iconoclastas é um tema recorrente de nosso passado. Em 

Bizâncio, inimigos e defensores da imagem se enfrentaram com aspereza 
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durante mais de um século, e seguidamente o movimento iconoclasta 

absorveu numerosos partidários vindos de diferentes seitas heréticas. No 

princípio do séc. XVI, a questão da imagem foi um argumento de conflito 

religioso. 

 

O iconoclasta reivindicava uma ideia mais pura de Deus. Cada 

representação da divindade em imagem considera-se inadequada, 

blasfematória. O iconófilo, por sua parte, defende a existência de uma 

ligação metafísica, uma relação de identidade que une a imagem e o 

modelo, a forma material e o espírito, o ícone e a divindade. Para os 

iconófilos, a ideia platônica, o modelo original é capaz de expressar-se sob 

uma forma sensível evidente. Trata-se de uma metafísica concreta, uma 

teologia visual pela qual a imagem consume a fusão do visível e o invisível. 

No cerne da questão, o que aflorava era, realmente, a  relação entre mundo 

e deus, matéria e espírito, ficção e verdade. 

 

À margem destas reflexões, iconofilia e iconoclastia reaparecem hoje 

em função de nossa ‘imagenharia ‘ [imagerie – produção de imagem] social.  

“Os iconófilos contemporâneos são ‘os realistas e os hiper-realistas 

dos mídias. Os iconoclastas são os hiper-futuristas da autenticidade e 

da verdade outra” (M. PERNIOLA. 1978:102).  

Em ambos os casos, as premissas imaginárias dos predecessores religiosos  

continuam operantes. Mas o problema da relação entre a imagem e o 

modelo original – idealismo platônico – já não possui nenhum cunho de 

moralidade: a trucagem fotográfica, a manipulação ou a colagem que 

apresenta realidades modificadas já não corresponde a posições éticas, 

apenas tecnológicas. O cinema é uma ficção realizada, ou simulacro 

reproduzido. Mas aqui, neste particular, não se discute a correspondência 

entre  imagem  e  realidade, e  sim  em  todo  caso,  entre  discurso  fílmico 

e realidade. A intervenção do tempo na sequencialidade do filme faz que 

nos encontremos ante outra classe de imagens, radicalmente distintas do 
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estatismo próprio da imagem fixa (e também substancialmente diferentes do 

tempo real). 

 

No caso da televisão, o problema tem sido dissociado: as imagens 

vão por sua conta e já ninguém exige que sejam idênticas ao modelo real 

porque o fluxo de imagens eletrônicas, manipuladas, fantasiosas (os 

‘videoclips’, a publicidade, as cortinas e máscaras animadas) têm mostrado  

outro universo icônico diferente da imagem real. 

 

Em todo caso, o que os iconófilos criticam é bem mais uma questão 

ética: a dissociação entre a informação midiática e o acontecimento real, 

entre a imagem publicitária e o produto, entre a propaganda política e a 

conduta do partido. Uma repetição de lance de futebol, em câmera lenta e 

em imagens congeladas é o ideal para iconófilos contemporâneos, os 

realistas modernos: hiper-realistas; porque querem ver a realidade mais 

que a realidade; porque uma ‘jogada de futebol’ vista, diretamente pelo 

público no campo, é paradoxalmente ‘menos real’ que sua dissecação na 

tela televisiva. 

 

Qual é o resultado de tudo isto? Qual a resposta dos massmídia ante 

esta expectativa? A fabricação de uma imagem o mais realista possível 

(telemorbo, reality show, transmissões em direto).  Uma imagem que se quer  

conforme a realidade, ao conteúdo, ao original, mas que  

 

“permanece igualmente manipulada, predeterminada e pré-

constituída;  é  uma imagem hiper-realista que reflexa fielmente uma  

hiper-realidade imaginada”. “Este hiper-realismo social acaba 

propondo uma  imagem real  sob a  condição de criar uma realidade 

inteiramente subordinada à imagem. Atua como aquele grupo que, 

faz alguns anos, produzia filmes pornográficos na América latina e 

torturava à morte suas próprias atrizes para obter imagens de um 
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sadismo perfeitamente realista. Reivindicar uma imagem fiel à 

realidade não faz senão acrescentar o universo de manipulação que 

se estende até conseguir o modelo original mesmo.” “A confusão 

entre reportagem e teatralidade, verdade e ficção faz toda a 

realidade ser fictícia e teatral” (M.PERNIOLA.1978:103)  

 

Quanto mais a iconofilia quer captar visualmente a realidade, mais 

esta realidade perde sua dimensão real para vir a ser “alucinante 

semelhança do real a si mesmo”. [idem] 

 

Por sua parte, a iconoclastia moderna implica uma visão analítica 

das práticas de representação da realidade. Apresenta-se como crítica em 

suas relações com o mundo atual, que considera sem realidade, simples 

aparência e puro espetáculo que os mídias propagam. A publicidade, a 

propaganda política, os massmídia, constituem para os ditos iconoclastas 

modernos, uma “sociedade do espetáculo” que deve ser rechaçada em 

bloco, em nome de uma realidade que se expressa na subjetividade radical 

do indivíduo. Todas as características do iconoclasta tradicional se 

encontram, assim, reproduzidas pela analítica que propusemos. Estas 

inserções antecipam nossos delineamentos, ao longo deste trabalho, sem 

nos prendermos aos aspectos fundamentalistas, que regeram no passado, as 

posições diversas em relação à vigência das imagens. 

 

2. Da imagem quirográfica à fotografia  

 

Se a iconografia sagrada esteve ligada às imagens quirográficas ou 

manuais  da  arte, podemos  considerar  que, hodiernamente,  a iconografia 

profana  ou  de  consumo  passa  pela  fotografia.  Neste  ponto  preciso, 

identificamos a FOTOGRAFIA como a imagem técnica que deu início à 

‘civilização da imagem ‘. 
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Seguindo Vilém Flusser, as imagens técnicas são aquelas que estão 

feitas por meio de aparatos. E os aparatos determinam formas de proceder  

na mesma medida que contêm ‘programas’, que são os que definem a 

quantidade e características de prestações destes aparatos. (Cf. FLUSSER, V. 

In: “Filosofia da caixa preta”.1999). 

 

Em 1802 aparecia em Londres um artigo de autoria de Wedgwood, 

intitulado: “Descrição de um procedimento para copiar os quadros sobre 

vidro e fazer silhuetas através da luz sobre nitrato de prata”. Wedgwood 

definia assim os objetivos fixados pelos inventores da fotografia anos mais 

tarde. 

 

Quinze anos depois, Nicéphore Niepce, que havia se iniciado em 

litografia, recém-chegada à França, tentou automatizar a cópia e a 

reprodução de desenhos e gravuras. Graças à ação da luz através de uma 

câmara escura, conseguiu um procedimento que chamou ‘heliografia’, 

descrito pelo próprio: 

 

“a luz, em seu estado de composição e decomposição, atua 

quimicamente sobre os corpos. Ela é absorvida, se combina com eles 

e lhes adiciona novas propriedades. Assim aumenta a consistência 

natural de alguns destes corpos; a solidifica e os faz mais ou menos 

insolúveis segundo a duração ou a intensidade de sua ação”. (N. 

Niepce – In: “Notícia sobre a heliografia”). 

 

Logo descobriu que podia fazer igualmente “cópias de pontos de 

vista da natureza ”  e  assim  efetuou  sua  primeira fotografia  em  1826. O  

desenho renascentista Vasariano, fundante das Belas Artes, encontrava 

assim seu sucessor, competidor mecânico. E sob a influência de Louis-Mandé  

Daguerre, com o qual Niepce se associara, este abandonou seus trabalhos 

sobre a reprodução de imagens obtidas com a câmara escura. Então se 
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propuseram a um único objetivo – fixar as imagens da natureza sem 

necessidade de desenhá-las. 

 

3. Confluência de representação: pintura e a fotografia 

 

    Nas raízes da fotografia está a influência precedente da 

representação pictórica, não porque Niepce fora gravador de origem, mas 

porque o desenho e a pintura buscavam plasmar o mundo através do artista 

e foram os artistas do Renascimento que cimentaram os princípios da 

‘câmara escura’. O princípio da câmara escura é um princípio de 

representação de fenômenos visíveis, isto é, de representação por reflexo, 

das aparências ópticas das coisas e dos objetos enquanto fenômenos 

irradiados pela luz. 

 

A gênese da invenção da fotografia é uma sucessão, bastante 

dilatada no tempo, de progressos lentos entre os experimentos da ótica e da 

química – e depois da mecânica – a partir da câmara escura e em 

combinação com ela. 

 

A árvore genealógica da fotografia, que tem suas raízes fincadas nas 

imagens manuais e na técnica ótico-químico-mecânica, impressiona pelo 

seu florescente desenvolvimento pela rapidez com que estende e diversifica-

se para outros âmbitos da indústria e da ciência, dando nascimento a outras 

formas de comunicação icônica como a cinematografia. 

 

Mas à partida, a primeira ramificação da fotografia encontra abrigo 

na  arte  pictórica :  desde  um  realismo  a  um  pictorialismo. 

Os ismos sucessivos, as vanguardas artísticas, encontram neste novo meio 

uma ‘fusão intersemiótica ‘, onde a fotografia imitaria a Degas e, por outro 

lado, Degas se aproximaria dos enquadramentos e da luz do meio 

fotográfico.  
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Assim, também, David Hamilton(*)[Fig.1] é influenciado por Degas, 

como Norman Rockwell(**) [Fig.2] imitaria claramente a fotografia, bem 

como muitos fotógrafos imitarão a pintura romântica, os expressionismos, os 

impressionismos, os surrealismos e os informalismos da pintura. 

 

Bailarinas/David Hamilton -1    1.1       

 

Desde o enquadramento, textura e até o plano de iluminação têm 

correlação com Degas.  

Abaixo, as pinturas de Rockwell rementem a fatos históricos ou cotidianos 

acontecidos em seu país (EEUU); todos documentados fotograficamente. 

 

             
Fig. 2-Study for "Freedom of Speech"1942; 2.1-Freedom from Want/1943;  2.2-  Man on the Moon / 1967- 

N.Rockwell                   

____________________________________ 

(*) David HAMILTON – 1933/Ingl. Designer gráfico de Revistas (Elle/Printemps). Divulgador 

da foto-arte.  

(**) Norman ROCKWELL – 1894-1978-N.Y. Ilustrou a vida dos E.U.A. Dirigiu várias revistas, 

criando o novo conceito da ilustração informativa. Considerado o idealizador do jornalismo 

iconográfico atual.  

http://4.bp.blogspot.com/_y9JCP1wazVo/RiQE1PkZYjI/AAAAAAAAEoY/2nA9zjiZ03Q/s1600-h/rockwell.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_y9JCP1wazVo/RiQE1PkZYjI/AAAAAAAAEoY/2nA9zjiZ03Q/s1600-h/rockwell.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_y9JCP1wazVo/RiQBIPkZYiI/AAAAAAAAEoQ/9PqYtUEbsW0/s1600-h/7d.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_y9JCP1wazVo/RiP-VvkZYbI/AAAAAAAAEnY/kAJUbV2ZUyM/s1600-h/16.jpg
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[Concretamente, para se ter uma ideia dessa influência pode-se 

adiantar: entre 1850 a 1870 se produzem os melhores daguerrótipos dos 

inefáveis retratos de Nadar e de Julia Margaret Cameron(***). Entre 1855 e 

1860 se produzem as grandes composições ‘pictorialistas’ de Oscar G. 

Rejlander(*), com seu Two Paths of Life (1856), composição alegórica à 

maneira da pintura pós-romântica; e Henry Peach Robinson(**), por sua vez, 

com seu Fading Away (1858), composição expressionista realizada com cinco 

negativos]. 

 

        

                                                Fig. 3 - Two Paths of Life – 1856/7 – Oscar G. Rejlander 

                  Fig. 4     

Fading Away - a primeira montagem foto/imagem composta (print albumina) de cinco negativos -  
1858 - Henry Peach-Robinson – 

 

(*)Oscar G. REJLANDER [1813/Suécia;1875/Londres].Estudou Arte em Itália. Colaborou com 
C.Darwin/1873. 
(**) Henry Peach-ROBISON [1830-1901]. Fotógrafo Inglês, precursor da fotomontagem. 
(***) NADAR em França e Julia M. CAMERON [1815-1879] – inovadores do retratismo fotográfico. 
Cameron introduziu o Primeiro Plano para o retrato, com o Grande Detalhe (antecipando o Close). 

 

http://sazykin.ru/blog/wp-content/uploads/2011/05/20110502-reijlander.jpg
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Há de se evidenciar que – não obstante as primeiras fotos originárias 

– os primeiros fotógrafos focaram mais as outras imagens que a realidade. 

Ou se preferirmos: olharam a realidade através das imagens. A fotografia, 

com sua auréola de realismo objetivo, começou a observar as imagens da 

arte. Os termos de ‘retrato’ e de ‘composição’ não provêm da realidade nem 

do meio fotográfico, mas da arte clássica. Os primeiros fotógrafos copiavam 

aos artistas, não a realidade. 

 

Desta primeira ramificação emerge uma bifurcação que seria 

decisiva no desenvolvimento da ‘imagenharía’ (de imagem) técnica. De um 

lado, aquele mais identificado com a criação – se produz o que poderíamos 

chamar a ‘primeira ruptura’ com o meio (mídia), ou com a ortodoxia 

fotográfica. Faz-se, aqui, referência ao fotografismo (onde aparece 

violentamente a presença manipulatória: o exercício manual operando sobre  

a imagem técnica), os artistas montadores – fotomontagem – os satíricos, os 

dadaístas e os operários da crítica político-social. 

 

O fotografismo reduz a imagem fotográfica aos signos de uma 

retórica icônica diferente da fotográfica propriamente dita. Os signos passam 

a ser infrassignos de um discurso mais complexo e global, em que as 

distorções, as transposições e as metáforas se constituem em mensagem 

‘gestáltica’, com a totalidade expressiva muito maior que a simples adição 

de seus fragmentos, de origem dispersa. 

 

De outro lado – o lado mais próximo à técnica – surge a paixão 

experimental, que deseja levar até o extremo as possibilidades da ótica, da 

química, a manipulação técnica, que constantemente está tentando ao 

acaso, o jogo, como uma atitude do fotógrafo que busca a especificidade do 

meio em suas entranhas; não na arte pictórica, não na arte gráfica, não nas  

aparências do real, e sim na técnica própria do veículo, convertida em 

linguagem, ou mais exatamente em metalinguagem. 
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4. Imanência do real 

  

Haveríamos que voltar às raízes antropológicas do impulso humano 

por fixar uma imagem do vivido (vivência). O homem de Neandertal 

[600.000 anos atrás] rascunhava, desde então, signos e símbolos. No 

“magdalenense” (17.000 a.C. [Lascaux e Altamira]), a pintura rupestre era 

uma arte muito desenvolvida, e os símbolos, signos e grafitos eram 

correntemente utilizados. O nascimento do sapiens coincide com a 

cristalização da imagem, que é como um nexo mágico que o vincula por 

uma parte à realidade e por outra ao imaginário. 

 

No instinto humano de oposição à morte, isto é, de agarrar-se ao 

material cotidiano e ao empírico, a imagem passa a ser de um elemento 

mágico e ritual a um objeto – não menos mágico e ritual no fundo – de 

fixação de lembrança, de substituição do vivido, de aprisionamento do 

tempo (uma certa imortalidade). 

 

É por este instinto ancestral que a imagem se tornará realista, 

objetiva, exata na medida do experimentado e do vivenciado, retido – 

idealmente – para sempre. Quer reter-se a existência em momentos, em 

imagens, e deseja-se que estas imagens sejam tão reais como a realidade 

mesma vivida. Compreende-se, portanto, que a fotografia incidisse neste 

desejo de apropriação do real fixado em imagens (e que estas fossem o 

máximo idênticas ao real). 

 

Esta coincidência mítica, cristalizada na fotografia, parecia ter sua 

culminação na garantia  de  ‘objetividade ’ por  meio da objetiva da câmera. 

A sempre ilusória ideia de objetividade e de realismo se polariza, então, na 

fotografia. A imagem fotográfica é a mediadora que garante uma 
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objetividade tão fiel, que a representação exata do mundo seria impossível 

sem ela. Daqui deriva um certo modo de ver o mundo que não é senão uma  

visão fotográfica e que assimilamos à visão objetiva. Mas a visão objetiva 

é a forma como vê os objetos a objetiva da câmera, a qual é radicalmente 

diferente de como vê o olho humano. 

 

Daí o mito da objetividade fotográfica. Convém observar que o 

registro fotográfico, a objetiva não é tão neutral e inocente como se deseja.  

Por ela a visão natural do mundo já está determinada por uma visão 

artificial, esta proveniente do meio fotográfico. 

 

Há também um certo modo fotográfico de ver o mundo que é 

anterior ao advento da fotografia. De fato, este modo fotográfico de ver a 

realidade, que se descobriu com a fotografia e que se confunde 

ilusoriamente com a visão retiniana, precede em muito a experiência 

fotográfica. (MICCINI, E. 1984:97). 

 

Temos indícios claves, muito anteriores no tempo: a câmera escura 

(séc.XI); a visão renascentista da perspectiva (séc. XV); os pintores da 

luz  - Caravaggio, Rembrant, Latour e Vermeer - (a partir do séc. XV até os 

impressionistas).  

 

Do ponto de vista técnico do ‘olho da câmera’, o primeiro indício 

se localiza no século XI, quando os astrônomos árabes utilizavam a câmera 

escura para observar os eclipses solares. Por causa desta familiaridade com 

a imagem assim obtida, a fotografia parece uma coisa natural nascida de 

um descobrimento técnico. De fato, tal como assinala Eugenio Miccini 

[Op.cit.], a  propósito  das  observações  de  Hubert  Damish (*), as imagens 

produzidas pelos primeiros fotógrafos não têm nada de naturais, 

essencialmente porque o princípio que precede a construção de um aparato 

fotográfico, como o da câmera escura, está ligado a uma noção 
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convencional de espaço e da realidade que foram elaborados muito antes 

da fotografia. A imagem fotográfica não deriva, então, do mundo natural,  

porquanto “sendo um produto do trabalho humano, é sempre um objeto 

cultural, e sua essência não pode vir dissociada de seu significado histórico”. 

 

Um segundo indício sobre o que seria mais tarde nossa ‘visão 

fotográfica’ situa-se no séc. XV, quando a pintura mostrou pela primeira vez  

o mundo em perspectiva, isto é, observado de um ponto único no espaço 

que é o ponto de vista do pintor,  substituindo ao do espectador. A noção de 

naturalismo perspectivista do mundo está vinculado historicamente ao 

Renascimento, com a formulação das leis da perspectiva geométrica, 

introduzida por Brunelleschi (**), depois de refletir sobre a métrica romana e  

gótica, teorizada segundo a rígida concepção matemática do signo 

pitagórico. A formulação da perspectiva redundou na teoria das proporções 

ou relação da parte com o todo. Ao situar o homem no centro da existência  

e no centro geométrico do campo visual que, no quadro, era determinado 

pelo artista, a perspectiva renascentista opera um determinismo da imagem 

que antes não possuía. 

 

A noção de campo visual, inexistente na arte antes do 

Renascimento, foi trasladada à pintura e corresponde ao que, depois de 

Niepce, será conceituado como ‘visão fotográfica’, que é basicamente o 

ponto de eleição do fotógrafo e o efeito de ‘profundidade espacial’, devido à 

perspectiva geométrica – confundidos, desde então, com objetividade e 

realismo. A partir daí, a cena se converte em um objeto, enquanto que em 

toda arte precedente, a cena era um espaço puro, com dimensões 

transparentes e simultaneidade de composição. 

 

 

(*) Humbert DAMISH – [1928-Paris] – Professor de Estética na E.H.E.S.S. de Paris. Tem obras 
significativas: Breacks/Cultures, 1976; A arte é necessária, 1993.  
(**) Filippo BRUNELLESCHI [1377–1446/Florença]. Arquiteto, Escultor renascentista. 
Modelou a Perspectiva enquanto linguagem: o conceito de Ponto de Fuga para a 
representação das imagens.  



50 

 

 

O mito da objetividade está pois na imanência da imagem 

fotográfica (confundindo-a com a visão naturalista), mas não propriamente 

como uma variável da ficção, e sim como ficção substancial da fotografia. Há 

também uma mentalidade reprodutiva, mimética, que chega a ser uma 

ideologia da arte clássica, privilegiando a exatidão e meticulosidade da 

imitação do real em detrimento de outros valores estéticos, expressivos e até 

da criação artística mesma. 

 

Um terceiro indício daquilo que no século XVIII se configurará como 

um modo de visão fotográfica do mundo foi o da representação da luz, ou  

mais exatamente, a iluminação dos objetos no quadro. Com Caravaggio se 

introduz a luz no quadro, destacando as figuras, acentuando as partes 

essenciais da composição. Georges de Latour, Rembrandt e Vermeer 

interpretaram de maneiras diferentes a incidência da luz sobre os objetos. A  

iluminação, nos temas da pintura, introduz uma nova dimensão à “cena-

objeto” em perspectiva: a dimensão do volume acentuado pelo “claro-

escuro”.  

 

Mas há, neste conjunto de coincidências históricas, um fator 

absolutamente impensado, paradoxal: o fato de que a perspectiva, o 

movimento e a iluminação naturalista nos quadros que precederam a 

fotografia, foram observados precisamente graças à fotografia, à 

reprodução, e às artes gráficas, que operaram a divulgação da arte. Foi com 

a fotografia que se evidenciaram as intuições fotográficas dos artistas na 

Arte do passado pré-fotográfico. 

 

Mais além desta primeira objetividade, outorgada à fotografia, está a 

obsessão hiper-realista, que quer ser mais real que a realidade mesma: a 

objetiva “vê muito mais” que o olho humano. O microcosmo que palpita por 

baixo do visual cotidiano já pode ser descoberto por uma câmera – passando  
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ao estágio de signo-objeto ficcional, ao tempo que passa a ser um universo 

de sedução o será também de domínio. 

 

A objetividade, ‘espelhismo’ da fotografia; a obsessão descritiva para 

mostrar além do visto, em seus detalhes e em sua estrutura íntima são os 

paradigmas desta nova dimensão do micro-hiper-realismo ótico : a acuidade 

visual se converte em uma coisificação da natureza pela imagem e que 

pouco ou nada tem em comum com a experiência visual direta da realidade.  

 

Tampouco com o imaginário porque está obcecada pelo seu 

contrário: o real externo, o mundo artificial, a hiper-realidade, 

configurada nos avatares da imagem, suas instâncias de representação, cujo 

evoluir se dará conta, a partir da invenção da fotografia, sob a égide de um 

pensamento fotológico, em formação, como se verá na continuidade do 

próximo Capítulo.  
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CAPÍTULO II – PREMISSAS DA VISIBILIDADE FOTOGRÁFICA 

      

  ENQUADRAMENTOS: 

 

A: EM TORNO DE FOTOLOGIAS 

 

1. Curso da Visibilidade: invenção fotográfica 

2. Intercurso: o dilema tecnológico 

3. Visões de época 

                        

 

B: IMANÊNCIA FOTOGRÁFICA 

 

1. Especificidade do ato fotográfico 

2. O real da fotografia 

3. Retratar:  refúgio corporal 

4. Retrato: efeito simulador  

 

 

 

 

 

 

                    

                    NÃO ACREDITO QUE A FOTOGRAFIA DÊ A ÚLTIMA PALAVRA SOBRE A REALIDADE. 

                                                                                                    Richard Estes –[1932] - pioneiro hiper-realista  
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CAPÍTULO II : PREMISSAS DA VISIBILIDADE FOTOGRÁFICA 

ENQUADRAMENTO A: EM TORNO DE FOTOLOGIAS 

1.  Curso da visibilidade: a invenção fotográfica  

Não se deve considerar a invenção fotográfica como um corpo à parte, 

fora do alcance epistemológico das técnicas e dos outros saberes ou práticas 

artísticas que, de perto ou de longe, sobre ela se exerceram. A invenção 

fotográfica materializa, na configuração do "objeto técnico" ou da máquina, a 

convergência de vários saberes e expedientes, que constituem os ingredientes, 

ou a trama reconstituinte do invento e a sua singularidade de representação 

imagética; com definitivas repercursões alteradoras dos processos de 

percepção e produção de linguagens a partir de sua concretização. 

Uns aceitam o papel relevante da física, outros atribuem 

sobredeterminantemente a invenção fotográfica à química, outros ainda a 

articulam regressivamente a um pensamento filosófico marcado pela fotologia, 

fazendo daí depender a emergência de uma nova ordem da visão, 

materializada na "câmera escura" e conseqüentemente nos avanços da ótica 

geométrica, intervindo na ideia de representação.  

Um aspecto importante para a compreensão, já não tanto do lado 

técnico mas do estatuto artístico da fotografia, deriva em parte de a terem 

alojado, ou melhor, entelado entre a pintura e a arte cinematográfica e por esta 

razão a destituirem de toda a especificidade; para muitos ela continuou a ser 

durante muito tempo a técnica coadjuvante e cúmplice das outras artes. 

Estatuto que nunca deixou de estar presente no decorrer de sua história.  

Ao ser utilizada como técnica predominante da representação do 

visível, a fotografia é colocada ao nível de um mero serviço público e só chega  
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a ser apreciada  quando começa  a  comprovar  que  melhor que  outra  técnica 

poderá vir a restituir o passado em documento - ou ainda quando rivaliza com 

o retrato pictural e o excede em precisão e em fidelidade. Razão de sobra que a 

leva a aparecer na companhia e partilhando os mesmos espaços da classe 

dominante e a legitimar ideologicamente o social; as encomendas chovem por 

parte do Estado e o fotógrafo não tem mãos para os pedidos. Entre o retrato do 

monarca e o da família do príncipe, apetrecha para as gerações presentes e 

futuras o reino em efígies de papel - alia-se ao poder religioso, civil e vizualiza 

o ordenamento social do território, respeitando rigorosamente o ritual dos 

acontecimentos. 

Neste seguimento, poder-se-ia perguntar que tipo de função é que a 

burguesia do século XIX prescreve aos seus pintores e escritores, senão a de que 

estes disponham do seu próprio poder, em ordem a ocultar a relatividade 

histórica e social. A fotografia não foge à fatalidade deste programa de imposição.  

Desde logo é apropriada pela classe dirigente, neste contexto de 

justificação ideológica do social e contribui magistralmente, ao lado das 

academias, corroborando de objetividade e de realismo a estética ocidental, 

para uma  teoria mimética da arte. Teoria que pretende legitimar as pretensões 

da pintura em representar o mundo tal qual é, como se fosse da imagem ótica 

que um objeto pudesse receber ontologicamente o seu estatuto de realidade – 

adquirindo um sentido de visibilidade. 

 A reviravolta que se dá é sintomática, tanto no plano das tecnologias 

políticas e das ciências do social (M. Foucault), como no plano de uma moderna 

teorização sobre a fotografia (R. Barthes). Quanto ao primeiro plano, se trata de 

nos darmos conta de que a própria visibilidade em si é um medium carceral, ou 

como diz M. Foucault "a visibilidade é (uma) armadilha" (FOUCAULT, M. 1975). 

 Quanto ao segundo plano, o Barthes, fenomenólogo da imagem 

fotográfica, eclipsa na “Câmera clara” o segredo ou a estrutura escondida da  
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“câmera escura”  da  fotografia,  dizendo que o que  interessa interrogar na 

fotografia é a “evidência” e não o segredo ou o enigma. Barthes prefere ligar a 

invenção fotográfica à descoberta da química do que à da câmera escura:   

"...diz-se muitas vezes que foram os pintores que inventaram a 

Fotografia (transmitindo-lhe o enquadramento, a perspectiva albertiana 

e a óptica da câmera escura. E eu digo: não, foram os químicos. Porque o 

noema "Isto foi" só foi possível a partir do dia em que uma circunstância 

científica (a descoberta da sensibilidade à luz dos sais de prata) permitiu 

captar e imprimir diretamente os raios luminosos emitidos por um objeto 

diferentemente iluminado. A foto é literalmente uma emanação do 

referente"  (BARTHES, R. 1981:14). 

Contudo Barthes não foge às armadilhas que a visibilidade de certas 

fotografias lhe tece. Não é efetivamente possível falar de uma fotografia, sem 

de certo modo, reconhecer "que se está dentro dela”  -  como não é possível 

abordar a fotografia sem a associarmos inevitavelmente  a uma procura lúdica 

de significação e de surpresas e sem nos colocarmos no terreno da caça. 

Mesmo que o nosso itinerário de procura surja marcado possivelmente 

pelo inconsciente tecnológico da fotografia e pelo horizonte histórico que o 

século XIX nos deixou nada nos impede constatar que algo bem preso ao corpo 

exige a uma explicação última: talvez que a impressão química da imagem na 

foto nos garanta que o registrado só se torna visível para nós quando o corpo, 

na imagem, encontrar a sua própria reminiscência. 

1.1-  A captura da imagem 

A atividade fotográfica quase sempre pode ser comparada com a do 

caçador cujo resultado é captura da imagem/presa, até sob o ponto de vista da 

mobilidade e da rapidez animal no espaço, levando em consideração a  

importância que o tempo adquire, como mecanismo inerente ao funcionamento  
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fotográfico. A figura do caçador evoca a do fotógrafo que ao capturar o fortuito 

e o que lhe passa ao  revés, surpreende  o  real e o  resguarda, delimitanto-o 

numa forma-cerco (a moldura). A visibilidade se estabelece no enquadre. 

O que ele (ato fotográfico) pretende é furtar o real à contingência e 

mediante um gesto fatal torná-lo visível, numa espécie de imobilidade, posta à 

mercê e à disposição de um olhar que sabe ler. Fixar o efêmero consiste em 

operar uma passagem ou transmutação mediante a qual se torna desvendável a 

olho nu, a vontade fatal que habita o fotógrafo em ter que dominar a essência 

mortal do corpo pela "techné". 

Ao capturar a surpresa, o fotógrafo não pode deixar de insistir no caráter  

evanescente e fugidio do instante e na opacidade mortífera do real. O instante 

uma vez fixado e revelado porá visivelmente em destaque o caráter mortífero 

da “tomada de vista”. As fotos do fotógrafo nada mais são do que fragmentos 

ou reflexos mortais de uma dada ocorrência aparecida/desaparecida no real. 

Contudo não cultivemos ilusões. Nem todos os fotógrafos são este "fotógrafo-

caçador"  que parte cedo à procura da presa e que espreita ansiosamente o 

justo momento do "flagrante delito". Prática adotada, no princípio do 

fotojornalismo.  

Alfred Stieglitz (*) conta com orgulho que no dia 22 de fevereiro de 

1893 esteve três horas debaixo de uma tempestade de neve à espera do 

“momento propício” para tirar o seu célebre ‘cliché’ – “Fifth Avenue: Winter”- 

[Figura 1]. 

 

 (*) Alfred STIEGLITZ – 1864-1946 – New Jersey.Renomado fotógrafo norte-americano. Criou e 

dirigiu Revistas e clube de divulgação da arte fotográfica nos E.U.A. Pioneiro ao associar 

Fotografia à Arte, chegando a expor na Europa jutamente com vários impressionistas famosos.    
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                                Figura 1- Fifth Avenue: Winter – 1893 –A.Stiegltz                                                  

Longe estamos de vir a alinhar todos os fotógrafos, sob esta conduta 

de caça. O que podemos afirmar, é que toda a mecânica do "ato fotográfico", 

torna sensível uma estratégia visual de captura  e que,  a partir das suas 

posturas e atos, o fotógrafo imaginariamente nos surge, quer ele queira quer 

não, associado ao caçador no disparo instataneizado no retrato, na foto.   

 Num abrir e fechar de olhos estamos no passado e o "já está", ou “o 

pronto” do fotógrafo arranca-nos ao torpor da pose. O instante roubado uma 

vez revelado quase sempre nos interpela pelo lado nostálgico do "já ter sido".  

Nem tudo parece ser possível registar mas as coisas impressas ao 

serem ampliadas revelam-se outras. É neste trabalho, um banho de 

metamorfoses e das sucessivas revelações, que o fotógrafo curiosamente fixa, 

em postura, o mutável e o efêmero e que a fotografia condensa "punctualmente" 

instante - instante que o intérprete historializa e que por vezes a legenda 

desdobra em forma narrativa.  
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O Fotógrafo pode tornar-se caçador no justo momento em que revela e 

amplia o “achado” e não necessariamente no momento anterior, em que 

aponta com a máquina. A magia do trabalho fotográfico está na (sur)presa 

desvelada, a imagem capturada, instituindo o campo de  visibilidade especular. 

2. Intercurso: o dilema tecnológico  

Nem todo o trabalho fotográfico reflete de igual modo o imaginário de 

caça. Alguns fotógrafos estão mais aptos para explorar o imprevisto - enquanto 

outros preferem ser antes o "fotógrafo cenógrafo" que antecipa e, na demora, 

planeja os efeitos tirando e manipulando aqui e acolá sutilmente os vários 

elementos plásticos e os ingredientes constitutivos da imagem fotográfica. 

Com esta distinção, pretende-se aclarar que a fotografia não se confina a 

um só estilo, ou a uma mera reprodução mecânica do real. A natureza da 

fotografia caracteriza-se pelos seus diversos usos e estilos. Wittgenstein diria 

quase o mesmo, quando afirmava que o sentido de uma palavra é dado pelo 

somatório dos seus usos. A fotografia não se esgota num "cliché ou fotograma", 

como ainda não será possível definir um fotógrafo como representando o caso 

exemplar e único da "espécie fotográfica". 

Há vários estilos, o que não quer dizer que tudo valha em fotografia; 

não basta ter uma boa máquina para  ser fotógrafo, como não é por se possuir 

pincel e tintas que se é pintor, sequer abstrato. Muitas das veleidades que 

circulam referentes ao trabalho fotográfico desvalorizam o alcance 

estético/laboral do fotógrafo, fazendo intervir constantemente 

argumentos/razões de ordem mágica ou tecnológica, por intermédio dos quais, 

ele é reduzido a um mero acionador de processos de uma máquina, que se 

encarrega por ela própria de fazer o resto. ( Em 1888, a publicidade Kodak 

afirmava: "Carregue sobre o botão, nós faremos o resto". Garantia-se desta 

forma ao comprador que a “prise de vue” seria excelente ). 
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É evidente que se tal versão se difunde, é porque ela própria é 

comandada e contagiada pela alta tecnologia cuja preocupação maior reside 

na  absorção/recuperação de determinada força inventiva e na sua restituição 

higiênica - isto se entendermos por higiene, o empenho que a tecnologia tem 

em banir todo e qualquer rastro de trabalho no produto uma vez este acabado.  

A forma exemplar desta restituição é o "produto-fetiche". Contudo 

mesmo neste caso, a tecnologia pode através desta escalada higiênica, provocar 

uma exasperação inventiva, tanto no mundo das artes como no mundo 

específico da "arte fotográfica". 

Há males que vêm por bem. A fotografia desde os seus começos tem 

sido consecutivamente, ora associada ao mito do natural e  do realismo, ora ao 

mito da precisão higiência do “design” da era tecnológica. 

Émile Zola o mais acérrimo defensor do realismo em literatura 

declarava, em 1901, depois de ter praticado durante quinze anos a fio a 

fotografia, que "ninguém pode realmente ter visto algo, antes de o ter 

fotografado". Por outro lado, no campo da teoria estética da Bauhaus, a 

fotografia é considerada, como um ramo de desenho industrial e como tal 

ligada à arquitetura. Na sua obra "Painting, Photography, Film" (1925) Moholy-

Nagy da Bauhaus elogia a máquina fotográfica,  por esta impor uma "higiene da 

ótica" e por ter sido capaz de abolir da visão toda a carga literária e imaginativa 

proveniente do estilo pictural dos grandes pintores. 

3. Visões de épocas 

Como diz Barthes se se quiser promover uma reflexão sobre a fotografia 

teremos que partir da situação embaraçosa, na qual esta sempre se tem 

encontrado. A fotografia encontra-se presa entre dois escolhos. Por um lado é 

apresentada como transcrição mecânica e exata do real, por outro é pensada 
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como uma espécie de "substituto" da pintura e fala-se automaticamente em 

fotografia de arte.  

Ora que acontece é que a fotografia não pode ser uma mera 

transcrição do objeto, quanto mais não seja, porque é plana e não tem três 

dimensões e por outro lado, também não pode assumir-se como arte, porque 

copia mediante um dispositivo mecânico. É esta a dupla infelicidade da 

fotografia, no dizer de Roland Barthes. Assim toda e qualquer teorização a ser 

feita da fotografia terá de incidir sobre a conjuntura dupla na qual ela está 

enleada e ainda ter em conta o percurso histórico social, bem como as suas 

demarcações em relação à atmosfera reinante das outras artes.        

Convém salientar pelo menos três momentos, neste percurso da imagem 

fotográfica – escolhido no direcionamento do contexto deste trabalho. Um 

primeiro relaciona-se com os ideais estético-literários e militantes da época 

post-romântica; é deste momento que datam as exigências morais da profissão 

de jornalista independente [função determinante na implementação da 

imagem fotográfica]. Pensava-se que incumbia ao fotógrafo a tarefa 

desmascarar a hipocrisia e combater a ignorância ao lado do repórter e do 

romancista da época. Divulgou-se aos quatro ventos que a fotografia exprimia a 

verdade em estado bruto e que ao fotógrafo, em virtude do seu "medium", 

competia mais do que ao pintor, revelar e proclamar a exigência da verdade.  

Em um segundo momento, começa a constatar-se que a fotografia já não 

se limita a esta função servil de registro mecânico do real. A máquina fotográfica, 

entretanto, também muda e começa a introduzir pequenas doses de aparência 

ligadas,  quer à capacidade perspicaz do fotógrafo, quer ao aperfeiçoamento de 

uma máquina que se deleita em captar aspectos do real que o olho até então  

era incapaz de ver. Não somente a máquina amplia as nossas possibilidades de 

visão graças à microfotografia e à teleobjetiva, mas ainda modifica a nossa 

maneira de ver, apresentando a visão como fim em si.  
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Para um terceiro momento, parece-nos ser útil pôr em evidência a 

reviravolta  operada pela " VISÃO FOTOGRÁFICA"  e o contributo que ela prestou 

nomeadamente à pintura.  Assiste-se a uma mútua influência e a uma troca 

de técnicas e intuições entre a pintura e a fotografia.   

É notável a importância deste pormenor histórico: é no estúdio de 

Nadar (*), em Paris, que no mês de abril de 1874 foi realizada a primeira 

exposição que reunia impressionistas, com destaque para: Manet, Renoir e 

Cézane.  

          

                               Figura 2 - Estúdio de Nadar / Paris 

Por sua vez, Fox Talbot  experimentava e isolava formas obtidas com a 

sua máquina. O fotógrafo inspira-se, posteriormente, nas teorias da Bauhaus e 

liga-se às normas ideais da beleza formal, procurando através delas transgredir 

as normas que regem a visão ordinária dos cânones estabelecidos. 

 

(*) Felix, NADAR – 1820-1910 – Fotógrafo, caricaturista, Jornalista Francês. Inovou no 

Fotojornalismo. Revolucionou a arte fotográfica do retrato. Biofotografou os maiores expoentes da 

ciência, arte e cultura da França no final do séc. XIX.    
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Apesar mesmo do caráter vanguardista de algumas das experiências 

fotográficas realizadas no período entre as duas guerras, por Paul STRAND(*) 

[Fig.3/4], Minor WHITE(**) [Fig.5/6] e Edward WESTON(***) [Fig.7/8/9] - 

acontece que muitas delas só chegam a ser reconhecidas depois da 

investigação e da descoberta dos pintores e escultores modernistas.  

Mas será com o advento do hiper-realismo, na contemporaneidade, 

que toda esta produção seminal servirá de esteio formal para elaboração de 

novas visualidades estéticas: o real ficcionalizado, a partir de P. Strand;  a 

natureza estetizada, com M. White e a inserção do corpo como narrativa 

escultórica, antecipada por  E. Weston: todos reverberados no movimento 

hiper-realista de que trata o núcleo central deste trabalho.  

Strand: no seu verismo, compõe pequenas narrativas com 

personagens 

           

Figura 3 - A família Luzzara – Itália, 1953- P. Strand      Figura 4 - Wall Street -N.YorK, 1915-P. Strand   

fotografados, iludindo a ‘pose estática’ e realista, bem como estruturando o 

espaços ficcionais como na figura 4.    

 

(*) Paul STRAND – 1890-1976 - New York.Fotógrafo e cineasta. Incorporou o modernismo à 
pintura no séc. 20. Fundador da Liga dos Fotógrafos para causas sociais. Exerceu influência 
em Edward Hopper, o precursor do Hiper-realismo nos E.U.A. 
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M. White transforma a natureza em ambientes ilusórios; uma estética com 

forte propensão onírica. A foto passa a ser suporte para intervenção plástica. 

         

Figura 5 - Estrada e Álamo – 1955. Minor White       Figura 6 - Celeiro e Nuvens - 1955 - Minor White 

   

                  Figura 7 –      “Vale”                     7.1“Pimenta”             7.2  “Concha” - Ed. Weston-  

E. Weston enfatiza texturas; em suas fotos o elemento escultural, resultante de uma 

inclinação projetiva para aproximar e criar novas formas,  evolui para uma retórica 

da imagem por analogias: seus nus já preexistem polidos nos seres da natureza. 

Antecipa-se à concepção do hiper-real: ele não retrata, ele molda o modelo[Fig.8/9].  

(**)- Minor WHITE – 1908-1976 – Minnesota/E.U.A – Fotógrafo que cultivou a fotografia como 

‘expressão’. Foi curador da Eastman House e Professor no Institute of Technology/ Rochester -

1956/64. Participou de grupo renovador da profissão com Steiglitz, E. Weston e Anselm Adams.  

(***)- Edward WESTON – 1886- 1958 – Illinois. Cultuou as formas sensuais tanto da natureza como do 

corpo. Primeiro a adotar o GP na fotografia como estilo. Considerado um dos inovadores do séc.XX. 

Produziu e publicou campanhas para Kodachrome. E foi o criador do Dep. de Fotografia do Museu de 

Arte Moderna/N.Y. Seus trabalhos são os mais cotados nos leilões da Sotheby desde 2010.                                         

http://4.bp.blogspot.com/_AoK2HKq_Gr0/TKnd3mdSajI/AAAAAAAAA2I/oqarO76AZmE/s1600/white_poplar_trees.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_AoK2HKq_Gr0/TKnd3mdSajI/AAAAAAAAA2I/oqarO76AZmE/s1600/white_poplar_trees.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_AoK2HKq_Gr0/TKncvDQfL3I/AAAAAAAAA2A/yCyqKZowV14/s1600/white_barn_and_clouds.jpg
http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston07.jpg
http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston07.jpg
http://fotografiafacil.files.wordpress.com/2010/09/edward-weston-pepper.jpg
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                                  Figura 8 - Nu – 1925 - Edward Weston 

                     

                                

   Figura 9 - Nu – 1925 – E. Weston [leiloado em 2008 por 1,6 milhão/dólares na Sotheby/Londres] 

http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston01.jpg
http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston03.jpg
http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston03.jpg
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Talvez que a reflexão a se realizar sobre a fotografia tenha que incidir 

alguma vez mais, ao contrário do que habitualmente se diz e se escreve, não 

tanto em analisar a " fotografia-documento " e a " fotografia-pintura”, mas em 

seguir atentamente o emaranhado do "estilos paralelos" que intercalaram estes 

dois tipos de produção: os exemplos dos três fotógrafos acima citados o 

comprovam. 

A produção teórica que se tem feito, incluindo mesmo a de R. Barthes, 

tem sido refém daquela versão dualista e não tem ousado avançar proposições 

ligadas ao "estilo fotográfico", preferindo encostar-se por comodidade “aos 

conceitos da filosofia ocidental que justamente exprimem uma visão pictural 

(escultural) e literária das coisas" (VANLIER, H. 1983:11). 

Daí, a oportunidade de, em próximos itens, ter que se abordar a 

questão estilística, entendendo desde já por estilo “um fenômeno de ordem 

germinativa” (BARTHES, R. 1977:19), que funciona à maneira de uma 

necessidade e que se elabora desentranhando-se de uma ‘infralinguagem’. 

O estilo será compreendido como um segredo bio-inventivo. Talvez seja 

através desta “vertente silenciosa” que seja possível perceber a natureza volúvel 

do “devir-artístico-da-fotografia”, redescoberto na hipermodernidade.  

Se a fotografia nos tem legado uma história de influências nas 

linguagens contemporâneas - talvez seja por ela estar prenhe de estilo - talvez 

seja por aí que ela venha a contaminar e a esclarecer o laço enigmático que une 

a curiosidade, ou a sua modalidade ausente a “recordação”, à atividade 

predadora - ativadora do ato fotográfico da qual falamos – e consusbstanciada 

no estilo hiper-real. 
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ENQUADRAMENTO B: IMANÊNCIA FOTOGRÁFICA 

1.  Especificidade do ato fotográfico 

A abordagem da imagem fotográfica começa por ela ser uma arte 

devidamente pensada, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista 

tecnológico. Basta atentar para as últimas inovações da tecnologia imagética, 

ocorridas no domínio da holografia, do vídeo, da imagem numérica. Em razão 

do que se pode até mesmo dizer que a universalidade contemporânea é icônica  

e que a mutação tecnológica acaba por fundar a tão apregoada “civilização da 

imagem”. 

Para além do aspecto demasiado exuberante desta assertiva o que se 

pretende destacar – a pretexto do novo ‘caráter’ da imagem e das novas 

aquisições tecnológicas – é que a natureza química, anterior, do processo 

fotográfico não pode ser descurado ou colocado em segundo plano, ao lado do 

caráter demasiado ‘opticista’ de muitas das teorizações feitas, hoje, sobre a 

fotografia. 

Os dois elementos indispensáveis para qualquer teorização ajustada da 

fotografia, terão que ter em conta como diz Rudolf Arnheim: 

" a ação ótica e química da luz " (1981:2); pois que " tecnicamente, a 

fotografia se encontra na encruzilhada de dois processos absolutamente distintos; 

um, de ordem química, a ação da luz sobre certas substâncias; o outro, de 

ordem física, a formação da imagem através de um dispositivo ótico" (Apud: 

BARTHES, R. 1981:24). 

Omitindo um destes elementos é falsear a parte constitutiva e dupla do 

dispositivo fotográfico.  Ser-nos-á difícil tecer considerações de fundo, sobre o 
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que é constitutivo da fotografia, sem nos demarcarmos,  primeiramente de 

algumas teorizações segundas, que invadem o mercado teórico. Toda a 

reflexão sobre a fotografia nos remete para uma anterioridade do real - 

ao qual temos acesso, mediante um processo diferido, uma vez a que 

imagem fotográfica não é o real – ela simplesmente o representa, 

acusando-o através de uma ‘distância’ de espaço/tempo. 

É em torno do problema do realismo, no contexto de nosso 

trabalho, que é possível abordar o estatuto específico da representação 

foto-imagética. Como é que a fotografia adere ao real? Através de que 

modalidades de representação é que a fotografia acusa ou sonda o 

real - ou seja - que tipo de relação é que liga a imagem fotoquímica ao 

seu referente? No cerne destes questionamentos, vamos nos deparar, 

igualmente, com as preocupações dos precursores do “fotorrealismo” – a 

origem do movimento representativo da tendência hiper-real.  

O real através de uma imagem fotográfica surge-nos devolvido, através 

do "taken-picture", o que nos chega restituído ou produzido é uma das 

modalidades possíveis que a fotografia tem de nos apresentar/representar não 

todo o real mas parte deste.  

Ora parece-nos importante traçar o percurso histórico de diversas 

modalidades que a fotografia tem de nos presentear o real, para não 

dissociarmos a estética fotográfica, dos diversos estilos de representação 

fotográfica, de maneira a identificarmos na imagem fotográfica a "diferença de 

tratamento" a que foi submetido o referente.  

É possível resumir este trajeto que vai de verossimilhança ao índice, em 

torno de três posições teóricas ou de três modalidades de produção fotográfica. 

Uma primeira em que a fotografia nos surge como reflexo mimético do real, uma 

segunda, em que a fotografia atesta uma transformação do real e uma terceira, 
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finalmente, em que a fotografia reinscreve indicialmente o vestígio de um real 

deixado. Na hiper-realidade o que se dará é um sincretismo destas instâncias. 

1.1 -  Fotografia: representação mimética do real 

A imagem fotográfica a princípio retrata o funcionamento do "medium"; 

ela é antes de mais "índex sui" através evidentemente de uma representação  

segunda (tardia) do real. Enquanto "medium", a fotografia surge marcada por 

uma configuração que a distingue de todos os outros modos de representar. A 

singularidade técnica de que dispõe, leva-a a nos primórdios a ser combatida  e 

invejada. As atitudes de Charles Baudelaire [1821-67] e de E. Delacroix [1798-

1863] são sintomáticas do mal-estar que se gerou nos meios acadêmicos do 

século XIX: o do olhar profundamente arcaico da época em relação à mutação 

técnica – materializada no novo representar fotográfico. 

É em torno do realismo, ou seja dos modos de representação do 

real, que se situa a questão fundamental a partir da qual será possível, no 

dizer de A. Bazin (1958), definir a  "ontologia da imagem fotográfica". 

Numa primeira fase, a fotografia é abordada como "prova do real"; 

sublinha-se exageradamente a neutralidade da máquina e como 

correlato implicíto a "ausência da intervenção humana". A fotografia é a 

reprodução mimética da fisionomia sensível do mundo, através de uma 

"gênese automática". A fotografia é pensada como representação do 

real. O que a caracteriza como representação do real é a sua 

capacidade mimética: "a foto é espelho do real" (DUBOIS, Ph.1983:21).  

As metáforas correntemente utilizadas no decorrer do século XIX 

para designar a visão artística não  deixam  de  assinalar o  mesmo 

aspecto. Todas elas giram em torno da ótica e mais concretamente do 

espelho. Compara-se a pintura a um espelho. Na literatura, Stendhal (1783-

1842) define o romance como "un miroir qu'on promène le long du chemin" 
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et Flaubert (1821-80) não se cansa de insistir "sejamos vidro-de-aumento da 

verdade externa". 

Ora no próprio momento em que os realistas apregoam a 

quatro ventos  a  objetividade  e  reclamam  que  o  artista  seja  um 

escrupuloso transcritor, ou copista do real, a fotografia surge acabando por 

impirmir um forte abalo à estética do realismo.  

O aparecimento da fotografia põe em causa a objetividade e a 

precisão da representação mimética da pintura, afetando as 

modalidades da prática do desenho e do retrato - e entretanto - faz vacilar 

o rigor da teoria mimética das academias, acabando finalmente por 

exceder em objetividade e precisão a representação realista e naturalista 

re inante  da época.   

A fotografia su rge  ass im,  na  concepção  de  A. Bazin, como o 

acontecimento mais importante da histór ia  das artes plásticas: "ela 

permitiu à pintura ocidental desembaraçar-se definitivamente da 

obsessão real is ta  e encontrar a sua autonomia estética” (BAZIN, 

A.1958:16-17). Em virtude do impacto da representação fotográfica e 

das técnicas da reprodução mecânicas, aludidas por W. Benjamin, no 

mundo da época, nova mudança se vai perfilar tanto no domínio 

teórico, como no campo do exercício artístico.  

O realismo que até então era quase canonizado como o modelo 

artístico por excelência, doravante é considerado como "negação da arte". 

Outro est i lo  emerge retocado desta vez pela subjetividade e pela 

idealização,  que irá criticar a imitação passiva, a partir da concepção 

do "belo ideal moderno" assente numa teoria da expressão. 
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1.2- Da ordem do ato estetizado 

Para tentar perceber o que const i tu i  a natureza estética da 

imagem fotográfica - começaremos por rejeitar o universo imaginário de 

determinados concepções de estilo que até hoje têm vigorado na 

apreciação da produção artística. Uma delas consiste em atribuir 

invariavelmente toda a consistência significante da obra à pessoa do seu 

produtor. Outra, não menos ingênua, reduz todo o alcance da obra a um 

poder operante de ordem mágica cuja influência transforma o artista 

numa espécie de autômato, que hipnótica ou misticamente se põe à 

disposição de uma inspiração de ordem superior. Nem uma nem outra 

destas versões nos servem - ambas limitam-se de modo diverso a 

retratar um só cenário - uma só e mesma lógica.  

Em vez de afirmarmos que o estilo é mesmo constitutivo do 

humano, interessa-nos antes pôr em relevo a ideia de que o estilo se 

prende com a maneira singular de combinar vários elementos em jogo. 

A componente lúdica permite articular o estilo a um trabalho inventivo. 

Por outro lado interessa-nos circunscrever o estilo numa área precisa e 

ligá-lo a uma prática artística específica, a da fotografia como 

representaçao imagética.  

Falar de estilo em fotografia só tem sentido no interior dos limites 

impostos pela prática. Limites que se materializam quer na natureza 

tecnológica do ‘medium’, quer nas regras surgidas no decorrer desta 

prática artística, quer ainda nas modulações ou marcas deixadas na 

fotografia, resultantes do cálculo inventivo ligado ao trabalho singular do 

artista.  

Comecemos pela primeira limitação: a natureza do ‘medium’ 

tecnológico. A máquina fotográfica "opera sempre com o seu próprio 

inconsciente tecnológico, uma  estruturação da  imagem  segundo  uma 
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série de conceitos que são característicos do homem ocidental perante o 

espaço, o tempo, a representação e a memória" (VACCARI, F. 1981:21).  

No justo momento do disparo fotográfico precipitar-se-iam os 

seguintes elementos: o inconsciente tecnológico do ‘medium’ – o 

inconsciente social e todas as formas de inconsciente localizadas na 

pessoa do fotógrafo e finalmente a motivação consciente.  

Isto nos levará a perceber o que W.Benjamin diz a respeito da 

especificidade ligada ao “inconsciente ótico”. A natureza que fala à 

câmera é diferente daquela que fala ao olho, diferente sobretudo pelo 

fato de que em vez de um espaço elaborado, pela consciência, é um espaço 

elaborado inconscientemete que intervém. É por intermédio da câmera 

que nós chegamos a conhecer algo ligado ao inconsciente ótico. A este 

inconsciente ótico, denominado assim por W. Benjamin, polarizado no 

humano, junta-se o inconsciente tecnológico polarizado no instrumento. 

Uma primeira conclusão a que se chega será a de que a representação 

fotográfica resulta em parte de uma ação estruturante do inconsciente 

tecnológico.  

O segundo elemento a ponderar é que será impossível falar de 

estilo sem tomar em consideração as normas ou as ‘convenções 

estabelecidas’ pela tradição artística, e presentes tanto na consciência 

dos artistas como na dos receptores. De outro modo, a obra não seria 

percebida como ‘produção artística’. Daí a importância  de situar o 

art ista num contexto de estilo de época  e de o colocar frente a toda 

uma série histórica de olhares projetados sobre o mundo. É o estilo 

que estrutura provisoriamente e corta, num dado momento, o real em 

visibilidade – é por ele que a foto,  a imagem, se torna linguagem.  

O terceiro elemento situa-se ao lado do fotógrafo ou dos 

efeitos calculados de estilo ligados ao seu trabalho: é pelo tratamento 
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do fotógrafo, que estes dois elementos anteriores nos surgem 

individuados em estilo. No dizer de Mohely Nagy as intervenções do 

fotógrafo têm a ver com a "arte de estruturar a luz": é a partir do  

conceito de modulação operada na luz que convém analisar o toque 

ou o "clique" artístico. 

A reflexão esti l ís t ica em fotografia começa pela constatação de 

que a fotografia se articula com um "suporte" luminoso através do qual 

o real deixa rastro. Rastro ou marca indicial que é trabalhada ou 

captada através de uma série de expedientes técnicos artísticos e 

outros (incidências angulares, jogos e efeitos de focagem, 

diafragmentação, escala de planos). A foto é feita de marcas luminosas 

onde o real fica nem sempre da mesma maneira, às vezes de maneira 

transparente, outras vezes de maneira problemática - i s to  porque entre 

a máquina e a ‘polivalência do real’ se intromete ou interpõe um outro 

olhar capaz de  tornar visível as semi-estruturações latentes que dão 

consistência à invisibilidades que correm efemeramente na superfície da 

foto. [ Estas modulações que acabamos de examinar são determinantes e 

reveladoras na concepção da representação hiper-real  ]. 

A reflexão sobre o processo estético da fotografia – extensiva a toda 

representação imagética - surge ligada a uma arqueologia do olhar a partir 

da qual nos é possível constatar uma infinidade de estilos, ou maneiras 

diferentes de abordar o real que preexiste ao ato fotográfico - e que 

surge mediante este mesmo ato transposto em imagem. Deparamo-nos, 

embora a história do olhar fotográfico seja recente, não com um estilo 

mas com vários: por vezes vários numa só pessoa. Tradicionalmente, o 

estilo é um "princípio unificador que reenvia a uma instância pessoal" 

(MORA, G. 1982:4).  

As conjecturas, da nossa parte, para abordar o est i lo como 

"devir", situam-se do lado do fotógrafo William Klein [1928] . [ou 
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mesmo do lado de Joyce [1882-1941], que ao escrever “Ulisses” buscou pôr 

em questão, ou melhor dissover a unidade identitária do “eu”, 

fragmentando-o em conformidade com a visão polifônica do real]. Talvez 

que a fotografia se preste mais do que qualquer outra arte, para uma 

distribuição efêmera de estados de surpresa e que por aí venha a revelar 

indicialmente a dissonância interna de um múltiplo e nunca acabado 

estado de devir. Por isso a hiper-realidade se atrelou ao 

fotorrealismo – em seu permanente evoluir do presente , pronto 

aos devires constantes. 

Depois destas considerações de ordem teórica, preliminares 

sobre o estilo, tentaremos caracterizar a especificidade estética do ato 

fotográfico. Mais uma vez, parece-nos ter que traçar o percurso 

fotográfico em torno da questão do realismo, ou dos modos de 

representação do real – foco importante para posteriormente 

apreenderem-se as razões da natureza da imagem hiper-real. 

O relato histórico sobre a imagem fotográfica poderá já ser, na 

contemporaneidade, desdobrado em três fases caracterizadoras de 

estilo. A fotografia como espelho do real (o discurso mimético); a 

fotografia como transformação do real (discurso do código) e a fotografia 

como vestígio ou "traço" de um real (o discurso da indicialidade).  

2. O real da fotografia 

Tendo em conta a natureza constituinte da fotografia fomos levados a 

delinear o trajeto das interpretações, na menção constante a uma arqueologia do 

olhar fotográfico. Em um primeiro tempo, consideramos a fotografia sob o signo 

da semelhança.  A fotografia não era o real, mas este era restituido numa 

imagem que se propunha ser o "análogon” perfeito deste. A essência mimética da 

fotografia retratava com exatidão a miragem realista que acusava toda a 

representação artística do século XIX. O cenário do realismo, bem como o da 
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representação mimética, não é exclusivamente dezenovencentista. A abordagem 

da imagem fotográfica pelo lado da representação mimética peregrinou no 

tempo e ainda hoje nos surge curiosamente defendida, desde Roland Barthes, 

que caracterizava em 1961 a imagem fotográfica, como um "análogon" perfeito 

do real e dezenove anos depois, por trás da ambiguidade da formulação da 

”Câmera Clara”, é ainda a “perfeição analógica”, que não cessa de aludir ao 

estatuto da imagem fotográfica, entendida, por este autor como “mensagem 

sem código ” (BARTHES. R. 1961:2). 

Frente a esta constante interpretativa, salienta-se que não se trata de 

uma fase histórico-teórica completamente arquivada na prateleira do século XIX. 

Ora parece-nos que não é pelo fato de termos alojado parte do século XIX, no 

cenário emoldurado de uma ideologia naturalista, e de termos confinado a 

representação artística na representação mimética do real, que por este meio, 

deve-se decretar morte histórica, à teoria mimética da representação. O essencial 

da posição de Barthes perdura, mesmo que tenha havido mudança de estilo. 

Enquanto que em 1961 Barthes se situava com a sua primeira formulação no 

‘espaço público’ da análise da imagem fotográfica da publicidade, no segundo 

livro move-se antes, no ‘espaço privado’ do álbum, ou seja, no intimismo da 

câmera.   

Por outro lado, e para além do ponto de vista de Barthes, a teoria 

mimética é tão antiga (basta ver o sofista de Platão) como moderna. O 

mimetismo é de origem “animalar”; é uma armadilha à alteridade. Não é 

necessário estar à espera do homem para nos inteirarmos do alcance deste 

estratagema;  ele já era comportamento animal, ou seja, comportamento de 

captura, de ataque e de defesa no  reino vegetal e animal.  

O camaleão é o primeiro retratista do meio ambiente, que baralha os 

contornos do real com a representação e vice-versa, problematizando através 

desta artimanha o alcance da velha questão filosófica: o que é primeiro, o real 

ou a representação? A resposta é dada na relação - o que é primeiro, o modelo, 
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ou a cópia? A resposta teve sempre tendência a ser dada pela anterioridade do 

modelo. Se Platão desconsidera a imagem, é porque vê nela antes de tudo, 

uma degradação ontológica do modelo; quer isto dizer que a imagem, está 

sujeita à corruptibilidade, que caracteriza a representaçãoe como tal 

deixa de aludir corretamente à excelência do modelo limitando-se a ser um 

mero reflexo tênue da ideia.  

Ora se o século XIX se mede no confronto com a reprodução mimética 

do real e se a fotografia nasce na sósia, é porque toda a representação nos 

surge atravessada por uma duplicidade, ou por uma espécie de mistura 

energética, que não cessa de aludir à alteridade de um real que escapa e deixa 

RESTO ou RASTRO na representação.  

" A imagem é, por natureza, deítica, designa mas não define; nela há 

sempre um resíduo de contigência, que apenas pode ser apontada com 

o dedo. Semiologicamente, a imagem vai sempre muito mais longe que 

o significado, em direção à pura materialidade do referente " (BARTHES, R. 

1981:65-66).    

A fotografia não se limita a registrar a fragmentação do real, ela é 

trabalhada por inscrição que a determina e que a leva a transformar o 

mundo em ícone. Para compreender tal mutação, ser-nos-á necessário 

recorrer a uma segunda formulação, que tenta corrigir e alterar a concepção 

ingênua de que a fotografia sempre desempenhou no seio da arte, um 

discurso de transparência do real. E por esta razão, compreender a 

fotografia  implica  sempre  que  se tome em consideração, não só o que ela 

exibe mas também o que ela oculta, emergindo, hoje, para um universo da 

simulação, de onde ressurge nas formatações estilísticas da representação 

hiper-realista. A imagem fotográfica, na sua hiper-realidade, anuncia-se 

para lá da representação mimética, é antes uma ‘homoiosis’ em excesso, ou 

um contínuo ‘trompe l’oeil’ de cenas da realidade.  
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2.1- A desconstrução do realismo fotográfico 

A formulação doravante irá operar a desconstrução do realismo 

fotográfico, assente na "semelhança", e realçar o "artifício", ou o poder da 

‘fotografia como transformação do real’. 

Os pressupostos teóricos que se inscrevem na ótica da denúncia 

do realismo fotográfico têm-se até hoje apoiado nas teorias de 

percepção de Rudolf Arnheim - ora nas concepções defendidas por André 

Bazin referentes à gênese e  ao  modo da constituição da imagem e 

ainda nas análises de Hubert Damisch e Pierre Bourdieu, ambos 

preocupados em demonstrar que o dispositivo fotográfico é um 

"dispositivo culturalmente codif icado” . Estas contribuições  

permitir-nos-ão fundamentar um outro tipo de análise proveniente  de um 

outro horizonte teórico.  Salientamos várias vezes o caráter automático 

e objetivo da reprodução fotográfica, induzindo por essa via, o modo como 

é que se processa a restituição fotoquímica do real, mas nem sempre nos foi 

possível desconstruir a magia tecnológica da produção fotográfica, fundado na 

maior parte das vezes sobre uma teoria mimética. 

A desconstrução deste realismo fotográfico que caracterizou parte da 

sensibilidade estética do século XIX permite-nos pôr em evidência a passagem 

da imagem da realidade à realidade autônoma da imagem. A fotografia ao 

recuperar o realismo e o naturalismo concretizado no exercício da pintura, 

funcionalizou em prática corrente o que, até então, era o resultado cuidadoso de 

apenas "gestos" lentos do estilo das academias. Não só recuperou, como 

preciptou em ritmo acelerado a reprodução do real, expelindo através da 

mecanização a imagem humanista do sujeito e perturbando através de códigos 

diferentes e das diversas manipulações ligadas aos avanços da técnica a 

concepção rígida de que o referente fotográfico dava conta de todo o real. A 

fotografia mostra que o real é plasticizado e modulado/modelado através de 

códigos de cultura e de fabricação. A foto é nesse sentido um conjunto 
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estruturado de códigos. Consideremos inicialmente os efeitos pretensamente 

naturais e objetivos decretados e produzidos pelos ‘ideologemas’ da cultura que 

pesam sobre a prática fotográfica. Ao escolher abordar a imagem e iniciar pela 

fotografia, uma das maiores preocupações tem consistido em pôr de lado o 

prurido, demasiadamente comunicacional, que caracteriza a maior parte dos 

discursos mass-midiáticos de comentário sobre este ‘medium’. 

O malentendido subjacente a toda esta produção mimética de reflexos 

e de tiques culturais, servidos na modalidade restrita de um "self-service" mass-

midiático, reside na cumplicidade da escrita com o poder, como se a escrita 

tivesse que seguir à risca a ótica da política dominante e ser-lhe fiel, limitando-se 

apenas a ser a grande "divulgona" que massifica o real em suas versões.  

Nesta onda, assistimos cada vez mais à proliferação de enunciados 

genéricos e ao terrorismo de uma cultura mediática que nunca chega a 

problematizar o real para além da esteriotipia constitutiva do senso comum.  

Talvez seja, hoje, a publicidade o espaço reflexiológico por excelência, que 

venha a ditar normas à validade e à oportunidade dos discursos a fazer circular 

e a publicar, como se verá mais adiante no Capítulo IV. 

Por que todo este percurso, em oblíquo, nesta reflexão sobre a 

imagem fotográfica? A razão é simples. Parece-nos dificilmente poder isolar a 

fotografia de todo o resto das correntes de produção de imagem ou separá-la 

dos usos e das práticas icônicas na atualidade. O que para nós é sintomático 

tem sido o papel que ela tem desempenhado como técnica de comunicação, ou 

de conformação social aos códigos dominantes do sistema, que chegam até nós 

evocados através das denominações da ‘objetividade’, da realidade, até de 

‘representações justas’. Como evidenciar a autonomia deste dispositivo (a 

imagem fotográfica) tão afeito aos valores, às manipulações do sistema e, por 

sua vez, sua precessão em relação a novas formas de representação? Apenas 

através de uma desmontagem cuidada de artimanhas construídas na 

representação da imagem fotográfica, como se tentará a seguir.  
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2.2- Realidade da objetiva 

O real a que se refere a fotografia é o “real construído”, posto 

tecnologicamente em cena, ao qual se chega a partir da "performance" da 

máquina e dos códigos que trabalham por dentro a percepção. Acorre-se a Walter 

Benjamin para afirmar que "a natureza que fala à câmera é diferente daquela 

que fala ao olho" (BENJAMIN, W. 1983:153). 

Contudo a fotografia não se limita por maior que seja o poder 

coercitivo dos códigos a nos devolver unicamente o real numa configuração de 

”gestalt”. Pode ainda através da objetiva desconstruir os traços regulares que 

organizam de maneira probabilista a imagem, em estrutura de 

reconhecimento, em estrutura de reconhecimento e preciptar-nos num mundo 

anterior à representação. Há uma “imagem-pulsão” a que nos confronta a 

objetiva e elucida o alcance ficcional ou imaginário do real, que nós nos 

aprontamos a não confundir com o referente, sob pena de bloquearmos todo o 

processo de significação.  

           O olhar fotográfico não caminha à toa mas apoiado nas 

possibilidades próximas e longínquas da objetiva, que nos precipita para o 

movível, onde a visão tateia o real, por aproximações sucessivas. O real 

fotográfico, é uma miragem, ao mesmo tempo que uma correção da natureza. 

(nesta senda é que desponta posteriormente todo um sentido da representação 

hiper-real ).   

A objetiva aponta e amplia a ilusão que faz dobra com o real e 

esquizofreniza a percepção em mil impressões de minúcia, evidenciando o real, 

ora na mobilidade vária das apropriações, ora revelando o que até então era 

ignorado pelo olho. Ela consegue transgredir e perverter o uso moderado e 

reconhecível do real ligado à boa distância, assinalada pelo dispositivo ótico da 

perspectiva. O “flou” e “bougé”, por exemplo, quando não são imputados à 

inexperiência ou ao erro ou às próprias limitações das máquinas mas são 
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provocados, tornam-se modalidades voluntárias da instauração do sentido, e 

desacreditam a afirmação de que a fotografia é o “analagon” do mundo.  

A tensão entre o visível e a sua representação incita, na 

hipermodernidade, a dar uma imagem diferente de uma realidade, que passa 

pelo visível, mas que excede o olhar. A perfeição com que é elaborada e sua 

configuração não será senão um recurso para o êxtase da hiper-realidade.  

A imagem fotográfica através das suas representações revela 

‘índices’, que acabam por pôr em questão a mais vulgar das evidências 

do senso comum e o realismo dos códigos oficiais da representação. 

Isto é tanto mais significativo quando hoje, por causa dos mídias, tudo 

nos parece definitivamente classificado e catalogado. Ora a 

representação imagética só poderá sa ir  dela própria, à condição de se 

tornar lúcida deste mesmo realismo que a contagia e de opôr - à estéril 

análise ideológica - a "forma estética". A função crítico-analítica da ar-

te reside na estruturação da sua forma estética:  

"L'art n'est pas cet ingrédient ajouté à la realité (qu'on imaginait au 

temps de Delacroix), mais c'est une organisation autre, différente de la 

‘realité’ et que l 'artiste a poursuivie comme supérieure." (CHALUMEAU, 

J.L. 1981:86). 

3. Retratar: refúgio corporal 

Nada mais significativo para ilustar as determinantes estéticas, 

codificadas na representação imagética do que a mais antiga aplicação da 

fotografia: o retrato, que surge associado a todo um cerimonial tecnológico e 

cênico até de ordem sacrificial. As poses eram demoradas e enfadonhas - as 

posições eram severamente vigiadas pelo fotógrafo e as prescrições, tanto 

técnicas como corporais, impunham comportamentos ajustados e precisos em 

conformidade com o código humanista da época. Mayer e Pierson em 1826 
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chegam mesmo a evocar as sujeições, a que as pessoas tinham que passar para 

tirar o retrato:  

“posam debaixo de um sol ardente, pregadas no seu fauteuil, de cabeça 

mantida fixa e imóvel...e jazem por vezes em poses esquecidas " (MAYER 

& PIERSON. 1985:17).  

Assim a fotografia, no seu início, em virtude dos seus imperativos de 

ordem técnica, aparece ligada a todo um conjunto de objetos/suporte (apoio 

para a cabeça – fauteuil - genuflexórios - decorações várias), que constituem, 

em parte, os objetos de tortura para a extorsão da verdade, disponíveis à 

leitura na pose fixa do retrato. 

O aparecimento das placas metálicas e mais tarde das placas de vidro 

da fotografia implicam, devido a sua rapidez, uma inevitável redução das 

poses consecutivas do paciente e o abandono significativo de alguns destes 

objetos, que constituem até então o cortejo de tortura da cena produtiva do 

retrato. Contudo o imaginário que afeta a prática do retrato, nem por isso deixa 

de ser substancialmente diferente, mesmo com a mudança trazida pela nova 

tecnologia. Fato este que só comprova que o alcance de significação, em torno 

do qual gravita a prática fotográfica, é antes de mais dado por um duelo ou 

por um corpo-a-corpo contraído entre o retratista (o fotógrafo) e o retratado. 

Estamos perante um pacto livremente contraído, em que o fotógrafo mediante 

um exercício de poder técnico e humanista afronta e administra ao paciente um 

"saber prático" e que este assume, aceitando as regras requeridas para obtenção 

da fotografia. 

O retrato acaba por retratar não só o "retratado", mas apontar 

fundamentalmente através dele, para toda a sujeição do corpo à armação 

conveniente dos cânones estéticos, que regem a prática fotográfica. O retrato é 

calculado, organizado e tecnicamente concebido, em referência consciente ou 

não, a uma ideologia estética socialmente determinada, na intenção de vir a 
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produzir efeitos sociais bem definidos. O corpo do retrato é a tal ponto investido 

por toda uma gama de saberes e de expedientes constrangedores que não nos 

parece forçado considerar a prática do retrato, usando a terminologia de M. 

Foucault, como uma “tecnologia política do corpo" (FOUCAULT, M. 1975:31).  

O fotógrafo intervém, como um conhecedor, através do dispositivo da 

máquina, nos mecanismos íntimos que comandam a leitura da pose corporal e já 

não se contenta com a restituição da semelhança física; procura, antes, através 

da mestria dos meios técnicos (a escolha dos enquadramentos - a organização 

dos acessórios - a direcção da luz - a distribuição, dos claros/escuros e do 

emprego dos fundos ) exprimir fotograficamente a personalidade do seu 

cliente. Como afirma Disderi em 1855:  

" é necessário (que o fotógrafo) adivinhe o que é o modelo e que ele 

pressinta espontaneamente o seu caráter, a sua vida íntima, e os seus 

hábitos; é preciso que ele biografie"  (DISDERI. 1985:14). 

A prática fotográfica aliar-se-á assim à Fisiognomonia, ciência de observação, 

muito em voga desde o século XVI, que pretende conhecer o caráter humano, 

através das exteriorizações sensíveis espelhadas no rosto. 

3.1 –  Vontade de retrato 

A prática do retrato só veio tornar-se uma indústria em expansão, por 

volta de 1850, em virtude dos baixos preços das provas. A possibilidade de 

reprodutibilidade em série das imagens, tornada possível pelos meios técnicos 

de reprodução, assegura pela primeira vez o acesso das massas à 

representação e promove, desta maneira, não sem diferenciação, a igualdade 

perante a imagem, mas que não implica, no entanto, longe disso " o triunfo da 

democracia e da igualdade social". Por meio da produção em acelerado do 

retrato, que dá cobertura à satisfação e aos desejos de projeção imediata das 
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massas - representadas ao lado ou como as figuras do reino -  todo o  

imaginário, que comanda a prática fotográfica, vai sofrer alteração.  

A partir de 1860, o corpo fotografado já não é mais questionado, mas 

"alinhado". O retrato vai desempenhar uma função normalizadora, indutora de 

condutas e proporcionar ilusoriamente pela imagem, o acesso aos modelos de 

identificação. A instituição social percebe bem depressa como tirar partido do 

"democratismo" do preço e, conhecedora da pulsão que anima a multidão, 

prepara-se para fornecer à coletividade, com a mediação do fotógrafo, o 

“pronto-a-vestir"  fotográfico. 

O "tirar a fotografia" equivale, neste contexto, a um gesto de 

"dramaturgia social" e a um gesto de imitação social. Quer isto dizer que o 

"pequeno-burguês" tira a fotografia a cavalo, para aparentar pertencer à classe 

privilegiada e a doméstica espreita a saída da patroa para enfiar-se nos seus 

vestidos e com eles poder tirar uma fotografia. É por esta via que o efeito 

fotográfico, ou o fotografismo, afeta o imaginário das massas - e que cada 

indivíduo por procuração imaginária e por consciência interposta, satisfaz a 

sua vontade de retrato.   

A fotografia, neste vaivém produtivo de satisfação do desejo, cedo 

chega à impossibilidade de tudo narrar e de colher toda acumulação 

proliferante dos objetos e das impressões e acaba como qualquer signo por nos 

remeter, através da representação fragmentária da série visual, para a idéia 

global do real. A fotografia aborda o real através de um apanhado condensado 

visual, que lhe é próprio, e privilegia umas tantas figuras, através das quais o 

real se torna decifrável.  

Ao registar o que foi visto na foto, refere-se sempre pela sua própria 

natureza àquilo que não é visto. A fotografia acaba sempre por evocar através 

de algo que ela isola o que finalmente ela não retém em definitivo. Por que é 

que o retrato na impossibilidade de tudo mostrar se refugia no ROSTO?     
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Seguindo explicação dada por Walter Benjamin, a produção artística 

começou por imagens, que inicialmente serviam ao culto. Quer isto dizer que, 

originariamente, a preponderância absoluta do valor do CULTO  fizera da obra 

de arte em especial um "instrumento mágico". Mas à medida que as obras de arte se 

emanciparam do seu contexto e dos seus usos rituais, através das técnicas da 

reprodução e da fotografia, o valor cultural da imagem seculariza-se e a obra 

caracterizada pela "unicidade" vê-se despojada da sua "aura". O valor de culto 

que lhe era anteriormente atribuído é suplantado pelo valor de EXPOSIÇÃO,  a 

que elas agora passam a ser afetadas. Contudo, o valor de culto não cede o seu 

lugar sem resistência: é no rosto que o valor de culto da imagem encontra 

o seu último refúgio. (Cf. Benjamim, W. In: Na era da reprodutibilidade técnica.) 

O rosto, tanto em pintura como em fotografia, vai ser considerado pelo 

lado icônico da figuração sensível, como o lugar da EXPRESSÃO por onde o 

corpo se projeta e se revela reflexivamente. A representação, que desde sempre 

foi religiosa, na impossibilidade de estar em todo o corpo, escolhe o ROSTO, 

como o lugar eminente capaz de designar o RESTO. Se a fotografia começa 

pelo retrato, não é por um mero acaso.  Para René Huyghe (1997), o retrato é 

a “manifestação pictural da psicologia”; a sua evolução representa um 

progresso em direção à captura da alma. 

É através do espaço envolvente da moldura associada ao retrato e do 

espaço sensível do ROSTO associado ao corpo, que a fotografia ritualiza a 

captura em espaço icônico - isolando e atribuindo à figuração estética do rosto 

valor de exposição. "  O rosto é o ícone do regime significante (...) é ele que dá 

a interpretar e que muda de traços...O significante é sempre “visagéfié”  

(DELEUZE, G. 1980:205). 

É neste sentido que o rosto é um horizonte próximo que nos distancia 

com ele para bem longe do real, para o espaço do écran, onde sobretudo o 

cinema, através da vertigem ótica, projeta e ficciona o real. É nesta procura de 

ilusão e de culto, que o homem, no rosto, se revela cativo da representação, 
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configurando-se em retrato simulacral ou hiper-real. Desta configuração 

tentaremos dar conta, examinando no próximo item práticas de autorretrato 

conseguido em fotografia.  

3.2- Retrato: efeito simulador 

A foto consegue pôr em cena o real, para lá da reduplicação 

mimética, ditada pela estreiteza da relação modelo/cópia. Em razão disto, 

decorre o surgimento da representação artística do “fotorrealismo” ou “hiper-

realismo”. A fotografia aí surge como "medium", a partir do qual o real é 

experimentado e trazido ao OLHAR, na modalidade cativa do RETRATO, 

primeiro elo significativo entre hiper-realismo e o exercício da arte da 

fotografia. O que se constata na representação hiper-realista é uma nova 

configuração que o real adquire ao ser visado, sobretudo na configuração de  

séries de imagens projetadas, como ocorreu estilisticamente a partir da 

década de sessenta – iniciada com a pop-art. [Andy Warhol é o seu mentor]. 

O trabalho de Urs LÜTHI (*), selecionado aqui como ‘corpus’ para 

análise, surge ligado à mobilidade estética fotográfica a que o hiper-realismo 

e a Body-Art têm recorrido, para alterar a representação mimética do real  

através do poder operante e corrosivo do SIMULACRO. 

Figura 10 – Autorretratos- 1974 –Urs Lüthi                                  
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                 Figura 10.1 - Instalação - Urs Lüthi 

        

O real a que temos acesso através do simulacro não é nem realizado, 

nem idealizado, mas somente hiper-realizado - maneira de o abolir, onde ele 

aparecerá mais verossímil que verdadeiro. [Fig.10].  

O simulacro "não é ícone, nem visão. Ele não reenvia a um modelo 

original ou a um protótipo; ele implica tanto ausência de um modelo       

exterior, como a recusa em considerar a imagem como um protótipo" 

(PERNIOLA, M. 1978:3).  

É a partir deste pressuposto, que se entende o simulacro como uma 

construção artificial. E que autoriza concluir: é desta forma que é denegado o 

primado do original sobre a cópia, e o primado do modelo sobre a imagem e, 

consequentemente, afirmado o reino dos simulacros e dos reflexos.  
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Nestes recortes, selecionados, a obra fotográfica é artefato – que, do 

poder imaginativo e dos efeitos de ilusão inventados, para escapar à instância 

mimética e ao regime da verdade, entendida em termos de adequação. O 

retrato cessa assim de aparecer como relevando de uma mímese, para nos 

surgir, desta feita, mais  ligado ao poder do artifício e do construtivo da imagem. 

A fotografia deixa de ter em mira a fiel reprodução da realidade e, contagiada 

pela pintura, torna-se frequentemente uma elaboraçao ficcionada, à maneira 

dela. [Fig.10.1] 

O trabalho fotográfico de Urs Lüthi (*) põe em destaque, através de uma 

ENCENAÇÃO, o que é eliminado pelo imaginário narcísico do autorretrato: o 

envelhecimento, ou melhor a degradação lenta do corpo. [ Fig. 10.2 a 10.3].  

 

                       Figura10.2-The number girl, 1973 – U. Lüthi 

Através da fisionomia, da distribuição do claro/escuro e da postura do 

corpo no decorrer descontínuo de três imagens [Fig.10.2], Urs Lüthi acentua a 

metamorfose de uma imagem, já tocada e afetada pelo tempo e comprova 

simultaneamente – juntamente com a série de autorretratos na Figura 10.3 - a 

impossibilidade da construção ideal do retrato.                                                                     

http://phomul.canalblog.com/images/luthi016.jpg
http://phomul.canalblog.com/images/luthi016.jpg
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A cumplicidade que a fotografia tece com as artes de cena, ou com a pintura, 

sublinha bem o artefato ou o poder construído do autorretrato. 

       

   Figura 10.3 – Autorretratos: “Just another story about leaving”, 1974. 

Fazer autorretrato é encenar o tempo e tornar visível por intermédio de 

uma série imagética as diversas aparências que o corpo vai formando com a 

idade. O rosto espelha  esta  alteração  através  da  maquiagem  e  da 

caracterização mutante e artificiosa da representação teatral. 

http://phomul.canalblog.com/images/luthi001.jpg
http://phomul.canalblog.com/images/luthi005.jpg
http://phomul.canalblog.com/images/luthi008.jpg
http://phomul.canalblog.com/images/luthi008.jpg
http://phomul.canalblog.com/images/luthi007.jpg
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O(s) autorretrato(s) de Lüthi são de fato uma série proliferante de 

imagens por onde se transita; e não a captura narcísica  de uma imagem na 

qual se fica. Urs Lüthi aparece-nos, como um narcisus em deriva, um 

experimentador de efeitos teatrais.  

                                   Figura 10.4 – autorretrato [fotomontagem] – Urs. Lüthi 

 

    

              Fig.11- Narcisus, 1598/1599 – Caravaggio       Fig.12- Cartaz / Filme “Dorian Gray”-2009. 

 A mitologia de nomes próprios, são os nomes próprios NARCISUS, DORIAN 

GRAY, URS LÜTHI;  são  nomes  da  estética  que  (e)videnciam  um  percurso 

http://www.baixarfilmesdownload.net/wp-content/uploads/2009/12/baixarfilmesdownload59.jpg


89 

 

mimético, atravessado diferentemente pela componente narcísica: Narcisus (o 

mirar-se nas águas); Dorian Gray (o examinar-se no "portrait-tableau”- o romance 

foi escrito em 1891); Lüthi" (a deriva fotográfica do retrato) ou a fotomorfose do 

autorretrato.  

O espelho de Narciso quebra-se, inexoralvelmente, a partir da diluição e 

degradação da imagem do retrato de Dorian Gray, a metáfora imagética foi 

apropriada pelos três nomes que compõem este painel: Boltanski – amplificando 

o retrato no anonimato : todos são um e vice-versa; Journiac – elimina os limites 

de gênero ao travestir-se em autorretrato; Bacon constroi a dissolução da 

imagem do eu, abrindo caminho para a representação profunda do hiper-real; 

Lüthi, com a imagem que vacila, perambula, na própria simulação perante o 

espelho do autorretrato, se mostrando como dissemos: um Narciso à deriva. 

Hiper-realisticamente, ele se perde em cada espelho da própria imagem.  

O que se trama na foto de Lüthi é mais genérico e mais polivalente                                                                                                                     

que a ideologia psicologista que normalmente se lê no retrato. A fotografia e a 

escolha da imagem do "clown", não expõem somente um motivo pictural, mas 

ocasionam simultaneamente  " um modo desviado e paródico de questionar a 

obra de arte” (STAROBINSKI, J. 1970:9). 

Por detrás da desconstrução teatral do autorretrato ou do retrato, o que 

nos chega intempestivamente é "uso pictural da fotografia, ou  a dimensão 

aparente da fotografia como quadros"  (os quadros de Lüthi são, aliás, 

fotografias em tela - em exemplares únicos).                                  

 

(*) Urs LÜTHI – nasceu em 1947 – Lucerna/Suiça. Fotógrafo, pintor, videoasta. Sua maior influência veio 

da pop-art. Desde 1994 é professor da Academia de Arte de Kassel. Artista perfomático: adota o 

autorretrato como forma de descaracterizar o vigente dominante. É importante iniciador das formas 

“hiper” na fotografia europeia. Em 2001 foi o representante da Suiça na Bienal de Veneza. Premiado em 

2009 com o prêmio da “Documenta” de Kassel. Hoje, expoente no cenário dos artistas da Europa. 



90 

 

                

                Figura 13 – The number girl,1973- Série: Auto-retrato 

A construção fotográfica de Urs Lüthi, através do autorretrato, acusa o    

desdobramento  duma  CENA FINGIDA, onde  os  efeitos  visuais  miméticos 

aludem a efeitos de realidade IMAGINADA. Urs Lüthi mimetiza-se diante da 

máquina fotográfica, conformando-se por antecipação, a um efeito ótico 

escolhido, a um efeito estético capaz de ILUSIONAR a sua própria imagem. [Fig. 

13]. Se a caricatura surge é porque ela, através da exageração dos traços, 

pretende fazer passar o que de maneira encoberta perpassa, sob a maquiagem 

da conveniência social, cotidianamente. 

A estética de Lüthi não deixa de pôr, em primeiro plano, as concepções 

estéticas de Oscar Wilde [1854-1900] e mesmo as de Nietzsche [1844-1900] 

quando este diz "ce qui doit faire l'effet du vrai, ne doit pas être vrai " . Oscar Wilde 

ligará a “artisticidade” à aptidão que o artista tem para FINGIR, o mesmo dirá 

Fernando Pessoa [1888-1935]:  ”O poeta é um fingidor./Finge tão 

completamente/Que chega a fingir que é dor/A dor que deveras sente”. [Poema: 

Autopsicografia]. 

O uso pictural que Lüthi faz da fotografia para sublinhar o caráter 

mutante do autorretrato  -  leva-nos a considerar o retrato ao longo da história 

das representações, como o sinal por excelência do " equívoco de toda a arte fi-

gurativa ou representativa, na medida em que se refere a um modelo preciso 

que tende a ser identificado"  (FRANÇA, J.A. 1989:8).  

http://phomul.canalblog.com/images/luthi012.jpg
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Vários foram os pintores e os fotógrafos que se demarcaram da 

ambivalência triunfalista do retrato e dos cânones estéticos do humanismo. 

Contemporaneamente, a referência por excelência é Francis Bacon que, 

recusando as normas convencionais da representação plástica, atribui valor 

estético ao que era considerado “feio”. O retrato é o campo escolhido por  ele 

para teatralizar um real não reconhecível: a desfiguração ritualizada no  

grito – como figuração do corpo que  escapa pela boca.  

                              Figura 14 – Três estudos para autorretrato – Francis Bacon 

                      Figura 14.1  Papa Júlio IV 

Para reiterarmos o assunto, Bacon (*) procura atribuir, no rosto, um 

lugar preponderante ao tratamento pictural da boca [Fig.14 e 14.1], tentando 

assim pôr de lado o lugar privilegiado que os olhos sempre desempenharam no 

retrato tradicional.  

 (*) Francis BACON – 1909-1992/Dublin. Pintor anglo-irlandês. Introduz o método de desconstrução 

através do esfacelamento do ‘corpo’ na repreentação. Sua obra está considerada uma das mais 

influentes para a  hipermodernidade. 
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Na fotografia, Christian Boltanski (**), Journiac (***), Urs Lüthi elaboram 

uma reflexão sobre o retrato atacando radicalmente o psicologismo e o 

expressionismo estático da figuração. [Fig. de 15 -15.1 a 16].                               

                        

 

 Figura 15. - Archives de l'année 1987 du journal El Caso. Galerie G.Hussenot, Paris,1989 – Boltanski 

 

           Figura 15.1 - Les Suisses morts, 1989, Carnegie Museum of Art, Pittsburg,1991,Boltanski      

 

(**) Christian, BOLTANSKI – nasceu em 1944 /Paris. Escultor, fotógtrafo, pintor e cineasta. É um artista 

multimídia, com relevância Nas ‘instalações’ criadas a partir da arte fotográfica. Utiliza o ‘medium’ 

para sendimentar a formação de consciência e despertar a memória.Tem concepções hiper-reais em 

toda as suas instalações artísticas.                                 
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                        Figura 16 – Mythologie travestie, 1972. Michel Journiac 

Michel Journiac (***) elabora uma série fotográfica, utilizando-se 

reflexivamente, como modelo para desmitificar a sexualidade como efeito do 

deslocamento feminino. A referência ao travesti serve para assinalar a 

variedade de sexo, que se manifesta no cotidiano hiper-realisticamente. 

Nas ‘máscaras’ com que aparece – nos seus travestimentos – 

percebe-se onde se encontra a femilidade tradicional contemporânea: nos 

seus simulacros. [há mulheres que se mostram muito parecidas com os 

travestis que por sua vez se assemelham a elas] – corpo-imagem hiper-real.  

 

(***) Michel, JOURNIAC – 1935 – 1995 – Grande impulsionador da Body-art na França. Utiliza-se do 

próprio corpo para rituais performáticos a fim elaborar obras fotográficas e videográficas. Questiona a 

moral tradicional e seus valores. Está incluído dentro da denominação da “nova objetividade” na arte. 
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Estes artistas, precursores na Europa da tendência “fotorrealista” da 

arte contemporânea, ao dar nova ênfase ao autorretrato, não vêm confirmar 

um retorno do sujeito, uma qualquer primazia do eu como unidade 

indefectível mas, pelo contrário, questionar os seus limites; encenar a sua 

falência; visibilizar os jogos de espelhos e o equívoco de representação da 

imagem como identidária da unicidade do sujeito [assunto que retomaremos 

implicitamente, no Capítulo seguinte, ao tratarmos da instância simulacional 

do fenômeno Zelig].   

Lüthi em suas representações de cunho simulacral incorpora, no 

espaço do retrato, os dois tabus que normalmente não entram na 

composição deste seguimento: o sexo (gênero) e a idade. Por trás da 

insistência manifesta em que ele aborda o sexo e a idade, é possível descortinar 

a interrogação que ele desenvolve em torno da identidade — tema 

supostamente ligado ao gosto artístico do retrato. O "caráter obsessional desta 

interrogação sobre a identidade vem assim a comprovar que o autorretrato não é 

somente expressão de pulsões marginais, mas um dos "gêneros" especiais 

cultivados pela arte acadêmica”. (DELACAMPAGNE, Ch. 1983:147). Sabe-se que 

o retrato pictórico foi a forma habitual de representar a identidade através da 

imagem até a chegada da fotografia. A partir de então a identidade é vacilante. 

 “ o autorretrato pode ser considerado como o lugar oscilante, por 

onde é possível tornar mental uma postura e figurar o que 

normalmente escapa ao código de retrato”. (FRANÇA, J.A.1989: 06).              

O autorretrato surge como o lugar introspectivo, a partir do qual a arte 

se autoengendra, desdobrando-se em pura reflexividade  [como nas Figuras 

10.4 e 11 p. 87] do pensar e do sentir fenomenológicos, característica 

devidamente incorporada pela representação hiper-real. Foi no terreno do 

autorretrato que afloraram as contradições do olhar objetivo e do subjetivo,   

entorno de uma gestação de novas visualidades, assunto dos passos a seguir.   



95 

 

 

CAPÍTULO III – LASTROS DE NOVA VISUALIDADE 

  

 ENQUADRAMENTOS:  

 

 A: TRANSIÇÕES EPOCAIS 

1. Conjecturas 

2. Transição: do tátil (medievo) ao visual (clássico) 

3. Objetivação do olhar: a perspectiva 

4. Nova visão espacial: corpo 

5. Nova ordem do olhar 

6. O marco da tipografia 

 

B: CRISE DA REFERENCIALIDADE 

1. Mecanismos emergentes: consumismo 

2. Confluência midiática: interveniência publicitária 

3. Modelização do real 

4. Regime de a-referencialidade 

5. A rarefação de sentido  

6. Instância simulacral: o fenômeno Zelig 

 

 

 

 

 

 

NO QUADRO DOS MUNDOS POSSÍVEIS, ATÉ MESMO O MUNDO ‘REAL’ DE REFERÊNCIA   

DEVE SER ENTENDIDO COMO UMA CONSTRUÇÃO CULTURAL. 

                                                                                                      Umberto Eco [ Lector in fabula] 
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CAPÍTULO III – LASTROS DE NOVA VISUALIDADE   

ENQUADRAMENTO A: TRANSIÇÕES EPOCAIS 

1. Conjecturas 

Tendo procedido, no capítulo anterior, a desconstrução de uma 

visibilidade intermediada pela primeira máquina de captação do real,  

resultando no seu efeito simulador, em especial no ato de ‘retratar’, convém 

retomar a anterioridade dos processos que fundam o regime de visualidade.   

A Imagem, a representação, em suma a circulação destes saberes 

seguiram, a cada momento, como que subordinadas, na dependência mais 

estreita das mudanças fulcrais das descontinuidades que se têm operado no 

domínio das mediações simbólicas e tecnológicas.  

A começar pela escrita, o aparecimento dos primeiros mitogramas e, 

mais tarde, os ideogramas sumero-acadianos a evoluir já para uma 

transcrição fonética, conseguida com o alfabeto fenício de consoantes e 

pouco depois pelo alfabeto vocálico e consonântico grego, são momentos 

capitais dessa evolução, a par do desenvolvimento do universo tipográfico e, 

enfim, de todas as novas tecnologias aplicadas aos mídias no universo pós-

tipográfico e na sociedade pós-industrial.  

Tomemos um percurso, tendo em conta, mais concretamente, um 

nível hermenêutico que resulta de uma reinterpretação do desenvolvimento 

do universo tipográfico em plena idade clássica. Numa perspectiva 

epistêmica histórico-cultural, para o caso das representações, os 

reajustamentos que sofrem as diferentes civilizações ou as diferentes idades 

da História quando emergem novas estruturas comunicacionais, novas 

mediações simbólicas e tecnológicas.  
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Diferentes modelos culturais do campo representativo clássico e pré-

clássico, bem como dos seus dispositivos de representação do real 

participam - juntamente com a tecnologia tipográfica - da emergência da 

estrutura histórico-cultural e dispositivos imanentes de progressivo 

surgimento de uma ordem da visualidade, a partir dos finais da Idade 

Média. Trata-se assim, essencialmente, numa primeira parte, de confrontar 

uma série de contributos diversos no sentido de problematizar também o 

contexto da emergência de um espaço que se torna público (no 

sentido originário de publicitado).  

Procura-se sobretudo uma aproximação à natureza das 

mediações, concretamente no domínio da visualidade, da instituição 

do regime do olhar, pós-alfabético, aceitando-se que é - a partir dessa 

formulação que se del imitará a especificidade da estrutura dos novos 

espaços de  v i sua l i dade  de uma dada época.  

Vamos analisar, fundamentalmen te ,  tecnologias do olhar; 

estratégias que se produzem na estrutura do espaço figurativo, nos 

corpos das representações, en f im,  técnicas que nos perm i t em  

localizar a emergência de práticas ativas - geradoras de nova 

significação. Ainda que elas não passem, nesta abordagem inicial, de 

um jogo que se explicita – neste Capítulo - exatamente na 

aproximação a uma arqueologia da "alfabetização" do olhar.  

Uma epistemologia da história das mediações das 

representações pecaria, certamente por defeito, se não operasse à 

desconstrução do(s) espaço(s) produtores de hierofanias e ficções 

(profanas) diversas: do público para o privado e vice-versa. Em 

última instância, é no pulsar de todas as redes de sociabilidade, dos 

lugares de quotidianidade que emergem os rostos e as máscaras das 

sociedades, os seus símiles e simulacros e por onde perpassam as 

estratégias normativas, estetizantes.  
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Por outro lado, esses mesmos espaços fundam-se sobretudo em toda 

uma tradição do olhar que, com a emergência do alfabeto começa por gerir 

a ‘máquina-abstrata’ da produção imagética.  

2. Transição do tátil (medievo) ao visual (clássico) 

É exatamente no final da Idade Média - em que se verifica o 

acentuar da divisão entre esfera pública e esfera privada (segundo 

Habermas, na alta Idade Média não há ainda uma esfera pública autônoma 

separada da esfera privada, o que há é uma "publicidade representativa" do 

monarca ou do senhor feudal simbolizada através do selo régio, por 

exemplo, ou por toda uma fenomenologia imanente ao corpo jurídico do rei 

ou, ainda, sob um outro ponto de vista, à sua ‘publiciness’). Enfim, é por 

ocasião do final da Idade Média que nomeadamente, de acordo com 

Huizinga, já se havia apontado a emergência da visualidade: "Um dos traços 

fundamentais do espírito do declínio da Idade Média é o predomínio do 

sentido da vista" (HUIZINGA, J.1980).  

Embora vários historiadores tenham atribuído ao período que se 

segue ao século V a.C., na Grécia, a introdução da ordem visual na 

escultura, na ciência e na literatura, é com McLuhan que a questão fica 

clara: 

" Do ponto de vista da aguda e intensa consciência que hoje temos 

dos componentes visuais da experiência, o mundo grego afigura-se 

tímido e tateante. Nada existe, porém, na fase manuscrita da 

tecnologia alfabética, que fosse suficientemente intenso para romper 

o globalismo sensorial e separar inteiramente o visual do tátil. Nem 

mesmo o alfabeto romano teve força para fazê-lo. Foi somente com 

a experiência da produção em massa de tipo uniforme e repetível 

que a fissão dos sentidos ocorreu e a dimensão visual se separou dos 

outros sentido” (McLUHAN, M. 1977:88).     
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E ainda explicitando melhor a sua posição em relação ao que chama 

de fissão dos sentidos -   

“o que é necessário é saber porque é que o desenho primitivo é 

bidimensional, ao passo que o desenho e a pintura do homem 

alfabetizado tendem para a perspectiva. Sem tal conhecimento não 

podemos compreender porque é que o homem deixou de ser 

“primitivo” ou áudio-tátil na tendência dos seus sentidos. Nem 

poderíamos chegar a entender porque é que o homem desde 

Cézanne abandonou o visual em favor dos modos áudio-táteis da 

experiência. Esclarecida essa questão, podemos abordar mais 

facilmente o papel que tiveram o alfabeto e a tipografia na 

atribuição da função dominante ao sentido da visão na linguagem e 

na arte e em toda a extensão da vida política e social"  (McLUHAN, 

M.1977:99). 

No fundo, quer o alfabeto, quer a tipografia marcam dois momentos 

de ruptura afinal com o mesmo significado, isto é, geram e concluem a 

separação entre o universo tátil e o universo visual. O alfabeto o faz de uma 

forma radical e nova, enquanto a tipografia lhe confere uma nova 

autoridade, uma outra legitimidade – a que lhe advém do fato de corporizar 

e uniformizar, sem ambiguidades, a notação gráfica. Por outro lado 

podemos concluir que mais importante do que a própria redistribuição 

epistêmica, histórico-estrutural, proposta por McLuhan, é a instituição do 

dispositivo, imanente à própria gênese de novas mediações tecnológicas, tal 

como se verifica para o caso da tipografia.  

 Por agora observemos como se foram sedimentando as práticas, as 

tecnologias do olhar e do campo representativo, a partir do classicismo 

greco-romano, para melhor nos situarmos na emergência do espaço 

renascentista, anunciador das grandes transformações que se operaram na 

esfera moderna da comunicação, ao nível das mediações simbólicas e  
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tecnológicas das representações. Continuando todo procedimento 

ritualizante e fenomenológico que remonta a práticas tão antigas como o 

embalsamento egípcio, a escultura grega ou a pintura renascentista, a 

fotografia conseguiu no século XIX algo que sempre havia sido desejado 

pelo homem desde os tempos mais remotos: exorcizar o tempo, salvar o ser, 

em absoluto, pela sua aparência, como disse André Bazin (s/d: 30).  

De fato, os rituais funerários egípcios, constituem na Antiguidade 

uma prática de salvação do corpo, uma vitória sobre a inexorabilidade do 

tempo.  As múmias dos faraós, encerradas no labirinto das pirâmides, 

asseguravam assim a perenidade do corpo da mesma forma que, com o 

mesmo objetivo, Alexandre se fez representar na necrópole de Sidão, ou, 

enfim, Luís XIV se fez retratar por Lebrun. É assim que a raiz ontológica da 

fotografia e do cinema, no que concerne concretamente à figuração 

primitiva do duplo, tem princípio nessas práticas diversas.  

Com a escultura grega arcaica é já claramente uma concepção 

antropomórfica que ameaça querer constituir-se como centro do campo 

representativo. A própria mitologia, se no Egito já tinha encontrado Toth 

como o fundador da escrita, na Grécia tem em Cadmo o deus introdutor das 

letras do alfabeto e, em Dédalo, o primeiro a dar vida aos corpos de 

mármore, o artista ‘qui deorum simulacra primus fecit ’, o criador das 

estátuas "o primeiro a abrir-lhes os olhos, a descerrar-lhes os lábios, aquele 

que lhes alargou as pernas, desprendeu os braços do corpo, soube infundir-

lhes vida, de tal modo que pareciam mover-se, caminhar, olhar, respirar, 

erguendo-se à hipérbole repercutida por Platão no Menon de que era 

preciso prendê-las para que não fugissem". (BECCATI, Giovanni 1965:22).  

Seria a própria mitologia a denunciar um momento fundamental da 

Antiguidade, a saber, o fim do transe tribal, como lhe chamou McLuhan, isto  
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é, o momento em que o homem se liberta da ressonância das práticas 

mágicas das sociedades orais.  

Poder-se-á dizer que a escultura grega emerge com o alfabeto 

fonético. O mito de Cadmo(*), no fundo, explica isso mesmo. Contudo, na 

Grécia, em uma primeira fase, a plástica arcaica não é ainda da ordem da 

mímesis como viria a ser a escultura imperial em Roma no século de Augusto 

ou mesmo a escultura helenística tardia. A escultura arcaica grega, 

fundamentalmente imagens de divindades, deuses antropomorfizados, 

filiava-se numa ‘poiesis’, numa ordem de expressão e significação plurívoca. 

Não se tratava de fato da imagem do homem ou da imagem de um mundo 

coeso, que, tal como na pintura de vasos ou nos frescos, não era ainda um 

mundo unificado. Este é de fato o período em que se começa a notar como 

que uma progressiva hemorragia do simbolismo. Como pode-se deduzir,  

este fenômeno não se verificará somente no domínio da arte.  

É este investimento da ordem da mimesis sobre a poiesis, 

investimento do olhar, portanto, e que se poderia ver como um "desperdício 

dos símbolos da linguagem" (Leroi-Gourhan) ou como pura "evaporação do 

sentido da obra" (Gilbert Duran) que nos remete exatamente para a 

progressiva radicação de uma ordem dos signos desterritorializados; o que é 

revelador quanto a cada vez maior importância dada à visualidade na 

fundação de um verdadeiro regime disciplinar do olhar e do seu significado 

em termos da emergência de ‘espaços publicitados’, da ‘aptidão de ver’ e, 

no fundo, da emergência da própria razão moderna.  

 

(*) Cadmo – Herói do ciclo tebano; filho do rei de Tiro, Agenor, irmão de Fênix e Europa. É 
considerado o fundador de Tebas e propagador do alfabeto e da arte de fundir metais.   
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Mas já na transição do românico para o gótico se opera um corte 

que é para Durand exatamente um dos três estágios de "extinção" simbólica, 

de desvalorização do símbolo:  

“Este deslizar para o mundo do realismo perceptivo, no qual o  

expressionismo  substitui  a  evolução simbólica, é sobretudo visível 

na passagem da arte românica para a arte gótica ( ... ) A arte 

românica é uma arte "indireta", toda de evocação simbólica, face à 

arte gótica tão "direta", da qual o "trompe-l’oeil” flamejante e 

renascentista será o prolongamento natural. (...) Enquanto que o 

estilo românico, embora com menos continuidade do que Bizâncio, 

mantém uma arte icônica que assenta no princípio teofânico de uma 

angeologia, a arte gótica aparece como um procedimento que a 

torna o protótipo do iconoclasmo por excesso: ela acentua a tal 

ponto o significante que este passa de ícone a imagem naturalista 

perdendo o seu sentido sagrado e tornando-se simples ornamento 

realista, simples "objeto artístico" (...). Desde o século XIII as artes e a 

consciência já não se propõem reconduzir a um sentido, mas sim 

"copiar a natureza". O conceptualismo gótico pretende ser um 

decalque realista das coisas tais como são" (DURAND, G. 1979:33-

35).    

Ora ‘copiar a natureza’ só será possível a partir efetivamente do 

século XV com a perspectiva artificialis. Digamos então que desde antes do 

Concílio de Trento se nota, segundo Bazin, que a pintura ocidental "começou 

a despreocupar-se da expressão de uma realidade espiritual com meios 

autônomos, para tender para a imitação mais ou menos completa do mundo 

exterior" (BAZIN,A. s/d:35).  

É isso que vamos encontrar em Huizinga quando ele se refere ao 

“predomínio do sentido da vista ", no declínio da Idade Média. Aí residia 

segundo ele, a razão da progressiva iconolatria medieval. Mais para além do 
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livro, as imagens medievais finais, os vitrais, são os livros dos iletrados como 

se dizia na crônica renascentista.  

O novo modo de representação, isto é, o regime do analógico, da 

semelhança, emerge do próprio aristotelismo:  

“A poética de Aristóteles, que será a Bíblia da estética ocidental até 

ao romantismo, repousa essencialmente sobre a noção de imitação. 

A imitação não é mais do que a extrema degradação da 

redundância".  (DURAND, G. s/d:35). 

O mecanismo para estabelecimento da imitação como fundamento da nova 

ordem de representação do real, de sua imagem, se enquadra nos ditames 

do dispositivo conceptual da perspectiva renascentista. 

3. Objetivação do olhar: a perspectiva 

A questão da pertinência do estudo da perspectiva como forma 

simbólica a explicou Marisa D. Émiliani no prefácio, que escreveu, na citada 

obra de Panofsky:     

"A chaque période artistique, à travers la structure géométrique de 

l’espace figuratif - qu'elle soit identifiée avec les coordonnées 

euclidiennes du Quattrocento ou avec les rapports topologiques 

élémentaires prédominants dans l’art actuel  –  les schémas et les 

catégories de pensée, les degrés fondamenteaux de la connaissance 

qui caractérisent la vie d’une société à une époque déterminée, 

trouveraient leur expression” (EMILIANI, M.D.1976).  

Importa, no entanto, dessacralizar o mito da origem da perspectiva 

na Renascença. Panofsky havia dito que o seu trabalho sobre perspectiva 

tratava exatamente do quase através do qual Ernst Gager separava a 
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Antiguidade e o Renascimento: "L'Antiquité a connu le véritable espace, 

presque à l'égal de la Renaissance" (PANOFSKY, 1976:91). E não é, por 

acaso, que o "homem como medida de todas as coisas" não é um conceito 

renascentista, mas antigo, concretamente de PROTÁGORAS [480-410 a.C.]. 

Este parece-nos ser um indício de uma importante questão epistemológica. 

No fundo não há um Renascimento, há renascimentos. Poder-se-ia 

dizer que há como que um efeito de constância imanente à arqueologia de 

estruturas histórico-culturais, sejam elas por exemplo a moral sexual, a 

estrutura geométrica do espaço figurativo ou a linguagem. De fato, de 

acordo com Vasco Ronchi, poder-se-ia dizer que a ótica do mundo greco-

romano era já dominada pelo desenvolvimento dos fundamentos da 

geometria euclideana (que tinha emergido exatamente em função do 

alfabeto fonético) e da perspectiva, bem como das leis da reflexão em 

espelhos planos e esféricos, de algumas premissas da lei da refração e do 

percurso ótico. (RONCHI, V. 1956:22).  

Ora, o que importa reter é que não estamos perante um sistema 

rígido, fundado no Renascimento, mas antes perante um elemento estilístico 

susceptível de ser continuamente reelaborado e reinterpretado nas diversas 

épocas ou regiões da arte. Veremos que o mesmo acontece com o 

dispositivo histórico-cultural recorrente na atualidade, como o faz o Hiper-

realismo. 

A perspectiva artificialis propriamente dita interessa-nos porque é a 

partir dela que se poderá justificar a transformação da espacialidade no 

Renascimento, com consequências definitivas para percepção especular e 

sua inevitável ilusão. Aliás, havia sido referida por Cassirer como sendo a 

ruptura estabelecida entre o espaço psicofisiológico, da percepção sensível 

(que não conhecia, por exemplo, a noção de infinito) e o espaço matemático 

estruturado em termos de infinito, continuidade e homogeneidade; ou como 

referiria também Panofsky, baseando-se em Cassirer:       
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“Alors que la fonction de la perspective de la Renaissance pourrait se 

comparer à celle du criticisme, on pourrait mettre em parallele la fonction de 

la perspective romano-hellénistique et celle du scepticisme. En fait, on avait 

réussi a opérer la transposition de l’espace psychophysiologique en espace 

mathématique, en d’autres termes, l’objectivation du subjectif” (PANOSFSKY, 

F. 1976:159).  

Esta objetivação do subjetivo é sobremaneira uma objetivação do 

olhar.  O "olho-sujeito" é já, de fato, uma concepção da Renascença, em 

antecipação clara à analogia que Descartes fazia em La Dioptrique entre o 

olho e a câmara obscura, que mais tarde irá produzir uma imagem análoga 

à do campo perspectivo renascentista, recolocando-se por isso, por 

excelência, no lugar do sujeito, no lugar produtor de sentido, um espaço que 

se funda e se centra, agora, no olhar. 

Também aqui e retomando em parte o que já foi dito, a concepção 

do espaço que está na base da perspectiva renascentista difere daquela dos 

Gregos. Para estes, como refere Jean-Louis Baudry, o espaço é descontínuo 

e heterogêneo em Aristóteles mas também em Demócrito, onde o espaço é 

o lugar de uma infinidade de átomos indivisíveis - enquanto que, em Nicolas 

de Cues, vai nascer uma concepção do espaço formado pela relação entre 

elementos que se encontram igualmente vizinhos e afastados da "fonte de 

toda a vida". Por outro lado, a construção pictural dos Gregos teria 

respondido à organização da cena fundada sobre a multiplicidade dos 

pontos de vista (tal como surgirá, no teatro, a cena politópica antiga e 

medieval), enquanto que a pintura da Renascença vai elaborar um espaço 

centrado. ( "A pintura não é mais do que a intersecção da pirâmide visível 

seguindo uma  distância  dada, um centro fixo  e  uma determinada luz" - 

Alberti ) em que o centro coincide com o olho que será justamente chamado 

“sujeito” por Jean Pélerin Viator (De Artificialis Perspectiva, 1505. Apud, 

BAUDRY,J.L.1970: 7/8). 
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4. Nova visão espacial: o corpo  

Nos delineamentos de Jean Duvignaud para uma antropologia do 

imaginário, baseada nos lugares do espaço, nas suas formas e nos seus 

discursos - das muralhas que o burgo destrói ao espaço huis-clos do teatro – 

é muito claramente definido o lugar da imagem do homem, na variabilidade 

das concepções do espaço.  

Duvignaud exemplifica também os dois principais espaços do 

imaginário com duas figuras que denotam formas opostas de representação 

do homem: uma, atribuída a Villard de Honnecourt[*] (séc.XIII); é o 

prolongamento medieval do descontínuo grego, espaço de disseminação da 

figura, espaço descentrado portanto. Trata-se de fato de um conjunto de 

esquematizações geométricas que compõem figuras humanas e onde a lei é 

a da dispersão das linhas. Nada pressupõe o ponto focal exclusivo, nada  

pressupõe tampouco a perspectiva, como se nota igualmente em Bosch. 

                               

   Figura 1 – Études et Tracés géométriques – Villard de Honnecourt – séc.XIII 

(*)Villard de HONNECOURT - séc.XIII – Mestre-de-obras/arquiteto; deixou uma obra que 
representa uma síntese iconográfica da representação medieval. “A Carteira” é um álbum 
de croquis (Sketchbook) com desenhos e escritos que remetem ao medievo, hoje na 
B.N.França .(**) Marcus Pollio VITRUVIO – Arquiteto romano – séc. I. Escreveu De Architetura 
em 16 a. C. 

                               

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Villard_de_Honnecourt_Silhouettes.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Villard_de_Honnecourt_Silhouettes.png
http://bp3.blogger.com/_4nUK2JSKPL0/SGq8hAA3saI/AAAAAAAACi4/ZCWUQmmZCcQ/s1600-h/Villard+de+Honnecourt.jpg
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    Fig. 2 - Homem Vitruviano – de Leonardo Da Vinci – A proporção e simetria: o homem no centro. 

No oposto de Bosch e Honnecourt está, porém, o homem-micro-

cosmo de Vitrúvio(**), amplamente redifundido por Leonardo, Alberti, Vasari, 

etc. Aqui, o homem é já verdadeiramente o "centro do mundo"; para ele 

convergem linhas de fuga, dele parte o ponto focal, o corpo é aqui a 

metáfora do "humanismo". “Por um lado, a pluralidade de lugares, a 

disseminação do espaço; por outro, o seu reajustamento centrado, habitado 

por um só corpo, ele próprio centro do cosmos”. (DUVIGNAUD, J. 

1977:145).             

Não é só, no entanto, a concepção do espaço que muda 

radicalmente. Há um imenso movimento de descontextualização a atingir a 

Europa nos séculos XV/XVI.  

"Tudo sofre uma reviravolta: o tempo liberta-se pouco a pouco das      

redes simbólicas e, deixando de se medir pela vida humana, e pelos 

ciclos astrais, tende a tornar-se a medida de todas as coisas. Agora é 

o espaço que será medido pelo tempo. A geometria torna-se a 

linguagem da nova temporalidade objetiva, ao mesmo tempo, o seu 

critério e a sua expressão; daí em diante todo o espaço se prende 

nela. A verdade do corpo, dizem os primeiros teóricos da perspectiva 

como Alberti, retomado por Leonardo, está na geometria. O sentido 

da representação depende da sua fidelidade ao real e ela depende 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
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da geometria. Já não é o sentido da imagem representada que dá o 

seu valor ao espaço que o envolve, como na iconografia, mas o 

contrário” (GIL, J.1980:103).  

Com o Renascimento, o espaço deixa de dominar para ser 

dominado; a própria espacialidade encontra uma lei. Bruno Zevi notava que 

no plano da arquitetura, com Brunelleschi, pela primeira vez, o edifício 

deixava de possuir o homem, para ser este, aprendendo a lei simples do 

espaço, a possuir o segredo do edifício. (ZEVI, B. 1966:37)  

Dominado o espaço, emergem as figuras de ficção e a representação 

imaginária. E a esfera pública (i.é. o espaço publicitado). É o reino, por 

excelência do voyeur.  Dominando o espaço, o homem deixa-se dominar por 

ele. Era exatamente isso que anunciavam as estátuas das catedrais góticas 

que continham já a esfera espacial que as "fechava". A própria imagem do 

homem muda com a concentração no espaço fechado que é [será] a urbe, a 

cidade. Espaços centrados, também voltamos a encontrá-los, no verbal, com 

a matriz de toda a representação – o espaço fechado da cena à italiana. 

5. Nova ordem do olhar 

O campo visual autonomiza-se, portanto. Isso explicará teses como 

as de  Huizunga e Elias: "L’orientation du mouvement de civilisation vers une 

'privatisation' sans cesse plus prononcée et plus complete de toutes les 

fonctions corporelles, vers leur déplacement hors du champ visual de la 

société” (ELIAS, N. 1973:57). Nesse sentido, já no final da Idade Média, 

confronta-se progressivamente com um controle das pulsões cada vez mais 

acentuado; (a lei não é tanto o expor, mas sim o esconder).  

Lembremos por exemplo, as relações extraconjugais do homem e a 

evolução do casamento no Ocidente: apesar das pressões da Igreja a 

monogamia só se institucionaliza, de fato, de uma forma obrigatória para os 

dois sexos, a partir do Concílio de Trento, no século XVI (1545-63).  Até 
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então é vulgar nas famílias burguesas filhos bastardos serem criados e 

educados juntamente com os legítimos, embora com direitos diferentes. 

Esconder, dissimular, é ainda a lei que prevalece sobre a “ingenuidade”, a 

nudez medieval: a ‘toilette’ de noite aparece sensivelmente ao mesmo 

tempo com a do lenço, do guardanapo, do garfo. Com o olhar vem o pudor. 

Ao rosto sobrepõe-se a máscara. Veja-se, por exemplo, Erasmo em A 

Civilidade pueril: 

"É indigno de um homem bem educado descobrir, sem necessidade, 

as partes do corpo que o pudor natural leva a esconder. Quando a 

necessidade nos forçar a fazê-lo, devemos dar mostras de um decen-

te recato - ainda que ninguém nos observe. Não há lugar onde os 

anjos não se encontrem! E o que mais lhes apraz numa criança é o 

pudor – companheiro e vigilante dos bons costumes. Por outro lado, 

se a decência nos ordena, que escondamos essas partes dos olhares 

dos outros.” (ERASMO.:77)         

Esta ordem do olhar, ordem disciplinar do olhar, funda por si só o 

início de todo um processo de normatização do social a partir do final da 

Idade Média. Aí se encontrará, então, um dos índices mais importantes da 

constituição, ou melhor, da redefinição, do dispositivo histórico-cultural de 

representação na emergência da modernidade.  

Veja-se por exemplo um dos casos-limite, o do dispositivo disciplinar 

do ‘panopticon’ de Jeremy Bentham. Algo mais suave no seu dispositivo, 

mas ditado, de certa maneira, pelos mesmos motivos, são os manuais de 

boas maneiras dos séculos XV-XVI, entre os quais está o já citado livro de 

Erasmo publicado em 1530. A máscara interpõe-se exatamente ao olhar. 

Origem de toda esta inversão: o "olho-sujeito" que transforma a 

terra-mãe em terra-objeto. É extremamente significativo o que acontece, por 

exemplo, no âmbito daquilo a que Foucault chamava o “grand 

renfermement” loucura, ou seja, ao nível das diferentes reações suscitadas 
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pela presença do louco na Idade Média e na Idade Clássica.(FOUCAULT, M. 

1982:64). Sob o olhar-sujeito a loucura constitui-se em rejeição, já que ela 

própria era uma paradoxal manifestação do não-ser, do nada. Os corpos 

visíveis são então os da Razão. Atesta-se com Descartes que a loucura é 

exílio: o sujeito que pensa não pode ser louco, não duvida do seu próprio 

corpo nem dos sentidos. Com Descartes a visão geométrica e mecânica do 

espaço renascentista é retomada como o único espaço científico, o reino do 

algarismo matemático.    

Se Bizâncio foi iconoclasta, se procedeu a uma verdadeira “extinção” 

simbólica, o Ocidente não o foi menos. É o caso do século XVII, e 

concretamente do cartesianismo, que vem assegurar o triunfo de um novo 

iconoclasmo, baseado no triunfo do "signo" sobre o simbólico, operando a 

uma "redução do ser à teia de relações objetivas que dele resultou, 

liquidando no significante tudo o que era sentido figurado", como referiu 

Durand:  

“um iconoclasmo tão radical não se desenvolveu sem graves 

repercussões na imagem artística pintada ou esculpida. O papel 

cultural da imagem pintada foi extremamente minimizado num 

universo em que é diário o triunfo do poder pragmático do signo. Até 

mesmo um Pascal afirma o seu desprezo pela pintura, prefaciando 

assim o abandono social a que será votado 'o artista' pelo consenso 

ocidental, inclusive durante a revolta artística do romantismo”. 

(DURAND, 1979:37).  

A mimesis então continuará a reinar, provavelmente toda poderosa, 

no campo representativo. Parafraseando Alberto Pimenta: “A história da 

cultura é a história da superioridade do sósia sobre o original, do símbolo 

sobre a coisa representada" (PIMENTA, A.1982: 33)). Derrida dizia que toda 

a história da filosofia ocidental era uma fotologia. Digamos que é, no fundo, 

o prolongamento do mito grego de Narciso que subjaz a todas estas práticas 

do olhar e, enfim, do olhar-se. À toda esta questão, Foucault em “As 
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palavras e as coisas”  assim se reporta, servindo-nos como uma grande 

síntese:  

"Até o século XVI o signo significa na medida em que revela 

semelhança com aquilo que indica (...). A partir do século XVII 

perguntar-se-á como é que um signo pode estar ligado àquilo que 

significa. À tal pergunta a idade clássica responderá pela análise da 

representação; e por sua vez, o pensamento moderno responderá 

pela análise do sentido e da significação” (FOUCAULT, M. 

s/d.:49/77). 

6. O marco da tipografia: fissão de sentido 

Um dos aspectos fundamentais a destacar, no período de transição 

da Renascença para a Idade Clássica, é o da instauração de uma ordem 

disciplinar do olhar, constitutiva do dispositivo histórico-cultural que 

caracteriza o universo tipográfico. Cientes de que é, nesta passagem que 

reside o fundamental para a caracterização da episteme clássica, 

concernente  à emergência da tipografia e até da esfera pública, vejamos 

então, em breve apontamento (genealógico), como se processou a transição 

do universo pré-tipográfico para a chamada “galáxia de Gutenberg ” e sua 

consequência para ordem da representação. 

Poder-se-ia dizer, em relação a este período, que o universo pré-

tipográfico é fundamentalmente marcado, por um lado, pela constante 

transcendental, teocêntrica, com o domínio da religião, da Igreja, e, por 

outro, pelo progressivo desenvolvimento – e aproximação – de dois ‘tráfegos’ 

distintos: o tráfego da mercadoria e o tráfego da notícia, com o surgimento 

da palavra impressa. Com a ‘civilização do livro’ tudo iria mudar. É no 

contexto da sociedade ‘pré-capitalista ’ emergente, nos finais da Idade 

Média que surge esse tráfego paralelo onde, de acordo com Habermas 

(1981:59), mercadoria e notícia se complementarizam. 
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Por seu lado, McLuhan ao tentar definir a própria estrutura histórico-

cultural da emergência da tipografia o faz, reconhecendo, nomeadamente, o 

primado da visualidade sobre o áudio-tátil, característico das sociedades 

orais e inclusive do período medieval mas apontando também que é nesse 

contexto que se verifica, em simultâneo, o despontar das economias 

nacionais e dos governos centralizados dos Estados europeus emergentes. 

É dentro desta ordem político-cultural, referida depois em plena fase 

mercantil do capitalismo que se desenvolverá o segundo elemento 

constitutivo desse ‘tráfego’ prematuramente capitalista, isto é, a imprensa. 

Como propõe Elisabeth Eisenstein (1982:53) a tipografia não marca 

apenas uma evolução, mas sobretudo uma ruptura cultural profunda da qual 

resultam consequências comulativas. Não há dúvida de que em causa está o 

repensar de toda a modernidade, desde a Renascença, a Reforma e a 

Revolução Científica dos séculos XVI-XVII, e enfim, até à Idade Clássica: “É a 

imprensa que está no coração do processo de modernização cultural que a 

Europa conhece a partir do fim do XVº século”. (Elisabeth. E.; idem). 

Se o dispositivo de representação do real da idade pré-clássica 

foucaultiana, isto é, da Idade Média, era o regime analógico, a similitude, 

onde uma lógica da revelação, da transparência, do transcendental, estava 

na dependência direta de uma ressonância mágica que instituía a unidade 

das coisas e do mundo, dos discursos e dos objetos, o dispositivo de 

representação da Idade Clássica acompanha necessariamente o processo de 

laicização do sujeito histórico, operando, por assim dizer, à própria 

laicização do signo.   

A linguagem passa então a desenvolver-se no interior da 

representação, através das convenções, de um regime de equivalência. Tudo 

se passa, aliás, como nas relações entre riqueza e moeda. Na linguagem, as 

palavras “se confundem de palavras”, isto é, entram num processo de 

‘degradação’ em relação à sua ‘transparência’ essencial: as palavras valem 
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então mais como signos do que como marcas (de uma anterioridade). De 

acordo com Foucault, - (in: “As palavras e as coisas” ) - se inicialmente a 

linguagem era um sinal das coisas absolutamente certo e transparente, já 

que se lhes assemelhava, com a Idade Clássica a palavra perde a sua 

natureza divina, inquestionável, e passa a ser arbitrária, o seu ato de 

fundação deixa de coincidir com o momento da instauração da verdade. 

Com uma redefinição da transição do símbolo para o signo, em 

plena ‘Galáxia de Gutenberg’, o dispositivo histórico-cultural que marca 

claramente o universo pós-tipográfico virá a ser uma espécie de 

recontextualização e uma redefinição do dispositivo, que conforma o 

universo das representações. Nomeadamente os universos pós-alfabéticos, a 

partir de quando começaram a se estabelecer claramente os contornos 

culturais intrínsecos às novas mediações simbólicas e tecnológicas, intervindo 

na ação de representar.  

Em todo esse processo o caráter tipográfico não deixou de 

desempenhar o seu papel. Aliás, McLuhan (in:”Galáxia de 

Gutemberg”,1977) defendia exatamente que somente com a experiência da 

‘produção de tipos uniforme e repetíveis ’ é que a “fissão dos sentidos” 

poderia ter-se confirmado, e a visualidade se evidenciado no domínio da 

própria percepção. 

Para uma nova ordem do olhar, invocar a aptidão do ver, 

justificando de algum modo a aptidão do conhecer, próprio dos tempos 

atuais do ‘império da imagem ’ é como se reeditassem os princípios da 

faculdade da razão antiga, transformada em Razão moderna no universo 

tipográfico, assim como, certamente - aportados os avanços tecnológicos de 

uma nova era - virá a ser a Razão pós-moderna, na atualidade.  

Onde está a diferença? É que para a representação da razão antiga 

o fundamental era o referente e depois desta fase – no princípio da pós-

modernidade – as instâncias de representação vão comportar os processos 
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de a-referencialidade. É a razão de uma lógica do signo hiper-real – que 

alimenta o campo da visualidade contemporânea, cuja ambiência - 

preparada nos umbrais da pré-revolução industrial e sedimentada a partir 

da emergência dos mecanismos da instituição do capitalismo avançado – 

provocou a crise da referencialidade.  

ENQUADRAMENTO B: CRISE DA REFERENCIALIDADE 

1. Mecanismos emergentes: lastros da hipermodernidade 

Considerando que os marcos fundadores de uma nova cultura laica 

e de um espaço anunciador de novas epistemes, operadoras de profundas 

mudanças estruturais na idade clássica, foram o tráfego da notícia e a 

tipografia, poder-se-ia dizer que o universo das novas mediações 

introduzidas pela tecno-ciência, no período pós-industrial, vem encerrar 

progressivamente um ciclo de experiências do olhar, calcadas no princípio 

da referencialidade. 

O fim de tal ciclo de visualidade começou por observar-se nos 

processos de individuação românticos da fase de arranque da revolução 

industrial. De então para cá, e com passagem obrigatória, quer pela 

emergência do intimismo, quer pelo reconhecimento posterior das 

estratégias da “cultura do consumo”, nota-se, por exemplo, que a 

redescoberta do indivíduo - (até o pôr em causa as diferentes ‘soberanias’ 

do sujeito histórico) - acabam por levar à emergência de um novo intimismo 

(não romântico), pós-moderno, hiperindividualista. 

O estabelecimento de uma genealogia da “cultura do consumo” e da 

crescente mass-mediatização da sociedade pós-industrial torna-se óbvio, isto 

se quisermos definir com rigor o dispositivo das representações que marcam 

este tempo em mudança, neste momento, em que assistimos ao despontar 

de diferentes dramaturgias pós-modernas, em plena contemporaneidade 

que pode ser definida através de alguns parâmetros histórico-culturais, a 
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saber: um dispositivo dominante, encimado pelo Estado com os seus 

diferentes rostos ficcionais (Estado-espectáculo, Estado-providência, Estado-

publicitário, etc.); o regime de percepção / representação, caracterizado pela 

crise da referencialidade - que o atravessa – de que é exemplo 

paradigmático a transição da imagem fotográfica para a imagem numérica, 

havendo a considerar, por um lado, o caráter siderante das novas imagens - 

e, por outro, a dissipação do sujeito enunciador dos novos formatos de 

representação e percepção; ainda a progressiva radicalização dos intimismos 

e dos hiperindividualismos; e, por fim, o próprio regime da tecno-ciência, 

com a crise dos saberes e das grandes narrativas. 

As estratégias modernas do aparelho de representação da sociedade 

mass-mediática passam, em primeiro lugar, em plena fase capitalismo 

industrial e da organização industrial da imprensa, pela teoria econômica do 

consumo e pelas estratégias publicitárias.  

Harmonizar o trabalho com o capital, tarefa facilmente levada a 

cabo, aliás, pelos profetas do consumismo no princípio do século XX; 

“prometer o céu” através das técnicas de persuasão de massa e instituir uma 

nova legitimação revitalizadora da própria burguesia, esses eram os 

principais objetivos das estratégias institucionais e de mercado na sua 

“terapêutica” dos idos anos 10 e 20. É exatamente essa terapêutica de 

autorrealização que o discurso publicitário consagrará, em plena fase de 

industrialização das próprias agências de publicidade, nascidas, quer na 

Europa, quer nos Estados Unidos (se bem que com outro estatuto), na 

primeira metade da século XIX. A verdade é que a resposta dada pela 

“ordem simbólica” à ordem produtiva (das fábricas) e à hiper-racionalização 

das cadências (de montagem) era extremamente reduzida na "época de 

ouro" do taylorismo (*), por assim dizer. 

(*) Taylorismo: idéias de Frederick Taylor [1856-1915], instituindo a racionalizaçao do 

trabalho,visando ao aumento da eficiência do nível operacional. Obra: “Princípios de 

Administração Científica”,1911. 



116 

 

Só, portanto, cerca de cem anos após terem aparecido as primeiras 

agências publicitárias, de início apenas reservadoras de espaço publicitário, 

é que as técnicas de persuasão se encontram estruturadas de acordo com as 

necessidades da oferta e do ritmo das novas cadências sociais, isto é, com o 

tornar verdadeiras algumas falsas necessidades, com a criação de novos 

desejos, novos hábitos, remetendo constantemente o público para novos 

imaginários consumistas. Vender era então "civilizar", comprar era "educar-

se". A publicidade moderna foi assim a resposta óbvia às necessidades 

desenvolvimentistas do capitalismo industrial.  

Por trás desse grande dispositivo de representação publicitária 

estavam sociólogos, publicitários, psicólogos sociais e inclusive escritores 

como Henry James [1843-1916], por exemplo. (De fato, a mentalidade 

consumista nascente foi, em primeiro lugar, captada na sua plena dimensão 

nas últimas novelas de James, influentes para o realismo inicial da época). 

De qualquer modo, são os sociólogos funcionalistas então a 

despontar, economistas, psicólogos, fundamentalmente, que se podem 

considerar os progenitores – como Paul Nystrom(**) e Edward Filene (***) - 

da nova mentalidade emergente e da organização "científica" das novas 

estratégias de mercado. De acordo com estes novos profetas, para fugir à 

socialização era necessário instituir a tirania consumista, controlar os desejos 

e as pulsões e submetê-los à nova ordem ditada pela produção em série.  

'Consumo' era identificado, então, com democracia e com liberdade, 

com 'aquisição' e 'conhecimento'. Assim, uma das características 

fundamentais das primeiras duas décadas do século XX, período em que 

decorre a radicação da nova mentalidade consumista é, com efeito, a 

emergência de um ideal imbricado na homogeneizaçâo dos gostos e desejos 

consumistas. Ideal que conduziria, em última instância, à própria ideia de 

homogeneidade nacional e à legitimação das instituições da sociedade da 

opulência – germinando um ambiente e o cenário de hiper-realidade. O 

objetivo da máquina consumista e publicitária tinha sido atingido. 
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Todo um conjunto de fatores contribuía agora para que a antiga vida 

social pública e a velha ostentação novecentista, toda uma teatralidade das 

classes 'ociosas' de então mudasse radicalmente, uma vez mudados os 

hábitos de consumo.      

Por outro lado, o próprio corpo humano era objeto de estudo no 

sentido de se ver até que ponto seria possível transformá-lo em 'Máquina’ 

ou, pelo menos, levá-lo ao limite das suas possibilidades, fazendo com que 

todos os movimentos supérfluos desaparecessem; não só por uma questão 

de eficácia, como era dito na época, mas também para facilitar o trabalho.  

(em “Tempos Modernos” [1936], Charles Chaplin satirizou com propriedade, 

com veemente crítica a estes princípios).  

Estavam, pois, reunidas as condições para transformar a sociedade 

de consumo numa perfeita máquina de ordem consumista, então reforçada 

por suas vertentes discursiva e organizativa, nas instâncias de representação 

imagética.  

Reforçado era também o domínio sobre o espaço público, em 

começo de desagregação, devido fundamentalmente à  emergência da 

televisão e à constante agressão do social com renovadas propostas 

gratificantes de um mundo de sedução e fascínio, onde consumir era (é) de 

algum modo obter uma certa felicidade individual. Desde princípios do 

século XX, portanto, que os logocratas da publicidade tinham já traçado as 

grandes linhas da paisagem da hipermodernidade. 

 

 (**) Paul NYSTROM-[1878 – 1969]- foi um professor de marketing da Columbia University.  

(***) Edward FILENE-[1860-1937] – Empresário; empreendedor social – seguiu as teorias de Taylor na  

       gestão do trabalho.   
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2. Confluência midiática: interveniência publicitária 

A partir da década de 50, o regime de consumo ostentoso dos anos 20 

'democratiza-se', dado o surgimento da televisão, agora verdadeiro 'agente 

do espírito consumista', com a adoção da publicidade nas emissões. As 

receitas de publicidade, naturalmente, vão acompanhar a progressão 

avassaladora do parque de receptores.  É naquela década de 50 que a 

televisão passa a ser o principal veículo do dispositivo publicitário e de fato a 

garantia da imposição das normas de conduta. Há que se considerar que a 

televisão caminhará não para produzir programas mas sim para produzir 

públicos. E o público vai ter então pela primeira vez, na sua frente, através 

desta ‘janela sobre o mundo’, e de uma forma homogênea, a verdadeira 

miragem da sociedade da abundância, ou da denominada sociedade da 

opulência.  

Em paralelo, com o crescimento econômico do pós-guerra, emerge 

um Estado-providencial, um Estado-espetáculo, centralizador de serviços, 

organizador social, simultaneamente anunciante e consumidor. Sob a 

aparente pulverização das centrais de massificação, escondem-se agora ver-

dadeiros impérios do imaginário consumista moderno, sejam eles a Madison 

Avenue ou o "Estado-publicitário". (reforçado com seus sucedâneos asiáticos; 

Dubai, por exemplo). 

Hoje somos até levados a reconhecer, com Baudrillard, que se a 

publicidade desaparecesse a nossa frustração não seria sobre o modo de 

informar mas sobre o modo de seduzir:  

"A publicidade evita-nos a pesada responsabilidade de fantasmar e 

de representar o mundo (...) ela tem qualquer coisa de vertiginoso e 

de fascinante (...) é a utopia do imaginário materializado, pondo 

assim fim ao próprio imaginário". (BAUDRILLARD, Jean. 1983:177).  

Sem a publicidade seríamos certamente seduzidos por imaginários 
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míticos, um imaginário-outro, talvez oposto ao imaginário consumista. Sem 

a publicidade e as suas propostas gratificantes de um mundo de sedução e 

fascínio, de um mundo que diz satisfazer as necessidades individuais e 

coletivas, faltaria também esse 'elemento pitoresco' distrativo, do quotidiano. 

Caberia dizer, uma cidade sem cartazes, sem inscrições de parede, sem 

publicidade nas ruas, poderia assemelhar-se a um 'bunker totalitário'.  

Michel Tournier, mais consensual, diria:      

“Nous vivons, hélas, dans une société sans odeur, sans saveur, sans 

contact physique, tout est pur regard! (...)  La publicité : c’est un 

véritable éloge de la vie, du corps, de la beauté " (1984 – Le Monde : 

12-13). 

Na verdade, o certo é que após a emergência da televisão e dos 

novos midias, e consequente redimensionalização do dispositivo 

comunicacional moderno, agora em plena sociedade informatizada, temos 

vindo a assistir, em termos de espaços, a uma radicalização do processo de 

desintegração da esfera pública (e natural re-fortalecimento da esfera 

intimista), e, no plano simbólico, a uma radicalização também do processo 

de desertificação do real com aquilo a que Baudrillard chamou de a 

'precessão dos simulacros '. 

3. Modelização do Real / Exclusão do Real   

Com os novos mídias, a telemática, a informática, as imagens de 

síntese, o quadro de referência do real, se já estava extremamente 

fragmentado, des-substancializado, se já era simulacro com a televisão, 

passa então a excluir positivamente o próprio real, dando dele apenas um 

modelo sem referente, como é o caso dos hologramas e das imagens 

digitais. O que os novos mídias dão a ver é fundamentalmente a exclusão do 

real, na ordem de modelização que emerge: a representação hiper-realista.  

Mas se o real é suplantado por uma estética hiper-real, pela 
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ordem modelizadora, o próprio sujeito de enunciação não fica incólume 

neste processo:  

"O que a telemática sobretudo proscreve da sua ordem  

modelizadora é o próprio sujeito de enunciação; tende assim a 

desaparecer a instância legitimadora clássica do discurso”. 

(RODRIGUES, A. 1984: 86)  

De fato, uma das particularidades mais constantes dos tempos atuais 

é exatamente já não nos reconhecermos na mídia que manipulamos. Será 

importante ver a este nível, em outra ocasião, o que é que se passa com as 

imagens de síntese, vendo um outro aspecto da recomposição do dispositivo 

comunicacional da modernidade. 

Após as fases grupal e individualizada, o sujeito da sociedade mass-

mediática vê-se confrontado não propriamente com o seu fim mas com  a 

'dissipação do seu ser' - perante a degradação da possibilidade de se 

representar e de inclusive se percepcionar. A ordem dos signos e a ordem 

digital têm vindo, progressivamente, a substituir a 'ordem do homem'. O que 

está agora em causa é exatamente essa ausência do humano; o 

alastramento hipertélico das marcas anunciadoras dessa elisão no regime de 

representação. 

Trata-se portanto de uma exclusão não no sentido de uma extinção 

apocalíptica, antropológica, mas no sentido, por um lado, da delegação 

algorítmica da imagem do sujeito, e, por outro, agora fora do regime de 

representação, da transformação do indivíduo em sujeito submetido a nova 

recomposição de dispositivos imagéticos. 

A progressiva dissipação do sujeito no regime de representação, a 

ilusão/elisão do sujeito representável, deriva do fato das novas máquinas 

informacionais serem uma espécie de 'êxtase' da própria ordem dos signos, 

agora digitalizados, traduzidos em nova lógica soft, em bits e pixels, o que 
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institui de fato a crise no regime de representação: anulando a 

referencialidade imediata.  Só então é que é possível conceber imagens a 

partir da manipulação de números, imagens sem referentes, portanto. Mais 

do que isso, imagens não estáveis, interativas, intinerantes, revendo-se a 

cada momento em ‘devires’ e não adstritas ao modelo: aqui já se configura 

um estágio superior de natureza hiper-real – a “higt-tech” em 3D – no 

momento, fora das delimitações deste trabalho (voltado que está às imagens 

analógicas).  

Aquelas, as digitais – para não deixar de citá-las - são assim imagens 

em metamorfose: passagem não de uma forma a outra, mas passagem en-

tre duas formas que não são nem origem nem fim. Nesse contexto, as novas 

imagens atropelam-se numa infinidade de faces possíveis, verdadeira 

(i)numerabilidade sígnica cujo fluxo deriva da própria máquina 

informacional. Trata-se sem dúvida de um verdadeiro 'escândalo' ontológico: 

o sentido (despótico) avassalador do novo fluxo de imagens impõe doravante 

a pré-existência da imagem-signo em relação ao objeto representado.  

4. Regime de a-referencialidade 

Ora, se a modernidade instituiu um dispositivo de representação no 

qual se assistia à provocação das identidades e das diferenças sobre a 

analogia, os signos e as similitudes, no atual regime de representação 

começa, realmente, a assistir-se à razão da a-referencialidade: a provocação 

inelutável de todas as anteriores leis de representação. 

A velocidade dos novos fluxos, a infinidade de faces e de pontos de 

vista, levantam entretanto algumas questões que se prendem com a 

constante (des)atualização discursiva, por um lado, e, por outro, com o seu 

imediatismo  - levando o sujeito receptor a refletir de forma refratária, não 

acompanhando portanto a velocidade das construções algorítmicas, e 

naturalmente, não acompanhando, por fim, a 'mensagem' produzida. 
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A nova ordem visual é ainda uma nova convenção do real, isto é, 

mais para além da ilusão/elisão do sujeito, do que se trata agora, com as 

imagens numéricas, é de uma delegação da construção de um real-outro, 

na máquina.  

Esta nova ordem, enquanto proscreve o sujeito do próprio regime de 

representação, proscreve-o também como sujeito de enunciação, tendendo 

assim a desaparecer, como vimos, a instância legitimadora clássica do 

discurso e o 'destinatário' enquanto tal. A nova ordem dos bits e dos pixels 

substitui, sem dúvida, à ordem do homem, apelando de novo à incompatibi-

lidade entre a linguagem e o homem: se uma fala o outro não (a hiper-

realidade é mais forte ). 

Edmond COUCHOT caracterizou esta vivência desta forma:    

"quando vejo televisão, a tecnologia deixa de ser algo que me 

rodeia. Ela deixa de estar perto de mim, na minha proximidade, no 

exterior de um perímetro que seria o eu do lado de cá e o não-eu do 

lado de lá, mas passa a estar em mim. Um tecido finalmente 

organizado e invisível toma-me nas suas malhas, desconjunta-me, 

atravessa-me e também me dispersa. Quando utilizo uma técnica, 

mais do que me assenhorar dela, fico ligado a uma das linhas desse 

tecido, torno-me quiasma, cruzamento, ponto singular da rede (...)  

Entre o orgânico e o maquínico, paralelo mas não exterior, esse 

tecido, essa rede, não funciona como uma outra sociedade, 

subjugada ou dominante, mas como um duplo polimorfo com o qual 

cada indivíduo compõe inumeráveis e temporárias hibridações." 

(COUCHOT, E.1985). 

Em suma, o homem quer seja o homem pré-histórico ou o homem 

contemporâneo passa, a cada mudança da técnica de uma hibridação a 

outra, em um cruzamento, desmedido, excessivo, com a própria tecnologia. 
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5. Rarefação de sentido  

 Se a experiência medieval nos disse que o momento de instauração 

da verdade coincidia com o ato de fundação da palavra oral depois escrita, 

resta-nos advertir-nos, agora, na contemporaneidade, de que a instauração 

da verdade poderá coincidir com o ato de fundação de ‘simulacros’, 

multiplicados pela avassaladora ‘logo-tecnia’ contemporânea. Pois a 

distinção entre o real em si e a sua representação - herança do mundo 

cultural pré-industrial – há muito entrou definitivamente em crise. E com ela 

a própria legitimidade das grandes narrativas históricas. O imaginário pós-

industrial irá criar sobretudo consumidores de informação, irá modelizar o 

sujeito, esconjurar o real nos sinais do real'.  

Nesta fase pós-industrial, os dispositivos simbólicos e tecnológicos já 

surgem como dispositivos reguladores e geradores de sentido. E, nesta 

medida, obrigam a que a 'massa/espectadora', dentre outras coisas, não 

tenha necessidades outras, senão aquelas que lhe é dado ver. 

Neste jogo letal da crise contemporânea são os mídias, por 

excelência, os transmissores da chamada ‘logo-tecnia ‘, assente na ideologia 

das tecnologias e nos seus prolongamentos 'softs’, exterminadora do próprio 

real, inclusive. A emergência das novas tecnologias veio introduzir no regime 

da percepção, segundo Leroi-Gourhan, um cada vez maior e inclusive 

totalizante restringimento da interpretação individual: "A linguagem 

audiovisual tende a concentrar a elaboração total das imagens nos cérebros 

de uma minoria de especialistas que transmitem aos indivíduos matéria to-

talmente depurada" (LEROI-GOURHAN. 1983 : 213) 

 A questão é que, nos mídias, a rarefação do sentido emerge como 

uma crescente variante constante. O que fica do ritual diário de narrativas e 

mitos, que a TV reproduz exaustivamente, numa autêntica 'vertigem do real’, 

é sobretudo um discurso de sentido ‘caótico’ - por abuso de linguagem, 

assim se constituindo em ‘mosaico' da mega-máquina ficcional moderna. 
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Trata-se da emergência de uma generalizada hiper-realidade dominante. 

Esse 'vazio de sentido’', dada a natureza caótica, é, no fundo, 

desejado pelas massas. Elas preferem, passivamente, o fascínio do ‘medium’ 

e o seu efeito siderante, à exigência crítica da mensagem, como bem 

assinalou Baudrillard em “Estratégias fatais”. O fascínio não releva do 

sentido mas sim da sua dissimulação. Não é o sentido, nem tão pouco 

aumento de sentido que apelam ao prazer, é a sua neutralização que 

fascina: estamos no limite do regime de representação.  

Diríamos mais: ultrapassamos o limite do real. Veja-se que é um 

'real deslocado', pré-anunciador da própria pulverização do referente, que a 

televisão, por exemplo, institui no seu regime de banalização do quotidiano. 

Depois da crise que atravessou a descontinuidade homem-máquina, 

a última grande crise narcísica de nosso tempo é efetivamente a desta 

vertigem do real. Constata-se, com efeito, uma predominância de 

repositórios de simulacros. Vivemos a plena ficção. O grande dispositivo 

mediático reinjeta constantemente um real que não é mais do que a crise 

do próprio referente, a sua volatilização. 

A projeção deste cenário vem sendo evidenciado nas diversas formas 

de representação contemporâneas, das quais selecionamos um protótipo 

exemplificador, síntese metafórica de uma nova configuração: trata-se do 

filme de Woody Allen, ZELIG, realizado no início da década dos 80. Zelig 

camufla o real, evidenciando o hiper-real, a simulação máxima, como 

parte integrante da quotidianidade. Talvez o cinema nunca (se) tenha 

mostrado este logro como ‘Zelig’ o fez. Este filme é o paradigma dos 

paradigmas da simulação: faz a prova do real pela constante hiper-real, sem 

referentes. 
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Z E L I G - 1983 

SINOPSE: Leonard Zelig (Allen) é um artista camaleão, cuja insegurança totalmente neurótica obriga a imitar – 

física e mentalmente – qualquer pessoa que esteja em sua companhia. Fazendo tratamento com a Dra. Fletcher 

(Mia Farrow), Zelig cura-se lentamente, e durante o processo evolui de aberração à celebridade nacional – até 

mesmo noivo de Eudora ! Mas quando as manchas do passado da personalidade múltipla de Zelig começam a 

aparecer (furto, bigamia e uma apendicectomia não autorizada), o camaleão humano tem que fugir 

novamente, e Eudora precisa revirar o mundo para encontrar – e salvar – o único homem que é todos os 

homens que ela já desejou!         ELENCO PRINCIPAL: Wood ALLEN (ZELIG) e Mia FARROW (Dra. Eudora 

Fletcher).            ANO: 1983/EUA.  [Texto do Distribuidor GMG/DVD] 

 

6. Instância simulacral: o fenômeno ZELIG  

Zelig de Woody Allen é um eloquente ensaio sobre o século XX e a 

representação simulacral; em torno do personagem de Leonard Zelig, se 

constrói, na realidade, o paradigma da relação entre verdade e ficção - sob 

o plano linguístico e propriamente fílmico; sob o plano narrativo; e no plano 

histórico-cultural. 

 A proeza de "Leonard" de W. Allen, no século XX, tem lugar na 

multiplicação de si e nos recursos de linguagem de comunicação do 

despiste, evasiva e babélica dos mídias. O camaleonismo do personagem 

coincide (e se reconta) com o próprio mecanismo mimético de seu autor-

criador. Em "Zelig", Allen desconstrói os processos da simulação, 

documentando o inautêntico, com as ferramentas do cineasta, a imaginação 

do narrador, a ironia do crítico, a consciência crítica do historiador e a 

problematização do filósofo. 

Leonard é a representação da vítima predestinada da anulação 

afetiva ou da reificação totalitária ou da espetacularização da mídia. Zelig é 

um pobre judeu americano, nascido no Brooklyn, provavelmente em 1900. 

Seus pais nunca o defenderam, de fato: eles sempre o culpavam por tudo. 

Desde a sua infância, como judeu proscrito, em vez de abraços e beijos 
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recebeu espancamentos; nesta condição, cresce com uma sede insaciável de 

amor e leva-o, posteriormente, a identificar-se afetiva, psicologicamente e 

fisicamente com as pessoas que ele conhece: passa a ser “um camaleão 

humano.”: com um músico de jazz negro, torna-se um músico de jazz e 

negro; com jogador de beseibol, torna-se um igual a ele; torna-se obeso 

com pessoas gordas, o índio com os índios [Fig.3/4/5] até do Papa torna-se 

similar. 

                                  

Figura 3 – Gordo                                             Fig. 4. Negro                             Fig. 5 - Índio 

Ele mora em Nova York, a grande maçã do ‘melting pot’ americano.  

E começa a "ter evidência" quando, ainda jovem, mas adulto, foi atingido 

pela tal síndrome desconhecida da camuflagem camaleônica: física, cultural, 

ideológica, etc... e foi preso em circunstâncias pouco claras e alegações 

grotescas, terminando nos jornais sob forma de notícias e manchetes.                                                                                                                                                   

         Figura 6- Zelig: submetido a tratamento  

                              

Reconhecido como "doente", torna-se a cobaia de investigação 

científica e instrumento de lutas acadêmicos [Figs.6-7]. Entre os muitos 

médicos-homens, encontra-se, teimosamente, uma mulher: Eudora Fletcher 

que devota a Leonard (à primeira vista) um olhar e atenção especial.  

http://pixhost.me/pictures/280269
http://pixhost.me/pictures/280269
http://1.bp.blogspot.com/_4ksGK-UgfSs/Sws8tQequjI/AAAAAAAAAII/vfFcnTO9UOA/s1600/aaaaaaaa.jpg
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                                          Fig. 7 – Zelig examinado por médicos 

Consegue ela depois de muita persistência iniciar um tratamento 

através de sessões de psicanálise. Ocorre que ele, também nesta ocasião, 

torna-se um psiquiatra e até alega “ter tido divergências com Freud”.  Mas 

Eudora está interessada no doente Leonard e não em Zelig enquanto 

"doente", então queria saber como curar, e não como explicar a doença. 

Leonard se submete à terapia analítica: o procedimento começa a dar frutos. 

[Fig.8] 

                                                                                 

                                   

Figura 8 -Zelig com Dra. Fletcher, em sessão de análise.                                  

Entretanto Zelig é um caso de fama, objeto preferencial da mídia 

que criou até fantoches “Zelig” para venda e promoveu a dança 

“Camaleon”, inspirada nele, com ampla divulgação midiática. [Fig.9]. Mas 

Leonard, "o homem da moda", também é cinicamente abandonado pelas 

http://www.persinsala.it/web/wp-content/uploads/2008/08/zelig1.jpg
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"autoridades" aos interesses de uma irmã, alcoólatra, e ao cunhado – que se 

tornam seus algozes, ganhando dinheiro, explorando sua notoriedade e 

fama - exibindo-o como um espetáculo e um fenômeno circense.             

                                                           

Figura 9 - entrevista para mídia                       Fig. 10 – em situação camaleônica 

 

                           Figura 11 – Dra. EUDORA [Mia Ferrow] e ZELIG [W.Allen]   

Só Eudora tenta em vão protegê-lo. Na tentativa de curá-lo, termina 

se apaixonando por ele, sendo inclusive anunciado o seu casamento 

[Fig.11]. Mas de várias partes dos Estados Unidos, muitas mulheres se 

manifestam, alegando ter sido conquistadas pelo homem-camaleão e 

tiveram filhos com ele: daí começam a exigirem a compensação dos danos. 

Uma espécie de curto circuito entre a espetacularização e a mercantilização 

produz um interesse "público" paradoxal pelo fenômeno “homem-

camaleão”.  

http://www.persinsala.it/web/wp-content/uploads/2008/08/zelig3.jpg
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Zelig, antes idolatrado é, agora, o alvo do ódio popular. Vai 

enfrentar um julgamento ( por suposta mal conduta ) mas antes de começar, 

ele desaparece para lugar ignoto. Leonard não se sustenta emocionalmente, 

foge dos EUA e da superexposição midiática e encontra  refúgio na Europa. 

Mas onde? No anonimato da massificação totalitária!   

Eudora busca insistentemente por ele. E, casualmente, através de 

uma imagem televisiva, parece percebê-lo em Berlim. Onde, exatamente?  

Em uma concentração nazista, por trás de Hitler. Ela viaja para uma reunião 

em Mônaco e vai tentar reencontrá-lo. Obteve êxito e juntos conseguem, de 

forma segura, fugir do regime nazista atravessando o oceano atlântico em 

um pequeno avião, batendo recorde com o aparelho de cabeça para baixo, 

pilotado por Zelig.  

Ele acaba sendo recebido, por conseguinte, triunfalmente, como 

herói vitorioso, em um grande desfile na Quinta Avenida de Nova York 

[Fig.12] .  

                 

                                             Figura 12 - No desfile em New York  

Eudora e Leonard se cristalizam em mito, vendo seu amor coroado 

com o casamento e refugiando-se na normalidade da gente comum. A partir 

de então, Leonard Zelig pode e passa finalmente a ser ele mesmo, sem o 

terror de não ser aceito pelo mundo em que vive. E finalmente ele aceita 

casar com a Dra. Fletcher [Fig.13].                               
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           Figura 13 - Eudora casa-se com Zelig  

Embora o documentário dê toda a aparência de ser inspirado por 

eventos reais, na realidade, a história é fictícia e os personagens meros 

simulacros. É a configuração da natureza do espetáculo, tendo como figura 

central a vida de Leonard Zelig. Ele é um homem que, sem ter sua própria 

personalidade, é, literalmente, a imagem projetada do outro, um espelho 

que devolve as pessoas à sua imagem. Um simulacro na hiper-realidade. 

Na história, Leonard Zelig - um pacato homem que tem a incrível 

capacidade de transformar sua aparência e adaptar suas maneiras a das 

pessoas ao seu redor para não se sentir excluído e poder se misturar aos 

outros – se constitui na imagem-personagem usada por Wood Allen para 

inserir a crítica mordaz de como se constrói os ídolos e a capacidade da 

mídia de alimentar o público, fazendo-o clamar por pessoas alçadas a serem 

celebridades. Evidenciando o lado ‘freak show’ da coisa, já que a fama de 

Zelig vem justamente de sua condição psíquica, logo aquele que deveria ser 

estudado como pretendia a Dra. Eudora, vira uma espécie de atração de 

circo. 

Woody Allen soube inserir no conteúdo do seu pseudo-documentário 

os elementos típicos que configuram Zelig como uma espécie de símbolo do 

seu tempo. Mesmo o personagem tendo vivido nos anos 30, o diretor mostra 

que pouco mudou em relação a como o mercado lida com as típicas “manias 

do momento”. Os brinquedinhos e bonequinhos de Zelig, também os 

disfarces para qualquer um ser “homem-camaleão” e, aquela que se torna a 
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brincadeira mais divertida do filme, as músicas e a “dança do camaleão” em 

referência a Zelig. As músicas foram especialmente criadas para o filme e 

são baladas de jazz próprias da época com nomes sugestivos como 

“Leonard, the lizard” [Leonard, o lagarto], “You may be six people, but i love 

you” [Você pode ser seis pessoas, mas eu te amo] e “Chameleon Days” [Dias 

de Camaleão]. 

Ironia, sátira, charada pura, Zelig é ‘camaleão’ tornando-se um 

índio, um negro, um chinês, um músico [Fig.19] ou adquirindo qualquer 

fisionomia de alguém, em dadas ocasiões, como no momento em que é 

nazista, na figura de Lindbergh.[Fig.21].  Sua passagem pela história é feita 

para fixar sua imagem-simulacro, sustentada pelo artifício e estatuto de 

imagens-documentais ou testemunhais.  

A experimentação do diretor pretende demonstrar à base de 

imagens como um suporte de crítica social, assim como uma câmera pode 

capacitar alguém a ser um número grande de pessoas, mesmo quando não 

se conhece ao certo o retratado. [Figs.14/15]. 

       Figura 14 - Zelig entre cientistas                           Figura 15 - Zelig com gangster 

         

Ser vários personagens e ao mesmo tempo nenhum constitui a 

charada da narrativa. Zelig oferece uma nova estratégia – remontando o 

cinema documentário a favor da ficção – enquanto o velho parece novo, 

inserindo ao enredo momentos preservados dos filmes de propagandas 

passados nos antigos cinemas (antes do surgimento da televisão).  

Mais de uma hora de fita servem ao passeio pelas loucuras do 

personagem Zelig, enigmático, sem foco senão aquele que se ouve falar, 
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aquele baseado nas imagens mostradas, nas neuróticas missões em busca 

de alguém – esse ninguém – para formar vínculos míticos na recepção.  

Zelig é uma chave, igualmente, para traçar algumas vias analíticas 

com a vida social moderna. É o homem julgado, antes mal visto, e depois 

sendo idolatrado como herói nacional pela sociedade que o desdenhou. 

                        

                                 Figura 16 – Zelig presente na mídia   

 

Torna-se, ao fim, não mais um Charles Lindbergh (das fileiras do 

nazismo), ao desaparecer do solo alemão na companhia de sua amada, 

Eudora Fletcher (Mia Farrow), pilotando um avião e atravessando o 

Atlântico. Passa à condição de herói. Mostra, assim, como a cultura 

‘americana’ pode transformar um cidadão comum no inimigo público 

número um e logo, em seguida, perdoá-lo e elevá-lo a herói como quem 

muda de roupa.  

                 

                       Figura 17 – Desfile: recebido como herói em N. York               
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Tudo é simulacro - na composição da imagem-documental - os 

entrevistados, os líderes de partidos, as experiências de psicanálise –, 

contribuindo para a então superação do artista sobre a matéria da 

realidade.  

Wood Allen, ao realizar esse filme (1983), usa o estilo documentário 

para embutir a história de um homem, contada de acordo com o que supõe 

o documentarista – com todos os códigos do formato jornalístico, só que com 

um personagem fictício: reunindo depoimentos de intelectuais reais de 

respeito e prestígio como Susan Sontag, Irving Howe e Saul Bellow, que se 

referem a Leonard Zelig – “o Homem-Camaleão” – como um dos maiores 

fenômenos dos anos 20 e 30 e que foi subitamente esquecido nas décadas 

seguintes. Uma história, com aval de personalidades conhecidas e com 

imagens envelhecidas que misturam Allen (Zelig) com figuras importantes da 

época (F. Scott Fitgerald, Eugene O’Neil etc. [Fig. 20]), estabelecendo a 

ilusão de realidade. 

        

    Fig. 19 – Zelig: músico de jazz.                    Figura 20 – Zelig com E. O’Neil            

O filme conta com um pano de fundo real para seu personagem e 

segue fielmente o padrão de um documentário convencional com passagens 

e filmagem em preto e branco intercaladas por depoimentos de pessoas que 

teriam vivido com Zelig.  O personagem de Woody Allen é colocado em 

fotos junto a celebridades como os presidentes dos Estados Unidos, Calvin 

Coolidge e Herbert Hoover [Fig.22], além de aparecer em filmes ao lado de 

pessoas como o próprio Hitler [Fig.21]. 

http://img88.imageshack.us/my.php?image=zelig13wm8.jpg
http://img88.imageshack.us/my.php?image=zelig15zd4.jpg
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Figura 21 – Transmissão de parada nazista.       Zelig e Hitler: montagem inventiva                            

 

 

         Figura 22 - Zelig entre Calvin Coolidge (esq.) e Herbert Hoover (dir.)presidentes dos EEUU 

 

A construção da farsa Zelig nutre-se de relatos e imagens de época 

para se ter ideia do personagem à frente da verdadeira pessoa – e quando 

não se tem a pessoa, resta o personagem, mesmo sem qualquer partícula de 

humanidade. Seu trunfo é ser, convicentemente, um simulacro do início ao 

fim: a representação assumindo-se como ou confundindo-se com o próprio 

representado. 

Igualmente submersos pela luxuriante fertilidade das máquinas 

mediáticas, nos deparamos com a própria raridade da experiência real, com 

um mundo ‘usado’, um mundo de fantasmas, no qual cada um passa a viver 

uma vida em segunda mão e indireta. A experiência Zelig denuncia esta 

http://img147.imageshack.us/my.php?image=zelig63lv6.jpg
http://bp0.blogger.com/_HZm676VGGmY/RtLIRw4tKqI/AAAAAAAAAME/OC3AFi4DdME/s1600-h/zelig.jpg
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vivência limite a que pode estar submetido o personagem homem 

contemporâneo. 

       As mídias, como extensões tecnológicas do homem, pouco a pouco, 

mercê do aperfeiçoamento tecnológico e da sua própria capacidade 

performativa tornam-se agentes modelizadores do próprio sujeito histórico,   

imiscuindo-o em uma outra realidade ficcionada.  

O sujeito histórico passa assim a sujeito pós-histórico, exorcizado no 

seu tempo, ultrapassado pela velocidade midiática da informação – 

extasiado no universo da hiper-realidade emergente.  

Em pleno regime simulacral, de constante volatilização do real, 

novos universos sígnicos se constroem e desenvolvem novas realidades 

estéticas. O caso Zelig corresponde apenas a uma das instâncias 

ocorrenciais dentre diversas representações hipermodernas, resultantes do 

evoluir de nova visualidade, em consequência das transformações [culturais 

e técnicas] examinadas ao longo deste capítulo.  

Neste evoluir, movendo-se para outros níveis de percepção e fruição, 

deparamo-nos com o estabelecimento da natureza estética da representação 

hiper-real – para qual as reflexões, na continuidade dos próximos Capítulos, 

serão direcionadas mais detalhadamente.   
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CAPÍTULO IV – IMANÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO HIPER-REAL 

                

ENQUADRAMENTOS: 

 

 A: NATUREZA SÍGNICA DA REPRESENTAÇÃO 

 

1. Entre mimese e simulacro 

2. Metamorfose relacional da representação 

3. Sob o signo da imagem -espetáculo 

 

B: NATUREZA ESTÉTICA DA HIPER-REALIDADE 

 

1. Itinerários da sensibilidade 

2. Lógica da visibilidade/Nova visualidade 

3. Urdimentos da hiper-realidade 

4. Estratagemas paradoxais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIVRE DO REAL, VOCÊ PODE FAZER ALGO MAIS REAL QUE O REAL:  O  HIPER-REAL. 

   Jean Baudrillard 
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CAPÍTULO IV – IMANÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO HIPER-REAL 

              ENQUADRAMENTO A: A NATUREZA SÍGNICA DA REPRESENTAÇÃO 

 1. Entre mímese e simulacro 

O conceito de representação, subjacente a este trabalho, utilizado 

pelos ramos da teoria do conhecimento e da estética, inicialmente proveniente 

da escolástica, deriva de uma relação que seria estreita entre a semelhança de 

um objeto e o conhecimento que dele se tenha. A definição advém desde São 

Tomás de Aquino no séc. XIII. Guilherme de OCKHAM (*), por sua vez, distinguiu 

três sentidos para a representação: um meio ou veículo pelo qual apreendemos 

algo, sendo portanto, o conhecimento ou a ideia, uma representação; pode ser a 

imagem de algo já conhecido e, daí, uma forma de memória; por fim, a 

representação aparece também como estímulo ou causa de um conhecimento.   

         Para o que nos interessa mais de perto, todo processo, obra ou ação, 

requer uma representação, seja por necessidade de se exteriorizar, de se fazer 

ver seja pela de ser percebido. Ou pelo menos, a grande maioria das 

manifestações culturais assim a pressupõe - como as linguagens em toda a sua 

extensão; (é uma necessidade ontológica).  

Inicialmente, o ato de representar consiste na substituição de um 

fenômeno primário ( físico ou mental ), tido como verdadeiro ou existente na 

realidade, por um outro, criado e constituído por meio de signos ( palavras, 

imagens, gestos, traços, cores, efeitos óticos ) e portadores de um significado ao 

mesmo tempo subjetivo e histórico. Ou seja, entre o ser, a realidade (ou aquilo   

(*) Guilherme de OCKHAM – 1285/1349 – Filósofo Inglês, fundador do nominalismo. Autor de “Summa 

totius logicae”. Defensor da separação entre Igreja e Estado laico. 
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que se representa) e o representado (obra, objeto criado, imagem) permeia 

uma certa experiência, um determinado conhecimento, uma intuição, uma 

técnica mais ou menos elaborada. Em toda forma de representação, alguma 

coisa se encontra no lugar de outra; intervém nela o sistema pensamento-

linguagem: é uma percepção interpretada, um sensível e, ao mesmo tempo, 

uma descrição. Mesmo em nível primário, tudo leva a crer que o cérebro não 

"veja” o mundo objetivo, exterior ao indivíduo, de maneira direta. Ele já 

"representaria" os objetos e as coisas por um processo bastante complexo de 

sensação-percepção, codificação, tradução e reorganização dos dados 

percebidos. Sendo assim, a representação corresponderia a uma ação cerebral 

(eletroquímica) e igualmente espiritual, pois que influenciada por estruturas 

internas, estratégias mentais particulares, vivências passadas, hábitos culturais 

ou sentimentos e disposições psíquicas.  

          Desde Platão, no entanto, essas relações entre o real e a natureza 

representativa da arte e do pensamento aparecem como problema. Em 

primeiro lugar, pelo fato de a representação ser incapaz de apreender o objeto 

a que se refere, ou ser capaz de fazê-lo apenas em parte, ou deturpá-lo por 

insuficiência ou excesso. Em segundo, porque esse ato de substituição e de 

criação introduz um jogo de ausência (o representado ) e de presença (a obra 

constituída pelos signos ).         

        No diálogo O Sofista, por exemplo, o filósofo distingue - valendo-se da 

figura do Estrangeiro - a “mímese”, ou arte da cópia que conserva as proporções 

do objeto original, daquilo que seria o “simulacro”. No primeiro caso, as 

dimensões, as relações ou configurações originais são transpostas com justa 

medida, o que fornece à representação uma garantia na troca dos lugares. 

Mas a cópia poderá ser voluntária ou inconscientemente distorcida, iludindo a 

visão prejudicando o entendimento do real. Nesse caso, a arte deixaria de ser 

uma ‘mímese’ para se converter em ‘simulacro’ ou representação não-

caucionada pela realidade. E o Estrangeiro assim se expressa: 
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"Que modo encontrar para dizer ou pensar que o falso (representado) 

é real, sem que, já ao proferi-lo, nos encontremos enredados na 

contradição? [...] a audácia de uma tal afirmação é supor o não-ser 

como ser [...]. Uma coisa é certa: não se poderia atribuir o não-ser a 

qualquer ser que se considere [...]. Mas até que encontremos alguém 

capaz dessa proeza, digamos que o sofista, da maneira mais astuciosa, 

escondeu-se neste refúgio inextrincável”.  

Consequentemente não apenas as razões do ‘sofista’, mas uma determinada 

arte [a representação] se exteriorizaria como simulacros, logros ou embustes, 

pois que conceberiam o ‘não-ser’ como ser.   

        Antes de dar continuidade à questão anterior, convém nos referirmos às 

formas dos signos e, especialmente, às das imagens, pelos quais as obras de 

índole artística representam e se instituem. Para Charles Sanders Peirce 

[Pensadores, 1980], um signo pode ser entendido como "alguma coisa (o 

representamen) que está para alguém (o intérprete) em lugar de outra (objeto 

ou referente), sob algum aspecto ou capacidade"  (o interpretante, ás vezes tido 

como o significado, às vezes como a garantia da validade do signo). Este 

conceito de signo conserva-se, portanto, estreitamente vinculado à própria 

representação, que é o ato de selecionar, substituir e criar por meio de 

signos. Em conformidade ainda com Peirce, e aqui de modo bastante 

sintetizado, os signos diferenciam-se, relativamente aos seus objetos, em 

ícones, índices e símbolos.  

Os ícones são signos que trazem uma relação de semelhança ou de 

similaridade com o referente. Podem ter a forma de imagens (semelhanças 

por aparência visual, como uma escultura ou pintura figurativas, uma 

fotografia), de diagramas (a similitude não decorre da aparência mas de 

relações internas, como as fornecidas por gráficos )  e  de metáforas  ( que fazem 

um paralelo entre dois significados justapostos). Vale notar que essas 

representações icônicas tornam-se progressivamente convencionais. Ou seja, 

a representação de uma imagem é dada pela semelhança de aparência; mas 
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a do diagrama exige que, por meio de relações como as de quantidade, 

frequência, distribuição etc. a mente do intérprete produza uma ideia 

subsequente; e na metáfora, por fim, chega-se a uma imagem puramente 

mental que engloba processos perceptivos e cognitivos dependentes agora de 

um código, ou modelo convencional de comunicação, regidos por regras (e 

muito mais formalizado do que os anteriores).  

Os “índices” ou indicadores são signos afetados diretamente pelos 

referentes, mas neles intervém uma relação física de causa e efeito. Por 

exemplo, a fumaça, que nos induz à percepção do fogo; a oxidação, que 

pressupõe a existência de reações químicas com o ar; a pegada, que nos leva 

a pensar no homem ou no animal que a deixou impressa.  

        Finalmente, tem-se o "símbolo”, que é o signo dependente de hábitos 

adquiridos, de urna lei, código ou léxico estabelecidos, como os da língua, ou 

seja, de combinações relativamente abertas, mas convencionais e culturais. A 

acepção original dessa palavra, em grego, já exprimia a ideia de uma 

"celebração de contrato”.  Abrangia tanto um nome, um vocábulo, como um 

documento de compra e venda, uma senha ou dístico. Constituía assim uma 

forma de comunicação estruturalmente artificial, de combinações mais ricas 

ou diversificadas, pois que baseada na arbitrariedade da relação entre o 

significante e o significado, tal como Locke e Saussure demonstraram na 

definição do signo linguístico.  Ainda para Peirce, se um símbolo linguístico não 

realiza concretamente aquilo a que se refere, ao ser pronunciado ou escrito, 

ainda assim é capaz de produzir, mental ou emocionalmente, as associações 

ou imagens desejadas.  Mais do que isso,  é importante constatar que um 

símbolo encerra relações dialéticas como os demais tipos de signos. Na 

expressão "Pai e madrasta mataram filha”, por exemplo, o conjunto de símbolos 

linguísticos que formam a sentença pode conduzir à formação da imagem mental 

de um casal (a um ícone) e à de um assassinato (um índice de rejeição ou de 

atitude tresloucada). Inversamente, um ícone é capaz de gerar expressões 

simbólicas do tipo linguístico. Sendo a representação o termo final de um ato 

substitutivo, ela requer não apenas a forma de um signo, como o conteúdo de 
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uma imagem. Esta, por sua vez, corresponde a um análogo, que tanto pode 

funcionar como testemunha de coisas ou de relações já percebidas no passado, 

como também de criação ou invenção mental de entes novos ou inexistentes 

(projetados).   

As imagens, portanto, não têm apenas o sentido restrito de cópia 

figurativa ou plástica, mas também o significado abrangente de conteúdos 

sintetizados de informação, de referência e de conhecimento. São reprodutoras 

e criadoras, em graus e finalidades diversas. Daí também a categorização 

sugerida por W. T. Mitchell [1980], segundo a qual seria possível distinguir 

imagens: a) perceptivas - captadas pelos , sentidos, em face do mundo natural, 

e base física de todas as demais; b) gráficas - figuras, desenhos, esculturas, 

fotografias; c) verbais - figuras de estilo e de linguagem, como as metáforas, 

metonimias, sinédoques etc; d) ópticas - espelhos, projeções cinematográficas, 

televisivas, virtuais, holográficas: e) mentais - sonhos, recordações, ideias e até 

mesmo alucinações.  

Voltando-se agora para o problema da representação, é possível 

argumentar em dois sentidos opostos, e ao mesmo tempo intercomplementares, 

dado o caráter ambíguo com que ela se manifesta. Ao se considerar a arte 

como artifício ou segunda natureza, é inevitável contrapô-la a uma realidade 

anterior, primária, seja ela material ou espiritual.  

         Consequentemente, o ato de representar substitui aquilo que, na 

linguagem filosófica, é denominado "ser" ou distingue-se dele. O conceito 

utilizado por Platão para se referir a essa troca é o de eídolon (ídolo), algo que 

se assemelha, que possui a aparência, que constitui uma imagem. Esta, como já 

se mencionou, abrange por vezes a mímese, a imitação proporcionada, como 

também o simulacro (tradução latina daquela palavra grega), uma forrna, 

digamos titânica e voraz, pois que pretende competir com o ser representado, 

eliminá-lo e erigir-se em realidade única ou independente.  
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2. Metamorfose relacional da representação 

         De um lado, e caso se pressuponha ser a imagem não apenas uma 

reprodução do real, mas, sobretudo, uma forma exclusivamente humana de 

organizar a percepção natural dos sentidos e de agir intelectivamente, então a 

distinçào entre mímese e simulacro perderá importância. Ou seja, o caráter 

representativo das imagens já lhe permite, de saída, instaurar-se como 

manifestação autônoma, como um "ser” ontológica e culturalmente 

independente, tendo ou não a garantia de uma realidade anterior, subjacente, 

ou então transcendente. Ela se exterioriza por imagens, tal fato implica uma 

ambiguidade, uma incerteza, uma significação múltipla ou oscilante, o que 

também ocorre no ato de sua contemplação ou contato.  

Ainda que seja um simulacro e não uma mímese ou cópia, a 

representação imagética tende a criar um mundo superior à existência 

cotidiana ou, no mínimo, diverso do que é ordinário.  Segue-se daí que o ato 

de representar  somente poderá ser concretizado ao todo se a ação humana 

modificar um fenômeno natural, seja quando reordena ou interrompe sua 

manifestação regular (ritmo, cor movimento etc.) seja no momento em que 

impõe uma ordem, subjetivamente escolhida, à aparência de vazio ou 

desordem. Em ambos os casos, haverá sempre um acréscimo de sentido ou 

uma interferência de significado. E o real poderia ser então entendido como 

construto, como imagem constituída simbolicamente, e não um fato que se 

recupera em sua integridade natural. No final das contas, o que realmente 

ocorre ou prevalece é a autorrepresentação humana, compatível com valores 

e situações históricas, chamemo-la de mímese ou simulacro.  

Por outro lado, pode-se argumentar – de acordo com Baudrillard - que 

a representação e seus signos comportariam três tipos de relação entre o real 

e o imaginário, os quais foram se alterando ao longo do tempo:  
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A) -a representação mimética, que alcança o início do Renascimento, 

refletiria uma realidade profunda, pois suas finalidades seriam as de 

revelar a existência de uma ordem ainda mais substancial do que a 

própria existência vivida (porque a ela superior ou transcendente), as 

vicissitudes e as grandezas humanas diante do poder divino, ou então 

as de reforçar uma reciprocidade de origem e de estatuto sociais (as 

sagas ou os objetos simbólicos de uma classe aristocrática). Até então 

prevaleceria uma regra ou compromisso relativamente configurados, 

que dariam sentido prévio às imagens e às formas de representação; a 

mímese tornaria uma obra sensível, no sentido de ser compartilhada 

com qualquer outro ser humano, capaz de propor um sentido comum, 

de evocar uma memória coletiva, de exprimir emoções identificáveis;  

 

B) - a representação sublimante da realidade seria a que mascara, 

deturpa ou simplifica os fenômenos objetivos, correspondendo ao 

simulacro ou à ordem da dissimulação. Ou seja, o interior verdadeiro 

permanece velado ou escondido sob uma aparência exterior atraente 

simulacral. Na imagem – Os Embaixadores (1533) [Fig.1] – configuram-

se com propriedade estas relações de realidade, a partir da ocorrência 

real (ocorrida) a que se refere a representação feita pelo pintor Hans 

HOLBEIN (*);  

 

 

 

 

 

___________________                                                         

(*) Hans HOLBEIN -1497/1543 – Pintor e gravador. Retratista da corte de Enrique VIII 

[Inglaterra].   
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                Figura 2 - Os Embaixadores - 1533 - H. Holbein 

 

C) - por fim, tem-se a representação signo ou imagem-dispositivo que não   

mais depende de uma reciprocidade simbólica, que não mantém uma 

equivalência de significados, que se abstrai gradativamente com o 

predomínio dos valores espetaculares da “logo-tecnia” - o simulacro 

moderno: o hiper-real.          

No entender de Jean Baudrillard esta manifestação, ainda que transitória, 

apareceria na arte da perspectiva. É que a perspectiva pictórica ou 

arquitetônica já permitiria uma indagação (e uma dúvida) sobre o falso e o 

verdadeiro, além de introduzir uma ideia do mundo, das relações sociais e do 

imaginário como aparato ou espetáculo. No transcorrer do período 

renascentista, embora incipiente, estaria ali o princípio da arbitrariedade da 

representação:  

" O arbitrário do signo começa quando, ao invés de ligar duas pessoas 

por uma reciprocidade intransponível, ele reenvia, enquanto 

signifícante, a um universo desencantado do significado, denominador  

 

http://2.bp.blogspot.com/_hzvmpjoHACg/SjgvDFfDtoI/AAAAAAAAAKw/zemuVc4a2Rc/s1600-h/holbein02.jpg
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comum do mundo real, com relação ao qual ninguém mais tem 

compromisso" (BAUDRILLARD - L’Échange symbolique et la mort ).  

Daquelas fases – mimética e sublimante - aos nossos dias, as imagens 

foram sendo construídas por ausências crescentes, sem nenhum vínculo com as 

realidades profundas,  até  se chegar ao momento em que não existiria outra 

referência a não ser o código de que a representação se utiliza - o que 

portanto mascara não um fenômeno objetivo mas a ausênsia de uma 

realidade concreta necessária. Esta forma ‘ex nihilo’ (a partir de um nada) 

constituiria o simulacro típico da era contemporânea, pós-industrial e das 

imagens virtuais: uma realidade virtual!  Uma pura forma de representação 

sígnica. 

Sua característica seria a de reivindicar-se como meio e fim, universo 

enclausurado de sentido, envaginado na forma, desprovido de razões e 

resistente às circunstâncias e aos conflitos mais densos da existência empírica. 

Consequentemente, o simulacro estará presente em toda obra que se instaura 

por seu próprio fascínio e dispensa a realidade que finge representar. Um real 

puro, circunscrito à forma, ao manuseio dos códigos artísticos e de arranjos 

combinatórios: estamos, desta feita,  envolvidos com a imanência hiper-real. 

3. Sob o signo da imagem espetáculo  

A realidade que se vive e se imagina é concebida previamente, de 

modo técnico, a fim de que possamos reproduzi-la e conformá-la ao próprio 

cotidiano. O "real" converteu-se em um espelho da mentalidade e dos 

interesses que os centros produtores de imagens masssivas e hiper-reais nos 

oferecem a todo momento, sedutoramente ( cinema, televisão; video, 

informática, publicidade ).  

Como vimos contextualizando, ao longo de nossa pesquisa, a 

imagem-simulacro abrange o universo de toda a representação de nossa 

atualidade. Isto porque a imagem (imago) já não se constitui, a posteriori, 
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como uma referência a um mundo tangível, lógico e cronologicamente 

anterior. Ao contrário, ela inverte hoje esta sucessão causal. Ademais, a 

imagem antecipa-se à realidade: imprimindo a ficcionalização do real. 

        A vida "nua e crua" deve agora assumir uma conformidade com a imagem 

virtual - um processo mágico de reflexão, de absorção, de distração e de irônica 

fascinação em frente ao espelho das telas. Este processo contaminou de tal 

forma o antigo real, que este passou a ser a representação invertida da imagem 

técnica: um fenômeno de massa sem profundidade ou diferença, sem falsidade 

ou verdade, indistinto no bem e no mal, amoral, submetido à lógica de uma 

implosão e explosão de significados.  

       "A vida - diz Baudrillard - é hoje um travelling, um percurso cinético, 

cinemático, cinematográfico".  E o maior desejo de qualquer mortal é tornar-se 

uma imagem, a única realidade concreta (desejável), o único destino sagrado, 

um denominador comum da política, do social, do econômico, do artístico ou do 

esportivo. Todo fenômeno que não se tornou imagem técnica nos meios de 

comunicação não existiu,  não foi,  não é.   

        Para Guy Debord ( A sociedade do espetáculo [2008] ) e Eduardo Subirats ( A 

cultura como espetáculo [1988] ), a civilização técnica e industrial reproduziria, nos 

objetos imagéticos, os mesmos valores abstratos de qualquer outro bem econômico, 

ou seja, um valor de troca apenas mercantil, que independe da própria densidade 

criadora e subjetiva. O nexo entre a criação e o valor que uma obra artística 

simulada adquire seria pura magia, idolatria, festa, entretenimento e 

espetáculo. Submeter-se-ia à mesma lógica do uso prático e imediato ( o que 

no terreno da cultura se chama filistinismo ): a de ser algo efêmero, 

rapidamente consumível, volátil ou descartável, a fim de que o mecanismo 

encadeado de produção, de consumo e lucro, este sim, prevaleça. Esta é a 

condição do espetáculo, que precisa dar ao mais distante espectador a 

sensação de estar inserido no show, porquanto a grande maioria somente 

tem acesso ao espetáculo através da sua extensão midiática e publicitária, na 

forma de imagens.    
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Para Lipovetsky, as pessoas, o púbico as massas têm acesso a 

inúmeras coisas, informações, tecnologias, tudo de uma forma extremamente 

rápida; e sintetiza de maneira bastante consistente esta questão (Cf.:Tempos 

hipermodernos): tudo está sendo levado ao extremo, desde a moda, 

tecnologia, estética, até a economia, por isso, o conceito de Hiper. “A 

sociedade estar vivendo hoje, um momento de hipermodernidade”. À 

sociedade apenas lhe é oferecida uma infinidade de opções de consumo e 

identidades, dada a abundância de produções culturais distintas.  

Segundo Debord, o espetáculo chega a ser visto como a própria 

sociedade, como uma parte dela e também ele se constitui no modelo da 

atual vida dominante na sociedade. Demonstrou, por outro lado, que o 

espetáculo tem uma finalidade própria: a produção de signos, esses signos 

modernos vão desde as marcas publicitárias, os produtos, e até os ídolos dos 

espetáculos. “A linguagem do espetáculo é constituída por signos da 

produção reinante, que são ao mesmo tempo a finalidade última desta 

produção” (2000:11).  

Assim o espetáculo se estende através de um mundo hiper-real – em 

suas imagens técnicas - e, retorna a ele na forma de novos espetáculos. Daí 

dizermos que a realidade se afasta na ilusão da representação da hiper-

realidade. Surge então o universo de uma estética do simulacro que foi 

abordagem proeminente do pensamento de Baudrillard. 

A lógica desta estética consiste em: abolindo a realidade e 

substituindo-a pela ilusão, no jogo das aparências, fazer brotar o hiper-real 

representando a saturação icônica de nossa cultura pós-histórica. Instala-se, 

por esta via, a estetização da experiência onde a realidade retrocede frente a 

suas imagens, que se reproduzem ao infinito no êxtase da comunicação e da 

hipertrofia da informação.  

Hoje esta escalada incorpora indiferencialmente todas as formas de 

arte e todos os estilos, que entram em campo trans-estético da simulação. 
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Baudrillard localiza precisamente no excesso expressivo o núcleo essencial da 

sobredose de realidade: 

“O que hoje se presencia além do materialismo mercantil é uma 

semiorgia de todas as coisas através da publicidade, as mídias e as 

imagens. Inclusive o banal se estetiza se culturaliza, se museifica. 

Tudo se diz, se expõe, se expressa, tudo adquire força de extroversão 

e se torna signo. O sistema funciona menos devido a mais-valia da 

mercadoria que à mais-valia estética do signo.” [‘Transparencia del 

mal’. p. 22].  

“Liberados do real podemos fazer algo mais real que o real: o hiper-

real”. Baudrillard aponta que houve uma orgia do real e de seu crescimento. 

Foram percorridos todos os caminhos da produção e da superprodução de 

objetos, de signos, de mensagens, de ideologias e prazeres. Hoje tudo está 

liberado e as coisas querem manifestar-se. Os objetos técnicos, industriais, 

mediáticos, todos os artefatos querem significar, ser vistos, ser lidos, ser 

registrados, ser fotografados de maneira ‘obscena’. Em imagem-espetáculo. 

O espetáculo está relacionado com esta obscenidade da 

representação. “Quando as coisas se mostram demasiado reais, quando 

aparecem imediatamente dadas, quando nos achamos nesse colapso que faz 

que tais coisas se aproximem cada vez mais, nos achamos na obscenidade... 

Este mundo demasiado real é obsceno.”. [idem]. 

A vivência no espetáculo das representações midiáticas de simulacro 

gera um estado de permanente especularidade (inerente ao obsceno).  Este é 

um dos estágios propícios à vigência da hiper-realidade, onde tudo que se 

germina é signo, dentro da linha de pensamento que estamos perfilando 

neste enquadramento sobre a natureza sígnica da representação.  

Se a representação consiste em simulacros [Baudrillard], sua 

visibilidade e visualidade resolvem-se pela imagem. Esta assumindo a 

condição de espetacular [Debord] resultará em hiper-realidade na cena 
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hipermoderna [Lipovetsky]. Temos aqui a equação sígnica da representação 

do espetáculo imagético hiper-real contemporâneo. 

Noutro aspecto, Lipovetsky indica em ‘Tempos hipermodernos’ que o 

termo hiper é utilizado em referência a uma exarcebação dos valores criados 

na modernidade, atualmente elevados de forma exponencial, que resultará 

na era da Hipermodernidade, caracterizada por uma cultura do excesso, do 

muito mais. Na qual todas as coisa se tornam intensas e urgentes. 

Na confluência destes argumentos, vislumbra-se a natureza estética 

como imanente das representações hiper-reais, confluindo para: 

espetacularização [impacto]; estetização [do cotidiano]; ficcionalização [do 

real]; os efeitos de realidade e montagem obscena de representação. E no 

urdimento das destas instâncias hiper-reais, ao invés de se considerar a 

hiper-realidade no sentido de uma realidade virtual apenas, decorrente das 

novas tecnologias, consideramos também no sentido metafórico de outra 

realidade que não a tradicional. Neste âmbito, inserem-se as categorias 

escolhidas para compor o cenário das representações hiper-reais, sob o 

ponto de vista de uma emergência estética em constante devir. 

 

ENQUADRAMENTO B: A NATUREZA ESTÉTICA DO HIPER-REAL 

1. Itinerários da sensibilidade 

Diante de alguns aspectos que nos levaram a abordar 

ontologicamente a representação imagética no presente, amálgama da 

hipermodernidade, desta parte em diante para pensá-la, no espaço  da  

contemporaneidade, recorre-se  à categoria da hiper-realidade, enquanto 

ocorrência estética,  propondo três itinerários que - a partir de algumas das 

categorias clássicas da própria modernidade - conduzem à sua (con)versão 

contemporânea.  
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Analisam-se com este propósito, o trânsito (itinerários) da lógica do 

sensorial à do sentimento até à lógica da visibilidade e à emergência hiper-

real, tendo como arremate a comutação do sublime para o espetacular, 

encimando a natureza da representação hiper-realista contemporânea. A 

proposição consiste em sugerir trajetos e instâncias particulares com os quais 

se ocupam as representações imagéticas do labirinto icônico da atualidade.  

Pensar a contemporaneidade mediante a revisão e formulação de 

categorias (estéticas) responde, por sua vez, à indagação de qual seria a 

tarefa prioritária para abordar um estatuto do novo olhar; para 

compreender de que maneira é afetado/efetuado o espectador 

contemporâneo. Desse modo o prioritário foi seguir pautas relativas a como 

se constroem (artisticamente) a realidade e a sensibilidade de nosso tempo, 

instalando-nos na reflexão de uma estética da construção do olhar, em 

como este é “elaborado” por determinados actantes sociais – artistas - e seus 

produtos culturais, no formato de imagens.  

A Estética procede da palavra grega “aisthesis” e aqui começam os 

problemas e uma espécie de ambiguidade de significação que a vem 

acompanhando ao longo de todo seu itinerário conceitual. Aisthesis designa 

um substantivo, sensação, uma ação, a de sentir (a de receber a vivência-

experiência da sensação); e uma faculdade – acepção especialmente 

relevante para seu nascimento moderno no séc. XVIII – a faculdade de 

percepção pelos sentidos (ou seja a faculdade como possibilidade de sentir). 

Com Baumgarten, a estética (então, uma nova disciplina) é definida 

como teoria do conhecimento sensível. No âmbito anglo-saxônico, passa a 

um certo tipo de saber, um determinado modo de cultivo da sensibilidade e 

do gosto. É então que podemos fixar a bifurcação semântica da estética 

sintetizando-a em ‘sensibilidade’: sensibilidade como sensação; 

sensibilidade como gosto. 
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Numa primeira acepção, a estética se compreende como o estudo da 

beleza [ideal] (Platão); numa segunda, se refere à esfera específica do fazer 

artístico (Aristóteles); em uma terceira, supõe-se como teoria da 

sensibilidade, através da qual toma forma a subjetividade moderna. Este 

aspecto permite sua formulação como uma teoria consistente da cultura e 

uma ontologia da sensibilidade contemporânea. 

Voltemos ao séc. XVIII; é entre 1750 e 1790, entre Baumgarten(*) e 

Kant, quando se outorga à Estética o valor de disciplina autônoma. A 

emergência desse nascimento se dirige crescentemente ao corpo como 

instância do contato físico e de efeito sensorial. O período -1750-1790- 

corresponde à segunda metade do “século ilustrado”. As últimas 

manifestações do Rococó, a  plenitude  do  Neoclassicismo e,  no horizonte 

imediato, a aparição do ‘Romanticismo’.  

Enquanto nos achegamos à nossa contemporaneidade, estabeleçamos para 

isto uma aproximação histórica de três sequências até o séc. XX: 

1ª – O sensorial; o domínio das ‘sensações’ – o “bellum” agradável 

(sutilmente sensual). O ludismo; o conceito da intimidade e do interior como 

definição unitária; objetos diários e seus pormenores valorizados nos 

ambientes.  

2ª – O Conhecimento sensível – instituição da Estética como disciplina. 

Estabelecimento do conceito de distância entre Sujeito e Objeto estético, 

indispensável para um conhecimento do belo estético: o sublime. 

3ª – Declínio do romanticismo. Nova sensibilidade e visualidade. Surgimento 

da representação maquínica. Domínio da visibilidade; o sublime passa a 

espetacular. As categorias retomadas pela hipermodernidade. 

 

 

(*) BAUMGARTEN, Alexander -1714-62 – Filósofo alemão, seguidor do racionalismo de Wolf. 

Tratadista de Estética, o primeiro a empregar Estética no sentido atual. 
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Primeira Sequência – tomada pelo Sensorial 

Durante o rococó, a experiência predominante de beleza é senti-la 

como sensação prazenteira do agradável. O modo privilegiado da 

sensibilidade é, naqueles anos, o da sensação agradável. O entorno, 

envolvente, do rococó é uma engenharia do prazer que atua como um 

dispositivo capaz de suscitar prazer: capaz de suscitar um determinado efeito 

de um gosto sofisticado. [Fig.2] 

           

               Figura 3 - Conversação galante no Parque - 1754/55 - J.H.Fragonart 

A imagem rococó é ‘efeitista’ (de efeito) porque tem sua causa maior 

na persecução do efeito da sensação agradável. Exemplo disso é a arte de 

salões, arte galante e habilmente frívola. Seus entornos são privados - ( não 

é uma arte pública, como o foi o Barroco que o antecedeu ) – burgueses e 

aristocráticos com propósitos acolhedores. Ilustram isto os ambientes na 

Fig.3.  

          Fig. 3 

- “como é acolhedor este salãozinho para fumar, com suas almofadas, suas lareiras, sua licoreira, 

seus desenhos do pícaro Fragonard!” (*) [Texto de época - divulgação].  

 

http://3.bp.blogspot.com/_iM2QC611-hE/SEnBY87gXDI/AAAAAAAAAs8/kbEMWNEt3C4/s1600-h/fragonard_00.jpg
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Espaço acolhedor, enclausurado; espaço côncavo (poucas figuras são tão 

significativas do rococó como esta, a da concavidade) que é um dentro, um   

útero, uma mônada.[Figs.3 e 4]  

                                                                                        
Figura 4 - Mesa Redonda-1850 -Adolph von Menzel [1815/1905] Reunião de membros da academia. Vendo-se, à 
esquerda do Rei Frederico II da Prússia, Voltaire (Casaco Vermelho).                           

 

Espaço no qual tudo está à mão, onde mais que olhar tem que tocar, 

escutar o sossego de uma melodia para fagote, sentir o perfume de 

elaborados ramos de petúnias. Fechar os olhos e deixar-nos levar pelo 

sensorial. O corpo é o protagonista e a obtenção de seu prazer é o objetivo 

maior. A condição é que tudo esteja próximo, imediatamente, à menor 

distância – como solicita o prazer olfativo e tátil. [ Vide Fig. 3- ambientes ].  

Distâncias curtas que são buscadas pela sedução – que é o jogo 

estratégico do efeito da sensibilidade sensorial mais que da sensibilidade 

sentimental.  A  sensação  agradável  como  sensação  corporal  e,  por isso,  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Adolph-von-Menzel-Tafelrunde.jpg
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corporeizante: a sensação é o dispositivo privilegiado para a produção de 

corporeidade.[Fig. 5 – J.H. FRAGONARD*] 

 

                    Figura 5 - O Beijo Roubado - 1780 - Jean H. Fragonard 

 

Por ser uma arte do entorno, uma arte em que o indivíduo está 

envolvido, tomado, uma arte sem distância e sim estâncias, é uma arte 

decorativa [Fig.6]. Assim o contexto decorativo, as suas imagens, cumprem a 

 

 (*) FRAGONARD, Jean-Honoré. [1732-1806]. Considerado o pintor mais significativo da época 

“rococó”- no antigo regime Francês. Nasceu no sul de França – Grasse.     
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               Figura 6 - Salão redondo em mármore- Palácio Shönbrunn/Viena [1718-19] 

 

função que Walter Bejamim chamou de “cultual”, não porque sirvam para o 

culto mas porque só adquirem o seu sentido em um ambiente interior de 

uma determinada estância; uma arte, que não sendo exibicionista, obtém 

seu sentido mediante a elaboração particular de um “aqui e agora” 

sensorial. 
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Segunda Sequência – Tomada pela Lógica do sentimento  

Entre 1750 e 1757 publica-se a ‘Aesthetica’ de Baumgarten que, de 

forma inaugural, concede-se ao sujeito moderno uma “nova dimensão” 

cognoscitiva e antropológica: a do conhecimento sensível.  

A sensibilidade ganha assim o estatuto de certa autonomia 

cognoscitiva. O que desde então passa a ser uma teoria do conhecimento 

(não obstante sensível), exigindo que ela mesma faça sua a ‘distância 

cognoscitiva ’ (que esteticamente terá a forma Kantiana da contemplação ) 

de formulação moderna, cartesiana , entre sujeito e objeto. As 

representações imagéticas, como a da Figura 7, passam a configurar 

estruturalmente esta concepção estética (o objeto contemplado está pela 

ausência distante, mas cognoscível). 

   

             Figura 7 - The Beggars (Os mendigos) - 1845 - Honoré Daumier [1808/1879] 

Esta distância entre sujeito que conhece e objeto cognoscível é a 

condição requerida para poder-se obter algum sentido, alguma  

inteligibilidade a propósito do objeto como termo cognoscitivo. Para 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Honor%C3%A9_Daumier._The_Beggars.JPG
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conhecer o objeto, sujeito e objeto devem situar-se à distância; ou mais 

exatamente, é preciso criar os meios para a representação do objeto. O 

novo sujeito estético, por ser e para ser um sujeito de conhecimento tem que 

afastar-se do objeto. Para que seja possível conhecer sensivelmente, para 

que a sensibilidade venha a ser um modo de conhecimento, deve mediar um 

dispositivo de ‘distanciamento’, um dispositivo que é o da lógica da 

representação (e com ela a do reconhecimento; o que Deleuze(1996:22) 

chamou de “lógica do sentido”). Este tipo de conhecimento de índole 

racional-ilustrada, um tipo de conhecimento que é, ambiguamente, o do 

“saber-sentir” e o de “saber-do-sentir” não se refere mais a saber sentir 

prazer sensorial e sim a saber sentir-sentimentalmente (como se fosse um 

sentir sentimental).  

Assim a Estética se converte em história (teórica e vivencial) do 

sentimento estético: opondo sentimento estético à sensação agradável ou 

mais justamente, o Belo (como afeto) ao Agradável (como efeito).  

          

                 Figura 8 - A Liberdade guiando o povo - 1830 - Eugène Delacroix [1798/1863] 

 

Em Delacroix, Fig. 8 – A Liberdade..., o Belo deve ser apreendido 

pelo sentimento que da obra brota. Não pelo efeito que a representação 
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produz, da mesma forma na Figura 9 não há nada agradável no naufrágio 

da Balsa mas, à distância,  devotamos  admiração  na  ocorrência trágica, 

enquanto objeto do nosso conhecimento sensível. Ao vê-las, ambas são 

belas, porque dá-nos satisfação desinteressada. 

                      

                            Figura 9 - A Balsa da Medusa - 1819 - Théodore Gericault [1791/1824] 

 

A partir da epígrafe terceira da “Crítica do Juízo” (1790), Kant se 

apressa a excluir da dimensão do juízo estético definido segundo a 

qualidade da dimensão deleitosa do agradável, por estar esta unida ao 

‘interesse’. 

Para Kant “agradável é aquilo que apraz aos sentidos na 

sensação”, constituindo “uma satisfação patológica-condicionada 

(mediante estímulos)...Não só o objeto apraz, como também sua 

existência. O agradável pode igualmente valer para os animais 

irracionais” (Epíg. 5, pg. 211; 213). E determina que a satisfação do 

gosto na beleza (e não no agradável e no bom) “é a única 

satisfação desinteressada e livre” (p.214), uma satisfação 

sustentada na contemplação: “o juízo do gosto é meramente 

contemplativo” (p.213), e portanto indiferente à existência empírica 

do objeto.  
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É sobre esta primeira grande expulsão da satisfação ‘patológico-

condicionada’ da sensação corporal deleitosa dependente e interessada pela 

existência do objeto, sobre a qual se ergue o monumento, obra fundamental 

da estética contemporânea. Obra sobre a qual se levanta o tronco mais 

robusto da tradição estética dos últimos séculos e pela qual, por sua vez, se 

exclui a anterior acepção da estética como sensação.  

Dessa maneira, dando crédito de vigência à representação sobre a 

presença (sobre a existência-presença do objeto material causador do prazer 

físico), Kant outorga legitimidade à descorporeização do sujeito estético – 

agora puro olho, puro espectador à distância e minimiza todo agrado 

suscitado por estímulo corporal para se obter o prazer estético.  

                                      

                                             Figura 10 - Loja de Gravura - H. Daumier 

A distância estética, meio e exigência da contemplação faz possível a 

representação do objeto como forma de conhecimento mas, por sua vez, 

esta representação deve cumprir a condição de afastamento. [Fig.10]. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Honor%C3%A9_Daumier_005.jpg
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Conhecer esteticamente será conhecer à certa distância; a 

apropriação representacional do objeto significa a perda de sua presença 

imediata.  Conhecer esteticamente, ser sujeito de gosto e de juízo de gosto 

consiste desde Kant em saber deixar-se afetar sentimentalmente por uma 

representação que não nos produz nenhum efeito direto sensorial.                  

Assim é que o sujeito estético moderno fica de forma definitiva, até o 

século XX, de frente ao objeto e também fora dele. Então é quando se 

reúnem as condições para a aparição de uma arte-da-vista, da visão, (uma 

arte de formas e aspectos do mundo dados à e pela visão). [Cf.Fig.11]. 

                

                                 Figura 11 - Morte de Sardanápalo - 1827 - Eugène Delacroix 

       “Estar em frente” e “Estar à distância” são respectivamente as duas 

fórmulas instauradoras de duas esferas do saber e da sensibilidade nascidas 

no séc. XVIII: o Museu e a Crítica de Arte. Ambas, ao longo dos séculos 

seguintes, atuarão como agentes institucionais de saber e poder, como dois 

fatores que intervêm na modelação da sensibilidade dos espectadores.  

O critério de identificação e de qualidade e valoração das obras de 

arte, por exemplo, radica em que estas devem afetar-nos (sem provocar 
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efeito corporal) na forma do conhecimento sensível-sentimental, exigência 

que chega a seu extremo (e a seu ocaso) no Romantismo. O esvaecer desta 

condição gera um ciclo de crise da representação doravante, agudizada não 

só pelo surgimento da fotografia (tratada no Cap. II) como de movimentos 

posteriores desde o impressionismo.  

Terceira Sequência – Tomada pela Lógica da visibilidade  

Nesta sequência, enredam-se as trilhas marcantes da contemporaneidade: 

os meandros de sua aparente figuração representativa, tendo como esteio 

três pilares: nova estetização / novo encantamento / nova sensibilidade – a 

ficcionalização do real.  

A) Nova estetização    

O Romantismo testemunha uma situação de forte crise: o momento 

de abertura da ‘distância estética’, exigida no idealismo neoclássico, e por 

ter alcançado o ponto máximo deste distanciamento; estabelece-se um 

momento ‘agônico’ de nostalgia da unidade quebrada (perdida), de uma 

reconciliação ente o homem e a natureza (sujeito e objeto). 

O Romantismo é o mal-estar da dualidade cognoscitiva, da qual 

pretende salvar-se mediante uma ‘naturalização’ e intensificação da 

sentimentalidade; inicia-se a crise da autonomia representacional [a cujos 

aspectos, sob outro enfoque, nos referimos no Capítulo III; Enquadramento B 

] e com a ‘romantização’ se chega à ideia de ‘obra de arte total’ (Wagner) 

tendo, como consequência, o processo (por analogia) de instituição do 

espectador total.  

A partir daí, merece ressaltar: o espectador à distância (Kant), 

meramente contemplativo, começa a dar lugar a um espectador que é 

afetado de forma total. Inclusive na representação imagética o público já se 

representa na própria obra – [Cf. a tela de Draper – Fig. 12]. 
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       Figura 12 - Tristão e Isolda de Wagner (c/público ao fundo) - 1857 - Herber Draper [1863-1920]                                       

Porém, será com Nietzsche, opondo-se a Kant, que o sentido perdido 

da estética é devolvido: o de ser pura sensação, efeito de corporeidade, 

efetuação de corporeidade que culminará em Artaud [1983], propondo a 

absolutização da sensorialidade, implicando isto na recuperação de uma 

arte do envolvimento. 

Depois deste breve percurso, que nos aproxima ao século XX, 

podemos indagar sobre aspectos específicos da contemporaneidade.  O 

sujeito estético passará a ser uma instância reativa. Tanto é efetuado como 

afetado por um modo representacional.  

Na era do ‘fim da arte’ se produz uma recolocação dos dispositivos 

(agentes) de efeito. (A arte como saber – desde o da ‘techné’ do mundo 

grego até o das chamadas novas tecnologias – sempre elaborou 

procedimentos de ‘efeito-ação’). Neste sentido, há de compreender que faz 

realidade e sentido-de-realidade através dos espectadores-receptores. A arte 

– sua representação - é efetivação de sentido. O distinto, na 

contemporaneidade, é que agora os operadores de sentido não são apenas 

os velhos artistas para serem, igualmente, produtores - técnicos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:DrapersTristanIsolde.jpg
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(estrategistas) da indústria do real: massmídia, publicidade, política, 

cibernética, robótica, multimídia etc. Os processos de constituição do real – a 

indústria do real – vêm tomando relevo ante a função histórica, 

desempenhada pela arte como produtora de efeito de ficção. Isto se realiza 

mediante a integração e uso da arte e de seus recursos (retóricos) pelos 

agentes da indústria de estetização do real.  

Um fim da função tradicional da arte adviria com sua dissolução na 

‘estetização generalizada da existência’. Daí a expressão ‘morte da arte” ser 

uma metáfora do seu oposto: esta morte suporia o cumprimento dela 

mesma, através da realização no âmbito da existência (aliás, formulação de 

Michel Foucault, nos seus últimos escritos) – e assunto  abordado, enfim, na 

obra de Michel Mafesoli. Na busca de uma caracterização desta estetização 

vivenciada, M. Maffesoli assim se expressa em seu livro “Aux creux des 

apparences” (p.12): 

“... trata-se de dar ao termo estética seu sentido pleno e não reduzi-

lo àquilo que tem relação com as obras da cultura ou suas 

interpretações. A estética está expressa no conjunto da existência. 

Contaminou a política, a vida da empresa, da comunicação, da 

publicidade, o consumo e desde logo a vida cotidiana. Talvez, para 

falar de uma estetização galopante, do ambiente específico que ela 

segrega, faz-se necessário a expressão alemã Gesamtkunstwerk, 

obra de arte total. (...) A partir de agora, a arte não poderá ser 

reduzida à produção artística, isto é, a dos artistas mas sim o que 

vem a ser um fato existencial.” [Tradução própria do original para esta inserção].  

É na contemporaneidade que se produz a substituição do lugar de 

predomínio da representação da obra artística tradicional (especialmente do 

séc. XIX) por uma configuração de um mundo estetizado e, em concordância, 

por um caráter da experiência estética sustentado na mundaneização.  
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A obra de arte, perdendo o privilégio que vinha desfrutando desde o 

Romantismo, no sentido de ser a suscitadora da experiência mais intensa, 

assiste a seu próprio destronamento, tendo que compartir seu reino – como 

já aconteceu à beleza no XVII – com outros agentes extra-artísticos 

mundanos – da experiência estética contemporânea, a qual, por sua vez, 

conhecerá um processo de banalização, configurado no Kitsch, na moda, no 

cine comercial etc.).  

Na representação da Fig. 13, nos deparamos com a síntese desse 

processo: o interior de uma sala está montado com recurso de ‘bricolagem’: 

vários elementos e objetos que compõem o cotidiano do imaginário popular, 

elevados a objetos estéticos, dentro da estruturação plástica concebida – 

neste ambiente Kitschizado.       

                   Figura 13 – Foto avulsa – Apartmenttherapy – Chicago                 

              

A recorrência à representação Kistch também se destaca no cinema 

hipermoderno como no filme - KIKA – do cineasta espanhol Almodóvar.                                                              

http://3.bp.blogspot.com/_cpip6VqihNk/TBmR9vhJxvI/AAAAAAAACzs/HKBAtbSx8Ys/s1600/0929_kitsch2.jpg
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                                      Figura 14 - Cartaz de KIKA – 

 

ELENCO 

Veronica Forqué: . Kika. Peter Coyote: Nicholas. Victoria Abril: Andrea "Scarface". Álex 

Casanovas:  Ramon . Rossy de Palma : Juana. Lajusticia Santiago:  Paul.  Anabel Alonso: 

Amparo .Bibi Andersen: Susan. Jesus Bonill: Polícia. Karra Elejalde:  Police. Manuel Bandera:  

Chico Estrada. Charo Lopez: Rafaela.  Francisca Caballero:  Doña Paquita. Mónica Bardem:  Paca. 

Clima Joaquín:  Murderer.  Blanca Li: uma vítima do assassino. Claudia Aros:  Modelo. Agustín 

Almodóvar: Reparação de portas. Carlos Lopez Villanúa: Sami. 

Sinopse: 

Kika é uma maquiadora contratada por Nicholas, um escritor norte-americano 

radicado em Madri, para maquiar o corpo de seu enteado Ramón e deixá-lo 

apresentável no velório. No entanto, Ramón sofria de catalepsia e acaba 

despertando durante a maquiagem. Como resultado, Ramón e Kika começam um 

relacionamento. Tudo vai bem para o jovem casal até que Nicholas retorna de uma 

longa viagem e Kika se envolve com o escritor mas  Andréa Caracortada, uma 

bizarra apresentadora de um programa sensacionalista de TV, suspeita que 

Nicholas é um serial killer e passa a espionar a vida de todos – dentro da história -  

em busca de um  furo jornalístico. [Baseado no texto do site oficial ] 

No plano da expressão as marcas definidoras da narrativa, em Kika, 

configura uma representação estética hiper-real: a exacerbação do sexo 

bem como a amoralidade extremada de costumes e pessoas (personagens). 

Um claro exemplo é o da sequência do estupro de Paul Bazzo [Santiago 

Lajusticia] em Kika [Verónica Forqué], na presença cúmplice de Joana [Rossi de 

Palma] a irmã lésbica do marginal fugido da prisão [Fig.15], seguindo-se a 

ejaculação na janela, escancarada para todos, e o esperma respingando no 

rosto da repórter sensacionalista Andrea ‘Scarface’ [Victoria Abril]’.  



166 

 

 

  Fig.15 

                  Fig16           

                Fig.17 

 

Sustentam a história sucessivos chistes, surpresas e lances 

espetaculares: abrindo-se para um melodrama vertiginoso, repleto de 

caricaturas e exageros, dentro da conformação kitsch. Os cenários (dos 

ambientes de maquiagem à alcova), o figurino (marcadamente o da 

apresentadora de TV [Fig.17]), a construção de personagem [de figuras naturais à 

falsamente sofisticadas] alcançam o clímax da kitschização hipermoderna, no 

cinema contemporâneo – tudo entrelaçado por uma retórica da 

intertextualidade (história dentro da história) ou pelo recurso da 

metalinguagem pondo em evidência a crítica da representatividade de 

imagens e o sensacionalismo degradado da mídia eletrônica (TV). É o hiper-

realismo cotidiano aflorado por uma estética kitsch.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-it2OEuo7vlM/TgyHWU2OJfI/AAAAAAAANgQ/JxAt2WmA9LI/s1600/movie-kika-pedro-almodovar-1993-www.lylybye.blogspot.com_15.png
http://1.bp.blogspot.com/--Lr1Ed3ESYM/TgyHsto4pxI/AAAAAAAANgo/_h-qzj7gFsA/s1600/movie-kika-pedro-almodovar-1993-www.lylybye.blogspot.com_12.png
http://3.bp.blogspot.com/-Jonpq5ZOUKs/TeQhzYiLdhI/AAAAAAAAFDg/CfJO6WkFRRM/s1600/kika_almodovar%5b1%5d.jpg
http://ricardocohen.files.wordpress.com/2008/11/kiiika.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6Cc99Ce6lEI/TgyHg8HKI0I/AAAAAAAANgY/vLwiqM_XoWI/s1600/movie-kika-pedro-almodovar-1993-www.lylybye.blogspot.com_14.png
http://2.bp.blogspot.com/-juedJ-h3e0Q/TgyH2aPWWWI/AAAAAAAANgw/0oW-q4UEpHs/s1600/movie-kika-pedro-almodovar-1993-www.lylybye.blogspot.com_11.png
http://2.bp.blogspot.com/-y6pOmY3mHuM/TeQhZh-FeHI/AAAAAAAAFDQ/j6pihp3wbps/s1600/kika-almodovar.jpg
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A questão da estetização generalizada também foi sintetizada, com 

clareza, por Braudrillard:  

“Através da liberação das formas, das linhas, das cores e das 

concepções estéticas, através da mescla de todas as culturas e 

todosestilos, nossa sociedade produziu uma estetização geral, uma 

promoção de todas as formas de cultura sem esquecer as formas de 

anticultura, uma ascensão de todos os modelos de representação e 

antirrepresentação. Se no fundo a arte só era uma utopia, quer 

dizer, algo que escapa a qualquer realização, hoje esta utopia se 

realizou plenamente: através dos mídias, da informática, do vídeo, 

todo mundo se tornou potencialmente criativo. (...) Toda maquinaria 

industrial do mundo se tornou estetizada, toda insignificância do 

mundo se viu transfigurada pela estética. Convém dizer que a 

grande tarefa do Ocidente foi a estetização do mundo, sua 

encenação cosmopolita, sua encenação em imagens, sua 

organização semiológica. O que estamos presenciando mais além do 

materialismo mercantil é uma semiorgia de todas as coisas através 

da publicidade, dos mídias, das imagens. Até o mais marginal e o 

mais banal, inclusive o mais obsceno se estetiza, se culturaliza, se 

museifica. Tudo se diz, tudo se expressa, tudo adquire força ou 

maneira de signo” (In: La transparencia del mal.  p.22). 

O superficialismo – da cosmoespetacularidade contemporânea – se 

rege pela lógica do dar a ver o que se vê. Neste sentido, a realidade nos é 

ofertada mais do que nunca; mais ‘onivisível e oniperceptível’ que nunca. 

Este superficialismo, pelo que o mundo está sendo estetizado, arrasta uma 

consequência a mais: a supressão do tempo, no império da imagem e da 

forma, a espacialização do tempo na forma do presente imóvel; e a 

apoteose no predomínio da visão sobre as demais faculdades sensíveis. 
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Na história ocidental, ocorrem dois meios para suscitar a ilusão da 

atemporalidade: a eternalização (que é um lugar fora do tempo) e a 

instantaneização (que é um lugar no qual o tempo se detém). O tempo 

detido do instante supõe a elaboração de dispositivo de espacialização (ou 

espetacularização) da temporalidade. A hipermodernidade soube levar a 

cabo esta instantaneidade através da ‘atualização’ (atualismo). “Estar em 

dia” é a lei do tempo detido; é estar no minuto dos massmídias; é estar na 

moda, na imperdurabilidade do ‘império do efêmero’; esta consiste a síntese 

- para nós - de toda a reflexão desenvolvida por Gilles Lipovetsky, com a 

qual  buscamos justificar o item sobre “a nova estetização”.  

A exclusão do tempo no ‘sem tempo’ da velocidade. Os mídias 

criaram a banalização do acontecimento no instante. Parece-nos que - como 

consequência - se algo de significativo existe, neste aspecto, está nos 

procedimentos de restituição da temporalidade pela valorização da 

abundante presença do CORPO e da ‘corporização’ como elemento central 

de muitas poéticas: desde a ‘body-art’ até a arte publicitária de hoje, no 

universo da hipermodernidade.  

Lipovetsky em “Os tempos hipermodernos” propõe que “o culto do 

presente se manifesta com força aumentada” e que sua “primazia se instalou pelo 

excesso de bens, de imagens, de solicitações hedonistas”. (2004: pp. 58-61). Por 

sua vez em “A sociedade de consumo”, Baudrillard entende que o 

superconsumismo é que promove o hedonismo. Assim, nesta fase, que é a 

atual, a preocupação com o corpo tornou-se onipresente. “trata-se de 

melhorar a sua aparência e de apagar as marcas que o tempo inscreve, de se 

manter saudável e em forma e de sentir prazeres sensoriais sempre renovados.” 

(Carta. Rev. Integração 11 – Lx.:2005.– S. Charles). Braudrillard reafirmará sobre o corpo: 

”a sua onipresença na publicidade, a obsessão pela juventude, cuidados, regimes, 

práticas sacrificiais que com ele se conectam, o Mito do prazer que o circunda – 

tudo hoje testemunha que o corpo se tornou objeto de salvação. Substitui 

literalmente alma.” O mais belo, precioso e resplandecente de todos os objetos”. 

(Op.cit.1991:136). É da natureza deste objeto atemporal que se alimentará a 
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representação hiper-real na mídia espetacular. O culto do corpo se 

equivalerá ao culto do presente constante.                                 

Figura 18 – Foto avulsa – Divulgação Publicitária  

                              

                                                

Fig.18.1- ‘Saúde,Sensualidade’-Campanha Pub. 

O corpo adquire uma importância que se deve compreender no 

contexto geral da temporalidade - da criação contemporânea - sobretudo 

com os meios de espacialização utilizados pela indústria do real – a 

publicidade, por exemplo, com seus corpos ideais, seus corpos sem tempo 

[Fig.18/18.1]. (No contraponto, no Capítulo II, evidenciamos criadores como 

Urs Lüth e outros - realizando a desconstrução dessa (a)temporalidade). 

 

Modelo e a Piu-Piu do programa Pânico 

revelam suas formas em campanha 

publicitária. Os corpos sarados de Miro 

Moreira e Lizzi Benites foram 

fotografados para ilustrar a campanha 

publicitária de um suplemento 

alimentar, em São Paulo. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_6rsqI9g7PUU/S8tO-dC4EFI/AAAAAAAAAEo/yMqdb-rhU2M/s1600/corpos.jpg
http://www.saiunojornal.com.br/categoria/saude
http://www.saiunojornal.com.br/categoria/sensualidade
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Outro âmbito de temporalidade é o da ‘nova narrativa’, com a 

hiperindividualização do actante, em determinadas obras de artistas 

contemporâneos. A mencionar destacam-se Christian Boltanski [Fig.22-23-

24], Sophie Calle [Fig.21] e Francis Bacon* [Fig.19/19.1/20] – versões 

paradigmáticas de um corpo narrativo,  dramático, condição da memória 

pessoal ou coletiva – seminais para novas concepções de produção 

imagética hiper-real. Constroem um tipo de estética da dilaceração do ego.         

              

Figura 19-  Autorretrato  1974.        Configuração hiper-realista de F. Bacon 

                            

Figura 19.1- Idem – 1974 - Bacon                                            Figura 20 – Figure with mead - 1974      

http://2.bp.blogspot.com/_4nUK2JSKPL0/S-cYqyFFG2I/AAAAAAAAGbA/qw7zssOg5qw/s1600/francis+bacon_foto.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_4nUK2JSKPL0/S-cYqyFFG2I/AAAAAAAAGbA/qw7zssOg5qw/s1600/francis+bacon_foto.jpg
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Bacon foi um pintor que se configura dentre as novas correntes da 

“nova objetividade” europeia, voltada para a representação de grande 

realismo, em que os foto-realistas se espelharam no princípio do movimento 

hiper-realista. Seu trabalho deu-se a conhecer em mostra coletiva em 1933, 

mas apenas em 1945 foi reconhecido. As peças expostas continham temas 

recorrentes da obra ‘baconiana’: crucificação, figuras isoladas, bocas 

abertas, distorção física etc.  

Servia-se sempre de uma figura para iniciar suas pinturas [Fig.19]; utilizava-

se de fotos, filme, outras pinturas – daí sua aproximação com a 

representação hiper-realista. Sua obra se caracteriza pela deformidade ou 

desfiguração da figura humana [Fig.20]. Bacon representava imagens de 

horror, raiva, violência e degradação, usando a fotografia para alcançar um 

novo patamar de virtuosismo. Tratou ele de forma extraordinária temas que 

ainda chocam: sadomasoquismo, pedofilia, desmembramento de corpos, 

práticas de dissecação forense e possuía um forte interesse pela 

representação do corpo, especialmente pelos fluidos corporais, tais como 

sangue, bílis, urina, esperma etc. Neste sentido, exerce ao extremo a prática 

da reflexibilidade intermitente [narrativa do ego] a partir de seus 

autorretratos de natureza hiper-real, como os selecionados acima [Fig. 19]. 

O retrato é o campo escolhido por Bacon para teatralizar o trabalho pictural 

mediante o dilaceramento da figura, expondo de maneira hiper-real suas 

vísceras e vértebras sobrepostas à própria imagem espelhada de si.   

 

 

 (*) Francis BACON - (1909-1992) Nasceu na Irlanda e desenvolveu sua carreira em Londres. A sua 

primeira exposição individual na Lefevre Gallery, 1945, causou espanto e desapontamentos. Desponta 

como um dos maiores artistas da modernidade do séc. XX; teve forte inter-relação com o 

fotorrealismo, influenciando esta tendência no mundo europeu.          
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Para Bacon o real não é o reconhecível mas o que resiste e não se 

consegue de todo figurar. Assim o que perpassa nos seus quadros não é o 

resultado de um fácil reconhecimento mas o que perpassa e perturba 

normalmente a figuração. Costumava dizer: “as fotografias sempre me 

impressionaram muito devido à ligeira deslocação que nelas existe em 

relação ao real”. [BACON, Francis. Autorretratos. Lisboa: Ed. Quatro elementos, 

s/d].  

Está bem patente que para Bacon a ‘representação’ não se propõe 

copiar nenhum modelo, nem mesmo lhe assiste a obrigação de contar uma 

história. Um dos estratagemas que utiliza para desembaraçar do domínio do 

código narrativo da figuração clássica é o recurso à forma enfática de 

elementos da face como que tudo se transcrevesse na “máscara”: muito 

embora o corpo seja posteriormente invadido de consequente ‘diegese’ 

dramática e dilacerada que muitos confundem com uma certa forma 

abstrata, ligada à deformação do corpo humano e ao tratamento informe 

das leis que comandam as proporções reguladoras do equilíbrio das 

posturas tradicionais do retrato. Deleuze, em um ensaio [Francis Bacon: 

logique de la sensation ],  demonstra a importância da ‘deformação’ como 

construção pictural imaginativa. Liga-se à “precisão cinética dos contornos 

orgânicos e por outra à força cega do instinto animal concentrado na 

figura”.  

A figura de Bacon não é somente corpo isolado, mas corpo que 

escapa na deformação. Sendo a insistência de Bacon em pintar o grito não 

mais do que tentar localizar a operação narrativa pela qual todo o corpo se 

esvai pela boca. [ O que se quis antever no Capítulo II- Fig.14 e 14.1].  

Bacon apenas narra a força da crueldade que estilhaça no corpo a violência 

de sensações. Cada decomposição/deformação é um domínio acumulado de 

sensação. Um grito em Bacon é o lugar limite de uma deformação, de um 

alongamento por onde o corpo sentido e sensível acusa um além da própria 

representação. Tal e qual o hiper-realismo exuberante, que se é dado a ver, 
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das representações brutais e animalescas de imagens diárias, no cotidiano 

visualizado pela mídia.   

No campo da arte videográfica, Sophie CALLE (*) amplia a 

individualização e particularização do “eu”, multiplicando-o em ‘actantes’ 

anônimos reconhecíveis por possíveis espectadores/fruidores de sua obra.   

    

               Figura 21 – ‘Cuide-se’. Instalação de Sophie Calle - 

Em “CUIDE-SE” [Fig.21] - obra da Bienal de Veneza (2007) - Sophie 

Calle transforma o seu cotidiano em narrativa vídeo-gráfica. Nesta obra, 

convida e integra várias mulheres, num total de 170, a darem resposta a 

uma carta que ela, artista, recebera de seu namorado, terminando o seu 

relacionamento de amor, cujo fecho encerrava a missiva com a assertiva: 

Cuide-se!  Ela Utilizou-a como “liet-motiv”, criando uma narrativa coletiva 

anônima, impessoal, a estilo da mídia em geral e suas estratégias 

simulacrais. 

Seu trabalho frequentemente descreve a vulnerabilidade humana e 

examina identidade, intimidade de seus personagens. É fascinada pela 

interface  entre  a  vida  pública e privada de nós mesmos. Isto levou-a  a 
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investigar padrões de comportamento através de técnicas semelhantes às de 

um detetive particular, um psicólogo ou um cientista forense. Também a 

levou a investigar seu próprio comportamento, a sua vida, como viveu e 

como se imaginava, transformando-a em muitas de suas obras mais 

interessantes de caráter hiper-realista. É exemplo disso a transformação de 

seus aniversários em cerimônias artísticas que chamam a atenção para a 

forma como construímos nossa identidade em torno de rituais particulares e 

como nos cercamos de objetos e atividades que dão significado e substância 

a nossas vidas privada e pública. [ um das maiores práticas antropológicas 

de arte ]. 

Conceptualmente pode-se aludir que a obra de Sophie Calle é de 

certa forma precursora das tendências da “second life” [comportamentos, 

vivenciados e acompanhados on-line ininterruptamente] de bastante 

projeção na mídia digital e consideradas como uma das formas extremas da 

arte hiper-real compartilhada por internautas.  

“Sophie Calle é conhecida no mundo da arte, para além dele, por 

uma obra que despreza as fronteiras regulares entre ficção e 

realidade, público e privado, arte e vida. Literários na essência, 

ainda que usem meios diversos e tomem distintas formas, seus 

trabalhos nascem ora do exercício destemido de uma curiosidade 

sobre o outro que beira ao voyeurístico (e, por vezes abusivo), ora da 

vontade de transformar dores reais em uma sofisticada modalidade 

de catarse. De forma recorrente expõe a vulnerabilidade humana 

sob o signo do desejo.” [texto in site: www.sophiecalle.com.br] 

 

(*) Sophie CALLE - 1953 - Fotógrafa, artista de instalação, artista conceitual, escritora 

francesa. Desde 2005, Sophie Calle ensina como professora de cinema e fotografia na 

Escola Superior Europeia em Saas-Fee, Suíça. No Brasil, ministrou cursos (Video brasil) SESC 

Pompéia, São Paulo, Brasil e no  Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador. 
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Já Boltansky[*], em 10 Portraits Photographique de C. Boltanski 

1946-1964, de 1972, fotografa várias crianças num mesmo parque, 

apresentando posteriormente as imagens como sendo registros de sua 

própria infância, em diferentes idades.  Nos seus trabalhos, o artista sugere 

com 

 

                          Figura 22 - 10 retratos de Christian Boltanski -1970 

clareza o paradoxo das imagens que testemunham fatos reais mas que, em 

sua insuficiência, podem ser reinventados como ficção. Ao longo dos anos 

70, dedica-se a relatar a vida de anônimos, assim foi em Album de photos 

de la famille D (1973). Na obra intitulada: "10 retratos fotográficos de 

Christian Boltanski" [Fig. 22], o artista explora sua própria memória, 

construindo uma "mitologia pessoal" e investe num tipo de autobiografia 

ficcional, feita a partir da mistura de suas próprias experiências e memórias 

inventadas.  

A obra é constituída por retratos que representam diversas fases da 

sua vida. No entanto, nem todos são retratos de Boltanski. Alguns foram 

apropriados de outras pessoas e apresentados como se fizessem parte de 

sua vida. No capítulo II, vimos que Zelig (personagem ficcional) 

metamorfoseia-se em outro (real); aqui, é o outro (tornado ficção) que se 

incorpora no personagem do autor artista (real).  
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Boltanski joga assim com o ficcional e o factual, construindo a sua 

memória e a sua identidade como quem constrói um labirinto. É com base 

na crença na imagem-signo que Boltanski constrói um espaço ficcional, 

hiper-real, que intenta substituir a sua experiência mesma. 

Trabalha também com objetos particulares, aos quais atribui o 

mesmo papel testemunhal desempenhado pela fotografia: “para mim há 

uma direta relação entre uma peça de roupa, uma fotografia e um corpo, no 

qual alguém uma vez existiu, mas agora não mais” (BOLTANSKI, C. 1980). A 

partir de então monta a grande Exposição em 2010 em Paris, [extensiva a 

Nova York], em que reúne peças de roupas de gente anônima.[Fig. 24]. 

Ainda se interrogando sobre histórias que merecem mas não puderam ser 

contadas, Boltanski - nos anos 80 e 90 - passa a se dedicar à construção de 

monumentos à memória (irrecuperável) das vítimas da guerra e do 

holocausto [Fig.23]. Daí suas notáveis instalações com a serialização [recurso 

hiper-real] de fotos recolhidas ao longo do tempo e da história. [Vide 

também no Cap.II – Fig.15]. 

                                                                                                                   

                                                   Figura 23 - Arquivo de Jornal – 1970 

Na década de 1970, Boltanski usou principalmente a fotografia para 

expressar forma de consciência e lembrar exploração de outrem. Após 1976, 

ele começou Na década de 1970, Boltanski usou principalmente a fotografia 
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para a tratar a fotografia como pintura, fazer colagens de fotografias 

remetendo-se à banalidade vida cotidiana, a fim de refletir a condição 

estética coletiva da civilização moderna nas formas comuns estereotipadas. 

Hoje, trabalha com narrativas anônimas – em instalações de realidades 

ficcionadas: propositadamente com estratégias hiper-reais, como no caso de 

Personnes e Terra de Ninguém.[Fig. 24 / 25 ]. 

       

                 Figura 24 - PERSONNES - Exposição "Monumenta" - 2010 - Grand Palais - Paris, M.C.C. 

Terra de Ninguém, no Armory/Nova York, na Park Avenue, possui 30 

toneladas de roupas descartadas, 3.000 latas usadas de biscoitos e o som 

dos batimentos cardíacos humanos, reunidos de todas as partes todo o 

mundo.  

         

Figura 25 – Terra de ninguém – N.York - 2010        25.1  No Armory - Detalhe central com guindaste  

  

(*) Christian BOLTANSKI – 6/09/1944 – Paris – pintor, escultor e fotógrafo, Francês.            

 

http://3.bp.blogspot.com/_FzGe2l_TL5A/TAE55C1fnpI/AAAAAAAAAlI/6boysQETWC0/s1600/Personnes-Christian-Boltanski-No-Mans-Land.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2fdwS3Y1VhU/S_GHngYv06I/AAAAAAAAYoc/Tee0-RpITZE/s1600/Christian-Boltanski-no-mans-land4.jpg
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Roupas velhas são colocadas no chão em uma formação de ampla 

grade, dividida por caminhos e blocos indefiníveis. Cada bloco é seccionado 

por postes de aço enferrujado a partir do qual uma lâmpada fluorescente é 

pendurada baixo, logo acima da roupa. No centro da instalação ergue-se 

uma montanha imponente de roupas. Um guindaste arranca, ao acaso, 

algumas peças a partir do topo, elevando-as no ar; em seguida, abre suas 

‘mandíbulas’ e deixa-as cair. No catálogo, Boltanski afirma que o trabalho 

poderia ser facilmente sobre o terremoto no Haiti ou qualquer evento em 

que muitas pessoas morreram. Mas a instalação é um grito hiper-real sobre 

o descaso e a indiferença ante a imensidão de gente destroçada, 

abandonada, ignorada na história contemporânea.    

B) Novo encantamento 

É notória a tese de Max Weber [1864-1920] segundo o qual o 

processo ilustrado da razão moderna se deparou com um ‘desencanto’ (o 

desencanto da lucidez) ante o mundo; os logros da racionalização não são 

deslindáveis da consequência do ‘desencantamento’, no qual, de acordo 

com Weber, se encontra o homem da modernidade avançada.    

 Na proposição que conjecturamos, para reflexionar sobre as 

questões (objeto) deste trabalho, este processo de racionalização conseguiu 

situar-nos em um ambiente de um novo ‘encantamento’. 

A estetização generalizada tem atualmente a forma de um novo 

encantamento suportado na condição da apropriação e ‘espetacularização’ 

do mundo. Trata-se de nova fascinação caracterizada por uma estranha 

conjunção: um mundo do desejo e a sedução, em que se encontra a ilusão 

da acessibilidade visual e a inacessibilidade manual (à mão); um mundo 

visivelmente acessível mas inacessível: um mundo que se deixa ver mas não 

se deixa tocar. Um correlato estético deste modo de ser do mundo  



179 

 

contemporâneo é o da estética do êxtase ( advinda do barroco – agora sim 

merece referenciar!) que se cinge a um ‘deixar-se fascinar’. Este 

reencantamento, entendido como um novo giro da fascinação, dissimula seu 

estatuto de ficção, dissimula sua índole de representação, sua lógica do 

‘como se’, atributo da obra de arte na era hipermoderna. O novo 

encantamento tem sua máxima expressão um mundo encantador e 

encantado, ou seja, um mundo ao qual pertencemos e que, 

paradoxalmente, não nos pertence. 

C) Nova sensibilidade - A ficcionalização do real  

A referência constante, neste trabalho, à estetização generalizada é 

vista como o novo encantamento. Em um passo adiante, passamos a 

compreendê-la mediante a fórmula de ficcionalização do real, sedimentando 

a sensibilidade contemporânea.  A ficção é um deslocamento. É uma 

escapatória da realidade como viagem em que dela se escapando, nos faz 

voltar à ela (realidade) mesma. 

Na contemporaneidade, hipermoderna, a ficção deixou de ser um 

lugar a se ir e ter que voltar para nossa própria realidade.  Se a ficção é o 

que ‘leva tempo’ - o que começa e acaba - na atualidade a supressão do 

tempo implica a supressão da ficção como um lugar a ter que se ir. O 

dispositivo televisual [telemático] – TV, vídeo, Internet etc. - está sempre 

conectado; é presença presente a qualquer hora. A ficcionalização da 

realidade traz consigo a desaparição da realidade. Isto é o que se nos revela 

o filme “Show de Truman” / “O show da vida” [*].  

(*) - The Truman Show -1998 - USA. [O show da vida (BR)]. Direção: Peter WEIR. 

Protagonistas: Jim Carrey (Truman Burbank); Laura Linney (Meryl/Hannah Gill); Ed 

Harris (Christof); Noah Emmerich (Marlon); Natascha McElhone (Lauren). No Oscar 

/1999, O Show de Truman foi nomeado para três categorias, mas não ganhou 

nenhum prêmio. Peter Weir recebeu a nomeação para Melhor Diretor, enquanto Ed 

Harris foi indicado para Melhor Ator Coadjuvante e Andrew Niccol foi nomeado por 

Melhor Roteiro Original. Já na entrega do Globo de Ouro, o filme obteve sucesso: 

Carrey (Melhor Ator), Harris (Melhor Ator Coadjuvante) e Burkhard Dallwitz e Philip 

Glass (Melhor trilha sonora original) conquistaram suas respectivas categorias.       
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                              Figura 26 - Fotos de divulgação do filme Distribuidor: CIC 

                      

A trama gira em torno de um personagem que nasceu, cresceu e 

vive num reality show: onde câmeras acompanham a sua vida durante as 24 

horas do dia. A cidade – Seaheaven - onde vive, é cenográfica, as pessoas 

com as quais convive são atores e atrizes fictícias. Truman Burbank, porém, 

desconhece toda essa situação, não tem a menor ideia de que é o 

protagonista de um programa de TV. 

O reality show é amplamente assistido: muitas pessoas acompanham 

o programa durante 30 anos ininterruptos. Algumas delas têm verdadeira 

compulsão por Truman, discutem o show, se emocionam, consomem 

produtos da série, se envolvem realmente com a personagem, porém, sem 

ter uma visão crítica sobre a situação de uma pessoa cuja vida é uma farsa 

motivada apenas por questões de lucro, audiência, marketing. Os 

(tel)espectadores vivenciam, em outro aspecto, a própria ficção do 

protagonista, controlado por Christof, diretor e criador deste universo 

simulacral de Truman.  

Truman é um vendedor de seguros e vive pacatamente em 

Seaheaven [Fig. 27 a 28], ilha estúdio, desde o nascimento vigiado pelas 

câmeras de televisão, ininterruptamente.  Ele  leva  alegria  e  esperança  

para  milhões  de telespectadores em todo o mundo, sem saber que é o 

protagonista de uma vida-show permanente. 

http://media.adorocinema.com/media/film/images/3791/1245103592_showdetrumanposter02.jpg
http://media.adorocinema.com/media/film/images/3791/1245103592_showdetrumanposter02.jpg
http://media.adorocinema.com/media/film/images/3791/1245103591_showdetrumanposter01.jpg


181 

 

Com o transcorrer dos fatos, episódicos, Truman, alertado, tenta sair 

desta ficção real e Christof insiste em dissuadi-lo mas ele consegue escapar, 

atravessando a porta da parede que separara seu mundo real do outro 

desconhecido e despede-se com o seu jargão de costume: “caso não os veja 

de novo, tenham uma boa tarde e uma boa noite!”, levando ao delírio todos 

os espectadores que assistiam àquele capítulo.  

Difícil não relacionar o mundo de Truman (onde vigora o poder de 

ilusão) com o nosso (outro) mundo real. E, na hipermodernidade, diante das 

telas inebriantes, extasiados frente ao televisor, não seríamos também um 

prisioneiro do mundo das aparências? 

 

O roteiro de Andrew Niccol, dirigido por Peter Weir, ficcionaliza, ele 

mesmo, a encenação especular e espetacular dos reality shows tão 

constantes nas grades de programação hiper-realista dos sistemas de 

televisão atual. O simulacro passa a ser o território real da vida cotidiana 

dos consumidores: os dois mundos, o de Truman e do público, 

paradoxalmente se aproximam na realidade concreta e se imbricam na 

representação sígnica de seus universos. Nossa realidade é a ficção 

realizada, como em O show de Truman. 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE: 

Truman Burbank (Jim Carrey) é um homem comum da cidade de Seahaven, que 

vive com sua esposa Meryl (Laura Linney) numa casa no subúrbio e ganha a vida 

vendendo seguros, numa vida aparentemente normal. Truman entretanto não 

sabe que toda a sua vida se trata de um reality show criado e comandado por 

Christof (Ed Harris), produzido em um gigantesco estúdio que até pode ser visto 

do Espaço. Abandonado pelos pais ainda bebê, Truman é adotado por uma rede 

de televisão que o cria num mundo irreal: a cidade onde vive é um imenso 

cenário; sua esposa, amigos, vizinhos, todos são atores contratados. Sua vida é 

uma farsa, acompanhada por milhares de espectadores. Mas Truman começa a 

desconfiar de que existe algo estranho quando ele dirige seu carro e o rádio 

sintoniza uma frequência que narra exatamente o que ele faz no momento. Quis 

viajar mas o ônibus enguiça antes de sair do lugar e ao sair com seu carro, e 

tenta ir pelas estradas, se depara com um estranho vazamento da usina nuclear 

da cidade, que o obriga a voltar para casa à força. Paralelamente, do lado de 

fora do show, Sylvia (Natascha McElhone), que fora uma coadjuvante do show há 

anos e por quem Truman havia se apaixonado, luta para que ele descubra a farsa 

em que vive. Então, Truman se depara com o sua real situação e despertado 

consegue partir para a outra realidade: a vida fora do aprisionamento da ilha-

estúdio de TV.   

                                [Texto ‘copidescado’ do original de Distribuição-Video: CIC/Paramount ] 
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Fig. 27: a) Seahaevan- ilha estúdio   b) Truman – corretor de seguros           c) Truman cruza a linha do real 

Truman não saindo da realidade para a ficção, mas da ficção para uma 

realidade desconhecida, com efeito, sai (ficcionalmente) da realidade à 

ficção, precisamente. 

         

Figura 28 – a) Seahaven/estúdio     b) Jim Carrey / Truman –         c) Truman começa sair do sonho 

 

A perda da realidade implica no pressuposto de que alguma vez nos 

tenha pertencido mas a realidade, ao certo, sempre foi instância 

inalcançável em sua totalidade. Daí os processos de ficcionalização serem a 

ponte para uma aproximação do real e atenderem, mesmo que 

ilusoriamente, à essa concretização desejada.   

É essa realidade ficcional, com a qual desaparecem a velha 

realidade e a velha ficção, a que nos remetemos nestas inquirições, tendo 

como cenário de fundo a hipermodernidade (como propugna Lipovetski em 

Tempos hipermodernos - 2004) e vendo como expressão formal central, no 

entendimento da tessitura do nosso trabalho, a Representação imagética 

Hiper-real – no contexto de uma nova Visualidade e Sensibilidade. Sendo 

estas, as instâncias que se vêm forjando por intermédio de urdiduras de 

linguagens estéticas hiper-realistas, cujas práticas tentamos compilar e 

demonstrar nesta cartografia iconológica.             

http://media.adorocinema.com/media/film/images/3791/1245103593_showdetruman01.jpg
http://media.adorocinema.com/media/film/images/3791/1245103593_showdetruman01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FooR3wdqWzY/SqUMBdsOfdI/AAAAAAAAAPI/Qsb3dRAIPNk/s1600-h/show-de-truman03.jpg
http://media.adorocinema.com/media/film/images/3791/1245103589_showdetruman09.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FooR3wdqWzY/SqULkbdvRYI/AAAAAAAAAPA/ZFxS_7kIB1E/s1600-h/show-de-truman04.jpg
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3. Urdimentos da hiper-realidade  

 Enquanto se ampliam as possibilidades de fazer do mundo sua 

representação (para se sentir esteticamente), vimos a relevância do 

representado ir decrescendo progressivamente até chegar ao esteticismo, 

que é o absolutismo da representação. 

Este fluxo da representação deriva para um conjunto de categorias 

ou elementos característicos das linguagens contemporâneas: sua 

reflexibilidade, sua autoconsciência; o efeito de realidade; o efeito de 

impacto; a obscenidade,; a ficcionalidade. O objeto das artes é agora a 

própria arte ou por outra sua própria representação; os motivos da arte são 

tomados da história da arte através de recursos ‘apropriadores’, de citações, 

de poéticas em metalinguagem. Na representação da realidade, esta 

ficcionalizada, passa a ser fonte produtora de estados estéticos: daí surge a 

urdidura do hiper-real. 

O discurso artístico, nos anos oitenta, (con)versa sobre a própria arte, 

sobre suas variações, suas revisões ou ‘revivals ’. Já, nos noventa, ressurge 

uma maior preocupação por questões de identidade, por questões sociais e 

culturais. A representação artística mais recente tem uma característica 

fundamental em dois pontos, que congrega o sentido da hipermodernidade:  

 a) por uma parte, ensaia e põe em ação novas medidas de implicação 

ideológica no mundo - poéticas denunciantes, de compromisso com 

questões sociais concretas - mas de fora, para poder olhar. O artista, 

como observador de seu tempo, é um criador de posições e posturas 

de observação.  

 b) De outra parte, correlativa à anterior, as artes se infiltram 

(autoironicamente) na realidade, apagando os sinais diferenciadores 

habilitados pela tradição moderna da arte com a finalidade de instituir 

um âmbito autônomo da representação artística. Assim passa a ser 

quase pura aparência de mundo real. A representação artística passa, 
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em novo estágio, a ser configurada como arte de ‘fingimento’: de 

fingimento de realidade (para como espiã, infiltrada, poder intervir 

nela) - artifício de intervenção e de simulação da condição artística. 

Quando se perde a ambiguidade constitutiva da aparência, quando 

a aparência passa a ser pura evidência, imposição de evidência, violência de 

evidência, estamos perante um estágio de HIPER-REALIDADE. 

 A ficcionalização traz consigo a redução do real ou como expressou 

Roland Barthes: o ‘efeito de realidade’. Este efeito intenso de realidade quer 

denotar um ‘mais real que o real’. E para tanto faz uso de poéticas e 

retóricas de simulação da autenticidade, espontaneidade, imediatismo, para 

se constituir em hiper-realidade. 

Em uma primeira aproximação do hiper-real – ontologia retórica 

correlativa de um determinado ‘sentimento de realidade’ – valeria à pena 

destacar dois atributos:  

1) O hiper-real é um construto para o efeito intenso de realidade. 

Essa primeira determinação pode ilustrar-se com uma 

perturbadora afirmação de Artaud: “A imagem de um crime 

apresentada nas condições teatrais adequadas é infinitamente 

mais terrível para o espírito que a execução real desse mesmo 

crime” (“El teatro y su doble”. 1983: 96). 

2) O hiper-real é ‘constructo’ mais real que o real; realidade 

concentrada, superávit de realidade. O hiper-real é a realidade  

realista; evidência perfeita de realidade. A hiper-realidade como 

ontologia da contemporaneidade é o resultado da indústria de 

ficcionalização da realidade. 

O efeito de realidade atua como gerador de sentimento de realidade 

quando a realidade mesma se camufla (desaparece) (se esconde) por se 
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deixar tomar por simulacro ou simulação. [foi a base do argumento do 

fenômeno Zelig – que examinamos no Capítulo III].  

O hiper-real consiste na dissolução (apropriação) do real (por parte 

de) na ficcionalidade do simulacro, que é uma cópia sem original, um signo 

(quase absoluto), carente de referente de realidade. A ficcionalidade é a 

realização do real. Do mesmo modo que a realidade vem a desaparecer, 

sendo usurpada pelo hiper-real (a hiper-realidade é a supressão do real tal 

como é produzida na contemporaneidade), a ficção, segundo sua 

caracterização moderna, claudica em mãos do ficcional generalizado. A 

hiper-realidade é o triunfo da ficcionalização, com a qual se cumpre o 

término da realidade.  

Por isso o hiper-real, para existir, deve servir-se da retórica de 

neutralização do “fazendo de conta de como se não houvesse...”. A TV-real 

opera “como se ” não estivesse a câmera presente: esta é a estética 

dominante do hiper-real. Daí o apogeu da representação fotográfica em 

nossa época, a fotografia como paradigma – e ilusão – de meio-imediato. 

A fotografia satisfaz a exigência (irônica) do como se interviesse 

(como se não estivesse) para levar ao extremo a apropriação 

representacional do mundo. Como disse Susan Sontag: “De estar ‘ali fora’, o 

mundo passa a estar ‘dentro’ da realidade” (“Sobre a fotografia”.1992:91).  

E Eduardo Subirats em “Realismo alucinatório” (p. 41): 

“A fotografia é um meio hiper-real, aquele que mais objetivamente 

nos aproxima ao real, o olhar frio, despersonalizado e anônimo, um 

olho sem qualidades que, por isso mesmo, é tanto mais hábil para 

reproduzir o dado sem a menor participação subjetiva”. 

Em sua teoria sobre o simulacro, Baudrillard assim faz uma 

referência que se adequa à questão que vimos tratando: 
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“A um espaço cuja curvatura já não é a do real, nem a da verdade, a 

era da simulação se abre, pois, com a liquidação de todos os 

referentes. Não se trata de imitação, nem de reiteração, inclusive 

nem de paródia, mas de uma suplantação do real pelos signos do 

real, isto é, de uma operação de dissuasão de todo um processo real 

por seu duplo operativo, máquina de índole reprodutiva, 

programática, impecável, que oferece todos os signos do real e, em 

curto-circuito, todas suas peripécias” (“Cultura e Simulacro”. 

1987:11). 

Para consecução dos atributos, inerentes à condição da hiper-

realidade, a representação imagética contemporânea articula (constrói) sua 

trama semiótica através da urdidura de recursos retóricos e das categorias 

expostas, no início, e que podem ser sintetizados nestes três planos:  

 efeitos de realidade;  

 retórica do efeito de naturalidade;  

 emprego do impacto e exagero formal : com destaque do obsceno. 

 

    

3.1 Efeito de Realidade  

A hiper-realidade tem sua essência na produção do efeito de 

realidade. A perda da realidade deve cumprir a exigência de manter a ilusão 

de sobrevivência dela e esta ilusão se mantém mediante estratégias, iguais 

as operadas pela indústria do hiper-real, do efeito de realidade. No âmbito 

da produção imagética é suficiente mencionar a farta produção de 

documentários “fake”, na senda do já referenciado e pioneiro Zelig de Wood 

Allen [Cap.III – B].  

Um exemplo significativo, na TV, além de inúmeros, poderá recair na 

paradigmática produção de “Linha Direta” (da TV Globo - períodos: 

1990/1999 a 2007), estruturada com os recursos formais expressivos de 

elaboração deste efeito de realidade, executando as encenações dos fatos 
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criminais ocorridos no Brasil, relatados por protagonistas atores e/ou 

personagens reais. Além do que cresce, na concepção de estruturação das 

programações televisivas, o número de programas a estilo de “reality 

shows”, narrativas ilusórias de situações reais.  

Nas redes WEB, é marcante a presença em maior ou menor 

densidade do fenômeno “Second life”, sendo recorrente o fator de atração 

e/ou satisfação dos desejos e impulsos sexuais.  Com a adoção da high–tech 

e da infografia o “efeito de realidade” culmina nos ambientes virtuais de 

hoje, em que a simulação realista é a “logo-tecnia” dominante.  

Da mesma forma, e por outro lado, há que considerarem-se os 

apelos do cotidiano da vida contemporânea e suas estratégias de sedução 

ao desfrute de uma realidade ficcionada, pela publicidade: como são os 

casos dos Hotéis com ambientes reais; bem como os ‘Stands’ e Vitrines de 

venda imitativos; os ‘Gadgets’ e o crescente nascimento de ‘indivíduos’, 

gerados pela germinação da ciência cibernética – robótica - e toda sorte de 

mecanismos dos novos mídias, ilusionando públicos consumidores ou 

receptores. [destes últimos aparatos, já esclarecemos, não nos ocupamos no 

decurso das presentes reflexões. Um projeto futuro poderá suceder a este 

intento inicial de lastrear as instâncias básicas do hiper-real, nas 

representações digitais].   

3.2 Retórica do efeito de naturalidade  

O efeito de realidade - que só provoca a ilusão dela através de 

intensificação de tal efeito - faz uso constante do ‘impacto’ [Fig.36-37]; busca 

impor-se recorrendo à retórica do imediatismo – captação de 

acontecimentos diretos [Fig.34-35], da naturalidade, da espontaneidade, da 

autenticidade e da veracidade [fig.33]. A hiper-realidade se elabora e até se 

‘presentefica’ como exibição da ilusão de realidade: é o caso de um dos 

grandes exemplos de suposta ‘naturalidade’ - a criação de Casas Museus, 

onde se simulam o cotidiano do “ente-celebridade” que ali viveu; ou ainda 
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de Parques Temáticos – com toda espécie de naturalização da natureza ou 

do meio ambiente a que se referem ou imitam.  

No plano da representação imagética, comecemos por aludir à obra 

de Jeff WALL(*) porque ele tem buscado, enquanto relato e ações, construir a 

espontaneidade, dispondo cuidadosamente do efeito de causalidade natural 

- como se poderá verificar nas ‘peças’ a seguir: 

          

            
Figura 29 -  Insônia - 1994 - Perfomance/instalação. Jeff Wall                             

 

O conjunto desta obra [Fig.29] é uma réplica exata da cozinha, no 

estúdio de Wall. O homem, aparentemente sofrendo de um episódio de 

pesadelo da insônia é um ator. Atua [representa] dentro do princípio teatral 

naturalista, imprimindo veracidade à ação.  

A atmosfera claustrofóbica é enfatizada pelo posicionamento 

estranho da mobília que parece bloquear a geladeira e abertura do próprio 

fogão. Tudo ao espectador parecerá banal, vivenciado intensamente, nesta 

performance programada. ( a cena que compõe o trabalho acima [Fig.29] 

resulta em uma performance – compondo uma obra final de vídeo-arte ). 

http://eserra.files.wordpress.com/2008/12/jeff-wall-insomnia.jpg
http://eserra.files.wordpress.com/2008/12/jeff-wall-insomnia.jpg
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           Figura 30- The milk -1984                                                        

The milk - ‘Leite’ - é outra representação de um indivíduo 

socialmente cobrado. "O sofrimento e a privação permanecem no centro da 

experiência social", comenta Wall. Numa referência admitida pelo artista: o 

estouro do líquido é emblemático do homem, é o quadro de sua mente; mas 

o que poderia ter provocado essa emoção extrema não é revelado.  

 

Figura 31 - The Thinker, 1986  

Em o “Pensador” a naturalidade da atitude do ser solitário é representativo 

desta constante, no trabalho artístico de Wall. Marca metaforicamente a existência 

“individualista” dos personagens reais, na hipermodernidade. 

 

 

http://search.it.online.fr/covers/wp-content/jeff-wall-the-thinker-1986.png
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Figura 32 -The Stumbling Block, transparência em lightbox, [1991]. Ydessa 

Hendeles Art  Foundation, Toronto. Jeff Wall 

O tropeço urbano, muitas vezes encarado com humor, vira uma ação que 

permite que pessoas hesitem e reconsiderem suas ambições. Um gesto que 

pode ser poético e político, segundo declaração do próprio autor da ação 

fotografada [In: Catálogo de Exposição, 1991]. Essa cena urbana de qualquer 

grande cidade da chamada “América indeterminada” e seus trabalhadores 

apressados poderia ser a mais banal das imagens se não fosse pelo homem 

de meia idade que se mostra passivo com o tropeço de uma mulher sobre 

seu corpo deitado e pelo homem de terno e gravata que sentado ocupa o 

restante da calçada. [corpos deliberadamente posicionados].[Fig.32]. A 

representação programada urde o hiper-real, utilizando-se do efeito retórico 

de naturalidade: trata-se da estetização de aspectos da vida cotidiana.  

(*) WALL, Jeff – nasceu em Vancouver, Canadá, em 1946. Torna-se proeminente como 

artista da fotografia e artes visuais. Professor da University British Columbia (Art and 

Design). Tem obras nos maiores museus em diversos países dos EE.UU. à Europa. 
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3.3 Efeito de Impacto  

Como ficou aduzido, o efeito de realidade adota, quase sempre, um 

dispositivo de impacto. A partir disso, é possível pensar a 

contemporaneidade como uma combinação com este fator ‘impacto’, 

caracterizando a hipermodernidade e constituindo um novo perfil de 

representação imagética para um espectador, que supõe contemplar 

aprazivelmente o próprio impacto.  

É o que promove as criações das peças publicitárias da Benetton que, 

em grande amplitude escalar, se nos expõem temas impactantes ou tabus, 

trazendo-os surpreendentemente à visão do público – em cada campanha 

de um produto que lança no mercado. A abordagem se realiza com 

tratamento de espontaneidade fotográfica, seguindo o espírito de veracidade 

documental. (Fig.33/49/50). 

 

                   

         Figura 33 - Out-door da Beneton - 1980 - Morte de um paciente de AIDS e sua família 

Na urdidura da hiper-realidade, já nos referimos antes, há uma 

apoteose da visão sobre as demais faculdades sensíveis. Daí porque os 

formatos hiper-reais adquirem proeminência na iconosfera contemporânea. 

Os exemplos que apontamos constituem metonimicamente a expressão de 

uma realidade total – onde a imagem triunfa e se exibe em hiperespetáculo.  
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Presenciar uma tragédia ao vivo, estampada como na imagem-

evento do ataque de dois aviões ao maior palco – onde transcorriam as 

encenações de poder e do domínio como trama (invisível), no subterfúgio 

imperialista - provoca e promove novos princípios de visibilidade e 

visualidade. Trata-se da instituição exorbitante do hiperespetáculo: o 

impacto e a vitória, afinal, da imagem [conquistadora] ao alcance de todos. 

 

       Figura 34 

Instante fixado do início da destruição impactante das Torres gêmeas de New York, 

nos EUA – manhã de 11/09/2001. Foto de divulgação: World Trade Center em 

chamas.  

 A imagem do segundo avião avançando para chocar-se contra a 

torre será certamente uma das imagens antropológicas mais exatas para 

indicar o exato momento do êxtase estético da visão hipermoderna.  

O triunfo do olhar estarrecido, embevecido, embriagado pela catástrofe, 

além do próprio espetáculo, representada em voos de impacto de grandiosa 
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e impensável amplitude: o avião que avança, o corpo que escapa, em 

perfeita instantânea atualidade hiper-real.  [Figura 35].   
 

        Fig.35 

        Imagem da queda de uma pessoa, pulando da torre norte do World Trade Center 

Ora, o impacto tem também seu melhor recurso na imposição da 

‘obscenidade’ [Fig.37 a 40]. Esta assume outras variantes que ultrapassam às 

relacionadas, comumente, apenas com atitudes e práticas sexuais, segundo 

as asserções de Jean Baudrillard quando abordou esta questão de maneira 

recorrente, nos últimos anos. Isto é o que pondera em “As Estratégias fatais” 

[p. 67-68]:  

“Para que uma coisa tenha um sentido, é necessária uma cena, e 

para que exista uma cena, faz falta uma ilusão, um mínimo de ilusão 

(de sedução), de movimento imaginário (de movimento imaginante), 

de desafio do real, que nos arraste, que nos seduza, que nos rebele. 

Sem esta dimensão propriamente estética, mítica, lúdica (dimensão 

da ficção), nem sequer existe cena do político, em que algo possa 
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constituir um evento. E esta ilusão mínima desapareceu para nós: 

não há nenhuma necessidade nem nenhuma verossimilitude para 

nós nos acontecimentos[...] do terrorismo ou da inflação, ou da 

guerra fria. Temos uma super-representação deles nas mídias, mas 

nenhuma imaginação verdadeira. Tudo isso para nós é 

simplesmente obsceno, posto que através das mídias está feito 

para ser visto sem ser contemplado, alucinado entre linhas, 

absorvido como o sexo absorve ao voyeur: à distância. Nem 

espectadores, nem atores: somos uns ‘miradores’, sem ilusão”.      

 

Figura 36 - Imagem da desolação em um hospital de Baghdad, flagrada por Max 

Becherer, para The York Times. 

Debray (1993) é taxativo em dizer que “a prova pela imagem anula 

os discursos e até os poderes”.  Em abril – 2004 – a mídia mundial 

emudeceu com a divulgação de tortura a prisioneiros da guerra do Iraque. 

Bush disse que: «existe uma diferença abismal entre a crueldade de Sadam e 

os incidentes isolados de tortura das tropas ocupantes».  

Para Bush, sodomizar prisioneiros, dar-lhes tarefas mortais, obrigá-

los a masturbar-se para os machucar, envolver-lhes as cabeças com plásticos 

ou derramar sobre eles azeite a ferver, «são incidentes isolados muito 

diferentes das torturas massivas de Sadam».  

http://www.maxbecherer.com/department.asp/csasp/DepartmentID.510/csasp.html
http://www.maxbecherer.com/department.asp/csasp/DepartmentID.510/csasp.html
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As suas palavras, despóticas, buscavam justificar seu terror com a 

tirania de Sadam. Um exato ditirambo hiper-real de louvor à obscenidade.  

 

Figura 37 – Foto:divulgação.Cena de Militar Americana, subjugando Prisioneiro Iraquiano. 

A obscenidade tem implicações múltiplas que dependem das 

circunstâncias de sua aplicação ou melhor de sua aparição. Porque obsceno 

[de origem latina] é tudo aquilo que por estar fora de cena, vem às claras. 

Se apresenta para ser observado; ser apropriado pela vista, por aquele que 

se compraz com o pleno olhar a cena. Extrapola então o comum; passa à 

ordem do extraordinário, do espetacular. Opera, às vezes, veladamente; 

mas o exagero  é a maneira com que se apresenta para a satisfação do 

espectador.  

As fotos da perversidade dos militares americanos, vindo ao conhecimento 

do público, são obscenas em razão de suas propriedades invulgares, pelo 

insólito das situações, estranheza e degeneração ética. Cenas escabrosas.       
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 Figura 38 – Foto: divulgação – sobre orgias forçadas com prisioneiros do Iraque.                           

     

  A resolução 3059 da ONU definiu a tortura como todo o tratamento cruel, 

desumano ou degradante de prisioneiros, e que em democracia o primeiro 

dever de um estadista é combater a tortura. Sua prática e incentivo e mais 

ainda sua configuração imagética sensacional, afeita à mídia, é um correlato 

obsceno, extremado.  

A publicação das fotos 37/38/39/40/41 – se  enquadra neste conceito.        
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                    Figura 39 - Soldado torturando prisioneiro civil iraquiano. Foto: divulgação      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                Figura 40 – Intimidação à prisioneiro – Guerra do Irak. Foto: divulgação                                                                                

3.4 Montagem Obscena.  

A obscenidade é o império absolutista da percepção. Não há mais 

que o visível-visual-perceptível. A obscenidade é uma espécie de imposição 

da realidade inimaginável. Isto é, da realidade que, por dar-se à percepção 

absoluta, impede a possibilidade de ser imaginada.  
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Surpreendente, instantânea, programada, calculada, perversa, 

extravagante, patológica, envolvente ao mesmo tempo; se instala – por 

montagens opulentas - no cotidiano de cada um. Simula a ilusão de o 

espectador poder ver tudo e dissimula a redução da realidade crucial ao 

espelhamento de sua presença imediata. [Fig.41].  

              Figura 41  

 

Em 6 de maio de 2004 – As fotos mostram soldados dos Estados Unidos, humilhando 

prisioneiros iraquianos na prisão de Abu Ghraib em Bagdá, no Iraque. [Fig.40/41]. 

 

No hiperespetáculo imagético de que tivemos uma pequena 

amostragem icônica, a imagem das Torres gêmeas e da sequência da 

atuação dos soldados do E.U.A resultam apenas, hoje, em fotografias da 

barbárie no apogeu da civilização, obtidas com uma câmera furtiva de 

celular para serem vendidas às grandes redes de televisão e disseminadas 

exaustivamente na Internet como um vírus do mal absoluto. Não mais que 

imagens sensacionais, conseguidas, efetivamente, para uma boa 

retrospectiva de final de ano. Uma imagem para o YouTube. Uma imagem 

para concorrer com o ‘hit parade’ das imagens mais extraordinárias do ano.  
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Deliberadamente obscenas: o que restará desses processos 

midiáticos pretensamente exemplares? Nada mais do que imagens. Se o 11 

de setembro rompeu a “greve dos acontecimentos” na linguagem de Jean 

Baudrillard ele já não passa agora de uma imagem de retrospectiva, um 

cartão postal da estupidez humana a integrar o álbum das imagens do 

século.  

Ainda mais que para cada imagem se promove, hoje, uma espécie de 

assepsia, tornando-a límpida sem a mancha da realidade verdadeira por ter 

sido emoldurada em um real próprio para consumo espetacular. 

Na imposição da realidade inimaginável tudo é dado à vista de todos. 

O sortilégio do obsceno consiste em fazermos crer na proximidade infinita 

da realidade: em fazermos crer na ilusão da supressão de todas as 

distâncias e todos os obstáculos e opacidades. A indústria do real se serve do 

obsceno para criar a ilusão e a complacência de que a realidade está à mão, 

ao alcance inexorável do olho, sob o controle de quem está vendo (i.é. o 

espectador).  

Fig. 42 - Alcyr Collaço, dono da “Tribuna do Brasil’, guarda na cueca dinheiro de 

proprina do 

mensalão 

brasiliense. A 

gravação, feita 

por ex-

secretário do 

governador, 

mostra o 

empresário 

recebendo R$ 

30 mil e 

copiando o 

gestual ‘petralha’ de enfiar o dinheiro junto às partes pudendas. O fato serve para 

ilustrar o alastramento da corrupção que se revela disseminada.                                                             

A cena da imagem, Figura 42, simples que seja, se transforma em pura 

‘cena estética’. Infograficamente procede-se uma assepsia: dota a imagem 

de textura suavizada; as manchas conotativas lhe são retiradas ou abstraída;  
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à fisionomia se lhe atenuam as feições e aos gestos se lhe aplacam a 

rudeza. Como este, assim será o tratamento dos meios de exposição visual 

dos fatos, das ocorrências e dos acontecimentos na mídia contemporânea 

em função da pura atração do mero olhar; fica apenas a satisfação e prazer 

de ter visto: montagem obscena.  É o que indicia a ilustração abaixo, tendo 

sido esta [Fig.42], a imagem-piloto divulgada em vários jornais do país e 

animada na mídia eletrônica – sob o pretexto de que à original faltava 

nitidez. 

                 Figura 43 

Representação Hiper-realista (info-desenho computadorizado) – elaborada para o Jornal 

Gazeta – SP - evidencia com mais ênfase o momento, aqui ficcionalizado, em que Alcyr 

Colaço esconde o dinheiro no episódio, conhecido como o Mensalão de Brasília.                

O sentido do olhar obsceno – que se compraz na apreensão da 

presa-visual – se satifaz na ilusão de que uma dada realidade, exposta 

exuberantemente, lhe cai sob controle imediato e permanente [Fig.42/43/44]. 

Talvez, por isso, acontecimentos como o ”escândalo do mensalão” (tanto do 

PT como do DEM), publicitados – ou de fatos escabrosos de atentado à 

cidadania individual ou coletiva, não espantam mais.  
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        Figura 44 - Governador Arruda do Distrito Federal, recebendo sua propina. Gravação em video.   

Figura 45- Oração por propina                                                      

 

 

 

O imediatismo diário das formas de representação midiáticas cria a 

banalização do acontecimento no instante e responde ao mais alto grau de 

sofisticação, na subtração do sentido de realidade: pois suprime-lhe a 

temporalidade de permanência da significação sígnica, passando prevalecer 

a efemeridade dos fenômenos – assim como as ocorrências aqui expostas.  

Então o Olho se compraz com o que é dado a ver maximamente, em 

montagens ‘obscenas’, nos instantes dos massmídias – como podemos 

atestar pelos fatos ocorridos de alta corrupção e degradação da vida pública  

Leonardo Prudente (DEM), Júnior Brunelli (PSC), Eurides Brito (PMDB), que são evangélicos, 

aparecem nos vídeos recebendo propina – ilegalmente - e fazendo oração de 

agradecimento a Deus pela benção alcançada. A forma de exposição, sob luz diáfana, 

atenua o crime e é como se já fosse suficiente para a punição do delito.                                           
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oficial de administrativos e políticos nacionais dos quais tivemos 

metonimicamente um quadro demonstrativo nas imagens das figuras 42 a 

45 - página anterior. 

3.5  Efeito de exposição 

Sendo o obsceno, como estamos vindo a observar, uma categoria 

que  instiga a pulsão do ver, esta se locupleta no elaborado efeito estético 

de acessibilidade, proporcionado pelos mecanismos da Publicidade.  

      

      Figura 46 – Detalhe do Out-door / e peça múltipla de PUB para o produto Sutiã da Wonderbra     

A ‘Wonderbra’, famosa marca de sutiã, é mais uma Incorporação/PUB que 

adotou a tendência Hiper [Fig.46] e lançou em Londres um outdoor com uma 

tecnologia tridimensional. A foto que está exposta no outdoor é da modelo 

brasileira Sabraine Banado, usando um dos sutiãs da marca que 'levanta' 

qualquer autoestima, bem como com a ajuda de óculos especiais todo 

espectador/consumidor poderá vê-la (a imagem) muito além, mais real. 

[note-se: o pregador de cartaz compõe figurativamente a fotomontagem da 

propaganda – cria a ilusão de real].             
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No pôster abaixo, a famosa atriz/modelo da América, Drew 

Barrymore(*) se oferece à contemplação antropofágica do olhar 

hipermoderno. A representação imagética supera o produto comercializado 

para degustação. É hipersigno se ‘presenteficando’. [Fig.47].  

                                      

                                                     Figura 47 Cartaz Pub/USA 

Drew Barrymore, como uma garçonete safadinha mostrando o seio 

– que é curiosamente parecido com as tortas em volta dela – converte-se em 

signo-espetáculo de uma mesa posta. Tudo na foto, portanto, é comestível.  

 

____________________  

(*) Drew B. BARRYMORE – Califórnia, 1957. Atriz produtora. Melhor Atriz em 2010 

na mini-série Little Edie. Foi a Gertie do ET, o extraterrestre. Produziu As panteras. 

Tem estrela na Calçada da Fama, 2007.   
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                                               Fig-48 Pub/Beneton/2007. Anúncio - Aut.:OlivieroToscani.Modelo: Isabelle Caro       

No âmbito do hiperespetáculo 

publicitário das metrópoles o conteúdo 

pode ser até preenchido com silicone. 

Afinal, estamos no pós-humano e nada 

impede que o real seja uma prótese.        

O hiperespetáculo pode até ser a                    

conjugação da aneroxia com o silicone. 

O menos e o mais: não há verdade nem mentira no hiperespetáculo. 

Somente imagens para voyeurs.                                                                                                                                                                                         

O obsceno é hiper-real (realista) pelo que tem de imposição 

excludente e exibicionista do perceptível sobre o imaginável. Este 

[hiper]realismo, para apropriar-se da realidade, deve fundar-se sobre a 

lógica do inimaginável: encontrando nos paradoxos sua figura expressiva 

mais adequada. Guia-se por este estratagema a inventiva criativa das 

“campanhas publicitária” de Oliviero Toscani para a Benetton [Figs.49/50]. 

Figura 49   PUB/Benetton 

Massimo Canevacci afirma em sua “Antropologia da comunicação visual”  

que a publicidade desta “empresa têxtil italiana inventou a mais 

antropológica das publicidades. No final dos anos de 1980, todas as 

fotos da Benetton se caracterizam pelo índice máximo de confusão 

interétnica, intercromática e interpolítica: com elas afirma-se o 

http://2.bp.blogspot.com/_fvMmtgX9Xf0/Rz4zV6Z-auI/AAAAAAAAAEY/V9ycwzA7xgU/s1600-h/Benneton+-+Padre+e+Freira.jpg
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princípio da equivalência entre cores, etnias, regimes diversos. Cada 

imagem jovem, por vezes muito jovem, expõe o máximo tolerável de 

signos que misturam, fundem, sincretizam mensagens culturais 

opostas entre si, numa exposição antropológica mundial”. 

(CANEVACCI. 2001: 155). 

        Apesar de estar direcionada para outro ângulo de abordagem, a 

conceituação de M. Canevacci poderia ser adotada devidamente para 

configurar um dos processos de sincretismo visual empregado pelo hiper-

realismo – onde se acentuam elementos plásticos díspares e diversos, na 

representação imagética exposta. As componentes formais – os contrastes 

hiperbólicos são tão fortes que anulam qualquer reserva [censura] do olhar. 

Então o caráter obsceno sobressai-se. Prevalece a extrema exposição 

publicitada. O triunfo da obscenidade congrega, além do mais, a supressão    

  Fig.50  

do relato; só um puro ver sem tempo para mais nada - a impossibilidade do 

relato e da cena – por excesso de aparência concreta: este é o assombro 

ante o obsceno – tudo está contemplado à visão, não se pode imaginar que 

haja algo mais além do apresentável e descritível pela imagem.  
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Deparamo-nos ante a pura superfície. Ante o espetáculo absoluto, 

com processos de acabamento refinados de uma realidade, posta em cena 

de pura evidência; puro silêncio que culmina com um “não há mais que 

falar!”.  

Como se constata na ampla ‘cobertura’, feita pela mídia mundial, da 

atuação impostora e campanha de dominação das Forças dos EEUU, na 

guerra do Iraque. 

                                        

                                                                                                                                                     
Fig. 51 – Tropas dos EEUU - Patrulhamento e intimidação à população de Bagdá – Fotos: 

divulgação 

 

4. Estratagemas paradoxais – [Ocultação e Maquiagem] 

A explicitação nem sempre é o fim derradeiro do processo hiper-real; 

ela é marcadamente inerente para imprimir mais “realismo”.  A partir disto 

pode considerar-se, igualmente, como estratagema da representação hiper-

real alguns mecanismos paradoxais, compondo a sua retórica técnica.    

Ao examinarmos a produção criativa da fotografia sob o ponto de 

vista da expressão, nos deparamos com uma obra que catalogamos para o 

complemento destes enlaces de argumentos que expomos para – de 

maneira diferenciada – tratarmos dos fluxos da representação hiper-real 

com os urdimentos do espetáculo da hipermodernidade.  
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Advindo de experiências fotográficas de Paul Nougé, um recurso 

expressivo leva-nos a conceber uma realidade não manifesta mas que 

insiste/persiste na sua existência. (Observamos, igualmente, que no 

Romantismo, este recurso serviu para designar e estabelecer 

“distanciamento” do objeto 

(Cf.Fig.7 e 10 p.156-159).   

A partir das tramas 

elaboradas pelas representações 

fotográficas de Nougé, calcadas 

no e valorizando o “voyeurismo”, 

o espectador se imiscui 

participativamente na criação 

proposta.          

Paul Nougé (*), o 

percursor desta concepção 

estética, com sua ‘subversão das 

imagens’ (1929-1930), ironiza 

sobre a representação (da presença); e dando a imaginá-la mediante a 

representação da ausência - cria um outro polo de situação hiper-real. Nada 

mais é evidente e o objeto deve inventar-se para fazê-lo nascer, como nas 

imagens: “o nascimento do objeto” [Fig.52–52.1]. 

 

 

 

     Figura 52- O nascimento do objeto - 1920-30 
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Figuras 52.1 – ‘O nascimento do objeto’ [1920/30] – Paul Nougé 

Nougé introduz o espectador, pondo-o a imaginar, levando-o a ver o 

que não se vê. Fazendo invisível o visível - compondo uma ficção dos objetos 

reais. Puro camaleonismo: de natureza simulacional. (Aliás, depois de 

cinquenta anos passados, Wood Allen vai conceber o mesmo, sob outro 

aspecto - conforme verificamos, em Zelig – Cap.II). 

Hoje, na publicidade, as técnicas de ‘subliminaridade’ obedecem a 

este mesmo princípio; torna invisível o bem visível, ou melhor através de 

uma camuflagem somos imersos em e absorvidos por um ambiente de 

hiper-realidade iconográfica.      

Este estratagema, da mesma forma, o hiper-realista Howard 

KANOVITZ - (Cf. Cap. V) - usará expressivamente para uma série 

denominada “O povo” (Fig.54); e também será eficazmente recorrente, na 

perspicaz crítica que Duane Hanson faz ao alheamento da sociedade de 

consumo, através de seus “Turistas” absortos com o nada [Fig.53].   

(*) NOUGÉ, Paul      

[1895-1967]  

fotógrafo: participou da 

vanguarda surrealista, 

influenciando o 

movimento na Bélgica. 

Ativista do partido 

comunista; elaborou 

uma obra fotográfica 

revolucionária.   
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                Figura 53 - Tourist. 1970 -Duane Hanson - National Gallery Scotland 

                                     

          Figura 54 - O povo - 1968. Acrílico / Howard Kanovitz - Museu Ultrech/Holanda 

A representação hiper-real ilude o desejo do espectador, atraindo-o 

para o que apenas ela quer apresentar, mesmo camufladamente [Fig. 54]. 

Ou plenamente desvelada, mesmo com efeitos maquiadores, como se 

verificam nas imagens publicitárias, selecionadas, na secção seguinte.  

Em contraste com as representações (foto e pintura) anteriores de 

outro lado podemos citar, a partir do quotidiano mais corrente, os 
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folhetos/promocionais - voltados para revelação de uma realidade - 

profusamente coloridos, repletos de microscópicas fotografias de objetos 

vulgares de consumo, que chegam até nós.  

Diante destes mosaicos comestíveis, junto ao nome e o preço do 

produto, o olhar se desliza entre latas, garrafas, ‘packs’, pratos embutidos 

etc. Neles, tudo está à vista, com exuberância. Não há um eu a imaginar: 

que aspecto terá uma saborosa tábua de frios, porções de quitutes e refeição 

– diante da imagem [fig.57] abaixo - porque sua representação já se oferece 

como irretocável ‘sugestão’ de apresentação.  

É o recurso da maquiagem de produtos para a sedução do  

espectador-consumidor [Fig.56/57]. Absorvido, que se torna, pela arte 

fotográfica e pictórica hiper-realistas, com toda sua técnica, revelando ainda, 

por seu lado, mais propriedades plásticas na exposição gastronômica que a 

própria refeição. [Fig. 55]. 

                Figura 55 - DAVILMAR ..Pintura: Good Morning my sweet darling friend 
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                           Figura 56 - Foto divulgação em catálogo gastronômico – SP 

 

“ Quando falamos em comida brasileira encontramos uma variedade de sabores e 

receitas. De norte a sul e de leste a oeste somos surpreendidos pela diversidade da 

culinária brasileira. Um novo ramo no turismo tem chamado a atenção dos amantes da 

gastronomia, são os guias de restaurantes que levam aos interessados tanto brasileiros 

como estrangeiros que visitam o Brasil as melhores opções de cada cidade, região e estado. 

Diante dessa variedade, vamos levar até você leitor um pouco mais sobre a cultura 

gastronômica. 

Vale lembrar que as atrações aqui listadas não se trata de uma lista completa e acabada, 

pois o trabalho de descobrir bons restaurantes é muito pessoal e se assemelha ao trabalho 

de um minerador que sempre está à procura de pedras preciosas. A nossa intenção é 

apresentar um guia de restaurantes de diversos gostos. Especialmente, a importância de se 

ter este guia em mãos é que você não irá perder tempo à procura de restaurante e 

refeição. [Texto original de divulgação]. 

  

O sintagma final do texto do encarte acima  – “você não irá perder tempo à 

procura de restaurante e refeição” – tipifica as estratégias sedutoras da 

persuasão hiper-real: a representação impõe a única decisão a se tomar, 

não restando outra escolha ou atitude ao observador/consumidor  desejoso 
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busca [seja gastronômica ou outra qualquer] senão optar pelo  que se dá a 

ver ( é dado a ver) na amostragem (montagem) hiperfotográfica. 

        

                          Figura 57 - Catálogo de Rev. Paulista - Foto: divulgação 

O mosaico publicitário de minúsculos objetos fotografados – nos 

encartes diários de propaganda de infinidade de produtos - é o lugar 

obsceno no qual comportam, um a um, os atributos da hiper-realidade e 

ainda da dissolução da ficção moderna nos dispositivos da indústria do 

consumo. 

“Não se preocupe em imaginar. Já o fazemos por você!”. Seria a 

epígrafe final do urdimento de todo ambiente e vivência na 

hipermodernidade Tal como, no lançamento das máquinas Kodak, fizeram-

no no passado: “Basta clickar, o resto nós faremos”. 
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CAPÍTULO V – EMERGÊNCIA DO HIPER-REAL 

 

ENQUADRAMENTOS:  

 

A: DO SUBLIME AO ESPETACULAR 

 

1. Epifania do sublime 

2. Epifania do espetacular 

3. Aparência do (in)visível 

 

 

B: CONFIGURAÇÕES DO HIPER-REALISMO 

 

1. Contextualização 

2. Delimitações estilísticas 

3. Signagem hiper-real: atributos estéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COMO  SE  O  REAL  SÓ  SE  ENTREGASSE  PELA  MAGIA  DO  IRREAL. 

                                                                              Mikel Dufrenne  [Estética e Filosofia] 
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CAPÍTULO V – EMERGÊNCIA DO HIPER-REAL 

ENQUADRAMENTO A: RECORRÊNCIA DO SUBLIME AO ESPETACULAR 

1. Epifania do sublime 

No enquadramento anterior, terminávamos com algumas reflexões 

em torno da categoria do ‘obsceno’ que nos permitia delimitá-la como um 

modo de ‘imediatismo’ com o objeto, um olhar de supressão da distância 

estética e narrativa. Se este olhar é possessivo e conquistador – também é 

um olhar conquistado – em seu contraponto se situa o olhar contemplativo, 

em que o sujeito busca não a possessão do objeto, mas contemplar-se com 

ele; no qual o sujeito sente a tensão da perda de si, do abandono de si 

(êxtase), na atitude de reverência, de entrega ao objeto de contemplação.  

A categoria que acolhe com maior rigor esta atitude do olhar, que é 

a contemplação, corresponde à do “sublime”. Depois dela, o 

”espetacular” continua sustentando o registro da contemplação mas agora 

de maneira imanente, puramente ‘sensacional’, ‘efeiticista ’[de efeito]. 

Enquanto ante o sublime predomina o êxtase, no espetacular há uma 

espécie de contemplação kitschizada.[idolatrada].[sedução] [fascinado] 

Procuremos ver como se realiza ‘poieticamente’ esta forma de 

ânimo, denominada de sublime. O trajeto conceptual se inicia com o 

“Tratado sobre o sublime”, atribuído a Pseudo-Longino, autor de língua 

grega do séc. I de nossa era. Ainda que seja um tratado de eloquência 

oratória, é possível detectar alguns elementos que se reencontram em outras 

representações, a partir do séc. XVIII.“...O que é útil ou também necessário 

está ao alcance do homem, mas o extraordinário é o que ganha sempre sua 

admiração.” (LONGINO, 1979: 202-204). Dentre as muitas sugestões 
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 contidas em seu tratado, convém lembrar, numa primeira aproximação, que 

o tratado se refere a palavras de natureza literária e não ainda de imagens 

de raiz plástica ou visual. E estas imagens literárias, que não se dão à visão, 

devem provocar no ouvinte um certo efeito de transcedência. Quer dizer, as 

palavras que escutar deverão comovê-lo em um ir ‘mais além’ delas, de 

‘transportá-lo a pensamentos elevados’.  

A palavra SUBLIME é, assim, um ‘medium ’, um signo que dirige ao 

receptor para regiões suprassensíveis. Por outra parte, segundo o Tratado, é 

próprio do estilo sublime despertar no receptor a possibilidade de 

‘perdurabilidade’ daquilo de que tenha participado – “sua recordação é 

duradoura e indelével”. Este elemento é especialmente sugestivo: será 

sublime aquilo que faz recordar, aquilo que persiste na memória, e, 

portanto, nos afeta durante muito tempo depois de se ter assistido, 

presenciado ao discurso sublime. Algo sublime é algo que se propõe na 

ilusão de que nunca será esquecido. Algo inolvidável. 

Se o audível foi o ponto de partida para as considerações a respeito 

do sublime – dada a hegemonia da retórica da palavra na antiguidade, 

avancemos ao estágio de protagonismo do visível sobre o audível.  Será no 

séc. XVIII, com Joseph Addison (*), que os atributos descritos por Longino são 

transladados para a visão mais precisamente na obra “Os prazeres da 

imaginação” (1712) - [Apud SANTAELLA, Lúcia. 1994: 39]. 

Para Addison, a visão é o órgão privilegiado do prazer estético mas 

numa visão imaginativa (com poder imaginante). Este aspecto é de enorme 

relevância para as artes da imagem dos séculos seguintes até chegar a 

Abstração no séc. XX. 

(*) Joseph ADDISON [1672-1719] – Escriba e ensaísta inglês. Criador da Revista The Spectator/1712: 

editada para divulgação de questões estéticas. 
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É inegável que o olho só vê formas, mas, para que o objeto de 

contemplação possa ser considerado ‘sublime’ deve provocar a ilusão de 

que o que se vê é só uma pequena parte de um todo que fica insinuado pela 

presença do que se veria na totalidade. O fragmento de natureza [Fig.1] que 

podemos olhar em uma representação pictórica ’sublime’ deve sugerir-nos a 

contemplação de um domínio de grandeza infinita, um domínio sem limites. 

O que se percebe em um quadro assume toda a sua grandeza quando o 

compreendemos como a porção de uma imensidão a que nos leva não mais 

o olho empírico mas o olho do espírito. Não mais a faculdade da percepção 

porém a da imaginação, como função ativa de imaginar. O que se vê seria 

uma epifania do que não se vê e se imagina. Epifania de um ideal que se 

compraz na contemplação da parte (in)finita pelo todo sem limites - motivo 

recorrente do Romantismo - como o devotado  ao esplendor da natureza. 

[Figs.1/2/3].           

  

            Fig. 1 - Ravina rochosa, 1820 - Caspar David Friedrich (1774-1840).       

Kunsthistorisces Museum, Vienna 

http://3.bp.blogspot.com/_hD7rmyDcO7Y/Sb9eZ3Gep4I/AAAAAAAAABE/ru50S954dFA/s1600-h/ravine.jpg
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Com Edmund Burke(*) e sua “Indagação filosófica acerca da origem 

de nossas idéias sobre o sublime e o belo” (1757), se apresenta uma nova 

dimensão, referente à questão da distância entre o sujeito estético e o objeto 

sublime. No sentimento do sublime, o sujeito deve sentir-se embargado pelo 

objeto, atraído por ele [Fig.2], e, por sua vez, livre do medo que supõe a 

exposição ao poder demolidor da natureza. Como a ‘catarse’ aristotélica, o 

sentimento do sublime, segundo Burke, passa pela condição de um ‘quase 

perder-se’ na natureza, e, entretanto, um descobrir-se através do 

distanciamento a ela. 

Figura 2 -(‘Bridal Voyage in Hardanger’), Viagem de Núpcias.Tiedeman(1814-1876)/Gude(1825-1903):   

Para Kant, como vimos, enquanto o belo supunha a adequação entre 

o sujeito estético e o objeto prazeroso, entre o que se produzia uma certa 

correspondência suscitadora do ‘encanto’, no contato com o objeto sublime 

o sujeito se sente desbordado, violentado pelo objeto ‘irrepresentável’. 

_________________ 

(*) Edmund BURKE - !729 – 1797 – Filósofo, político anglo-irlandês. Um pioneiro na abordagem do 
Belo e Sublime, relacionando-os também com o ‘medo da morte’ e com ‘amor à Sociedade’. Seu 
tratado teve a atenção de Denis Diderot e de Immanuel Kant. Pela importância para estudos estéticos 
sua “Indagação..” passa a ser uma referência primordial para conceituação das origens dos dois 
conceitos: Belo e Sublime. A última edição deste tratado se fez pela Oxford University Press em 1998. 
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Chegados a este ponto, parece-nos útil dar uma síntese da categoria 

estética do sublime, tal como se expressa no séc. XIX, período em que se 

concentram as anteriores etapas. Encontramo-nos ante a representação de 

uma natureza grande e grandiosa, inacessível, filtrada de nostalgia e 

transcendência; uma natureza da qual fomos expulsos e por sua vez, única 

possibilidade de redenção.  

Natureza idealizada na tensão de transcendência de suas formas 

visíveis. Epifania de divindade e de absoluto: natureza poderosa, imensa e 

também aterrorizadora – instalada em distância infinita.  

Uma representação prototípica do sublime seria a obra, em 

destaque, de Caspar David Friedrich abaixo: onde o ato de contemplar o 

inatingível se transforma no modelo mais significativo de representação da 

época. É a própria simbologia do sublime.[Fig. 3]  

                         

Figura 3 -O caminhante sobre o mar de nuvens :Vilarejo junto ao mar de neblina,(1817), de Caspar 

David Friedrich.[em algumas inscrições: Walderer acima do mar de neblina]. 

 

http://pt.encydia.com/es/O_caminhante_sobre_o_mar_de_nuvens
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2. Epifania do Espetacular  

O momento de passagem do sublime [emoção-sentimento suscitado 

na contemplação de uma natureza inalcançável, que se revela como janela 

e símbolo (meio) de transcendência e como lugar de onde fomos expulsos 

pela soberbia da racionalidade representacional e objetivante] ao 

espetacular [impressão-sensação provocada na visão de uma realidade 

reduzida à ‘ilusão de acesso’, à pura superfície espetacular: a opacidade de 

pseudo-signos] coincide significativamente com o final do romanticismo e o 

princípio da fotografia, em torno de 1835.  

Dessa forma poderíamos supor que o olho da pintura romântica está 

para o sublime e o da fotografia está para o espetacular. Do mistério do 

sublime romântico se transita para a fascinação espectral do espetacular. Da 

transcendência para a imanência. Por outra parte, a fotografia busca dar 

limites à visão. Ela delimita o objeto de contemplação. Extrai formas 

abstraindo-as de uma totalidade. 

Na lógica e retórica da espetacularização contemporânea, 

percorremos desde o ‘contemplacionismo’ romântico do mundo (um mundo 

que nos supera, que nos impõe sua superioridade – ilimitada) até o 

aprisionamento da captura fotográfica, captura que coincide com a criação e 

produção da imagem maquínica: inevitavelmente formal, formalizada (como 

tentamos demonstrar no Capítulo II). A história da representação imagética, 

(em toda sua extensão de registro), é a história da formalização imanente do 

mundo. [tema desenvolvido em “O mundo codificado” (2007) de Vilém 

Flusser, abordando outros aspectos da representação].  

Mas a imposição do espetacular exclui o movimento imaginante 

porque tudo está disposto para ser simplesmente admirado e consumido. O  
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espetacular atua sobre o desejo impondo seu imaginário. Constitui-se, por 

exemplo, no fundamento plástico-pragmático que sustenta a propaganda 

turística da hipermodernidade – como se pode observar nos apontamentos 

icônicos, que reservamos para este fim.  

O espetacular pretende que o sujeito fascinado não saia da imagem 

que dá para ser contemplada como um fim em si mesmo [Fig.4]. A 

fascinação do espetacular tem sua maior expressão na monumentalidade 

das representações: a expansão de painéis, dos quais derivaram os 

“outdoors”; a utilização de anúncios em grande escala para ocupação dos 

espaços agigantados das metrópoles; a produção de mega-shows a partir do 

surgimento de Grupos e Bandas musicais com suas exibições públicas e por 

fim a adoção de aumento de proporção nos formatos das artes plásticas, 

retomando a concepção dos murais renascentistas bem como o fascínio 

exercido pelo perfeccionismo técnico das representações imagéticas.  

Por sua vez, as fotos [‘hyperfotos’ ] que emolduram e divulgam a 

indústria turística, em todo mundo, vendem a fascinação de se estar em 

algum lugar e sua representação, a todo momento, garante a satisfação 

estético-utilitária ao espectador-usuário, mesmo não tendo usufruído, in 

loco, do produto divulgado.[basta se apossar de algum álbum, pôster ou 

cartão-postal do lugar pretendido]. 

Por outro lado, de maneira mais substancial, nos deparamos com 

megaprojetos como Dubai, onde a imagem se concretiza em sua própria 

realidade. Em Dubai parece se estabelecer um novo paradigma urbano: o 

desejo de superar o que já existe; de alimentar o sonho de um paraíso na 

terra. Da Rev. Comunicação, Mídia e Consumo compilamos os itens a seguir. 

O Hotel Atlantis 5, localizado na The Palm Jumeirah, é um exemplo 

da concretização desse desejo. Anunciado, por meio de imagens inebriantes,  
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o hotel parece uma miragem. Com iluminação feérica, o Atlantis parece ter 

ressurgido das águas, como se um antigo continente submerso estivesse 

voltando ao mundo. 

                Figura 4 – Atlantis Hotel – Dubai. Foto: Raiu Alexis [*] - 2009 

Todo um processo de sedução se inicia, com imagens atraentes de uma 

cidade, que se planta e se ergue como cenário paradisíaco, para um 

contínuo ritual de consumo em que se enfatiza a felicidade, o bem-estar e o 

prazer. Tudo conduz à fetichização do consumo, através de um visual 

sedutor da skyline de Dubai. Estamos perante a cidade protótipo da 

hipermodernidade, em que conforme Gilles Lipovetsky o  

 

“Hiperconsumo funciona cada vez menos segundo o modelo de 

confrontações simbólicas; se dispõe em função de fins e de critérios 

individuais e segundo uma lógica emotiva e hedonista que faz que 

cada um consuma antes de tudo para sentir prazer”. ( 2004: 25).  

 

(*) ALEXIS, Raiu  - fotógrafo que pratica a tendência Hyperfoto – criada por J.F.Rauzier (Fr)d  

 

 

http://www.oneeyeland.com/image.php?imgid=29033&pictureview=0&viewtype=0&cat=0&pgrid=
http://www.oneeyeland.com/image.php?imgid=29033&pictureview=0&viewtype=0&cat=0&pgrid=
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Dubai é a concretização da simulação de uma realidade: lá todos os 

desejos, todas as ofertas de bens materiais e simbólico-culturais estão sendo 

preparados para se ter à disposição, sem sair do mesmo espaço: a neve que 

cairá em pleno deserto; o ‘tour turístico’ por submarino; todas os grandes 

magazines do mundo reunidos; todas as atrações lúdicas e parques 

temáticos reproduzidos; os museus do Louvre ao Guggenheim, ali terão sua 

réplica real; o Dubailand, projeto turístico mais ambicioso do mundo reunirá 

todos os entretenimentos do planeta; até o próprio mapa-mundi ficará 

recriado arquitetonicamente em cinco ilhas artificiais plantadas em forma de 

palmeira - um simulacro perfeito, com representação de todos os países.  

“Em Dubai está se criando um novo imaginário e um novo espaço, em que  

empreendimentos arquitetônicos recriam obras existentes em outros lugares 

e as adequam ao monumental projeto como pertencentes a esse novo 

ambiente onde estão sendo inseridos”. [in: Op.cit. Revista CMC].  

Tudo se coaduna com a afirmação de Baudrillard em seu livro Tela total (cit. 

na matéria de divulgação):  

“não podemos nem imaginar o quanto o virtual já transformou, 

como que por antecipação, todas as representações que temos do 

mundo. Não podemos imaginá-lo, pois o virtual caracteriza-se por 

não somente eliminar a realidade, mas também a imaginação do 

real, do político, do social – não somente a realidade do tempo, mas 

a imaginação do passado e do futuro”. (BAUDRILLARD, 2002: 71). 

Dubai quer ser completamente autossuficiente, complementando-se 

dia a dia, em negócios, em cultura, em arquitetura, para se transformar 

numa hipermetrópole onde tudo é possível. Os empreendimentos neste 

Emirado Árabe procuram atingir o ápice do consumo de luxo.  

 



223 

 

 

Parece que tudo se transforma em commodity, até o prazer, lazer e 

entretenimento. Neste contexto, se reafirma a aplicação do conceito de Guy 

Debord, em A sociedade do espetáculo (2000, p.25): “o espetáculo é o 

capital em tal grau de acumulação que se torna imagem”.  

Sem dúvida, a espetacularização do consumo tem em Dubai a 

melhor e maior representação hiper-real concreta já lograda nestes “tempos 

hipermodernos”.  

Dubai não vem a ser entretanto uma imagem como mera 

representação; trata-se da própria concretização da imagem que não é mais 

uma reflexo de outras realidades – e sim sua simulação é real, autônoma, 

sem qualquer relação, hoje, com qualquer realidade anterior. É a reunião de 

todas as outras grandes cidades, mistura de Ocidente e Oriente, uma 

“metaimagem” perfeitamente concretizada em sua realização hiper-real; 

‘uma hiper-recriação do mundo’. [*] 

Adiante, na continuidade, apresentam-se exemplares de “destinos” 

que consistem, eles mesmos, em um universo hiper-real, arquitetado para 

ostentação da opulência contemporânea: a representação concreta de 

aparências teatrais.                            

O texto seguinte de uma revista de divulgação turística (“a bordo” ) 

está preservado, dado que se constitui em ‘ancoragem’ [‘ancrage’ de R. 

Barthes] descritiva para melhor denotar ou conotar o caráter do sentido 

espetacular, impregnado pelas representações da arquitetura monumental, 

disseminada mundo a fora – tendo em Dubai a referência modelar maior de 

espaço hiper-realista, arquitetado pela mente contemporânea. 

[*] O apontamento sobre Dubai está calcado na matéria da Rev. Comunicação, Mídia e Consumo – SP. Nº 20 – 

2010. Texto: D. C. Araújo – aqui, com edição: (trans)inserções conceituais e ilustração nossas. 
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                                                       Fig.5 – Skypark - Dubai 

              

 

Cassino, bares, restaurantes, a maior piscina ao ar livre e o seu Museu de 

Arte Moderna foi feita no impressionante "Skypark", um espaço de lazer em 

forma de barco, empoleirado sobre as três torres que compõem o hotel, que 

custou a bagatela de 4 bilhões de libras esterlinas (quase inimaginável o 

número de zeros à direita em reais), é o Marina Bay Sands, na cidade de 

Singapura. 

 

 

 

______________________________ 

(*) Moshe SAFDIE. Arquiteto/Urbanista.Nasceu:1938 em Israel. Vive em Canadá e USA. 
Notável desde 67 por seus Projetos Residenciais Arrojados (Habitat 67). Director em Havard 
da G. School of Design . 

 

“UMA MARAVILHA DE ENGENHARIA INSPIRADORA, UMA OBRA-PRIMA 

FANTÁSTICA, QUE JUNTA A SENSAÇÃO DO HOTEL SANDS SKYPARK 

PARECER FLUTUAR SOBRE A CIDADE E O PORTO, PROJETADO POR 

VISIONÁRIOS E PELO ARQUITETO MOSHE SAFDIE”* 

http://3.bp.blogspot.com/_flgsPNYP-CE/TEiLw7wV0rI/AAAAAAAAA58/5K2PtBoEpIc/s1600/image0044.jpg
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Tomar um delicioso banho de piscina muito bem acompanhado a mais de 

300 metros de altura. 

Ela está localizada sobre três arranha-céus, como se fossem três pilares. 

 

Figura 5.1- Foto:divulgação 

 

     A impressão que se tem é que suas bordas são uma enorme cachoeira, 

pois a água passa bem rente a elas 

 

Figura 5.2 -Foto: Divulgação – Ag. Reuters 

 

No inicio da construção parecia uma obra de sonhos, impossível de ser 

realizada, mas agora o sonho se tornou realidade. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_flgsPNYP-CE/TEiMOyTcfWI/AAAAAAAAA6E/XF9gjUj_u1M/s1600/image0055.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_flgsPNYP-CE/TEiM8LlNZCI/AAAAAAAAA6M/bO1Om1RVXlo/s1600/image0011.jpg
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Figura 5.3 – Iluminação noturna. Foto: Divulgação/EFA 

 

 Existem certas coisas que mesmo não sendo naturais, tem o incrível poder de 

seduzir o ser humano e sua admirável imaginação, e sua radiante beleza e 

harmonia, nesse complexo hoteleiro, compreende-se esse detalhe, nos 

requintes arquitetônicos, que realçam uma maravilha de encher os olhos nas vinte 

quatro horas do dia. É difícil para um simples mortal dizer em qual parte do dia, 

esse monumento é mais encantador, se durante o dia ou se durante à noite, fica 

essa duvida aos simples olhos de  admiradores da beleza universal. [Texto: divulgação. 

Fotos: Ag. EFA e Reuters] 

 

Nestes exemplos, em particular desta parte em diante, nota-se a 

confluência das três conceituações centrais que articulam ou amalgama os 

eixos, em que montamos a ‘emergência do hiper-real’ e suas configurações 

mais destacadas. A espetacularização, em sentido extensivo ao de 

‘espetáculo’ proposto por Guy Debord, pois atrela-se, aqui, à natureza 

formal da representação; a ficcionalização, não como o ‘simulacro’ ilusório 

de Baudrillard mas como uma outra realidade em devir; a estetização dos 

seres e da vida como categoria síntese dos modos de representação hiper- 

realistas dos tempos hipermodernos, a modo de Gilles Lipovetsky.  Por isso  
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nosso tráfego se movimentou pelas trilhas da sensibilidade, da 

sensorialidade, do conhecimento sensível e por fim seguimos nas andanças 

de novas visibilidade, visualidade e de nova sensibilidade. Retomemos o 

atalho entre o sublime e o espetacular antes que nos escape o traçado . 

No sublime romântico, a natureza, objeto ‘sagrado’ da 

contemplação, é um lugar que não está aqui – imediatamente é um destino 

do olhar, do viajante: um lugar distante aonde quase nunca se chega, a 

natureza esplêndida inalcançável como a imagem [Fig.6] de composição 

sofisticada, inspirada na pintura romântica de época. Sustém-se na 

transcendência. 

 

Figura 6 - Marc FERREZ(*) deixou imagens marcantes como Jurujuba, em Niterói, com o Pão 

de Açúcar ao fundo (1885). 

 

 

 

 (*) Marc FERREZ – 1843/1923 – Fotógrafo oficial da Marinha Imperial do Rio. Documentou 
o Rio no princípio de seu desenvolvimento como metrópole. 
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 Na espetacularidade contemporânea ao contrário, é desse lugar que 

não se pode sair e no qual não podemos deixar de estar. [Fig.7],        

Figura7    

A espetacularidade se sustém pela reclusão da realidade na 

imanência. Estamos em um mundo próprio (absolutamente representacional, 

isto é, ‘tecno-antropomórfico’) que, entretanto, sentimos como distante. 

[Fig.7/ 7.1].  

        

                    Figura 7.1 -  Foto: Divulgação Turística do Rio de Janeiro – Cat. Oficial 
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 No espetacular contemporâneo, o extremo da alteridade não é a 

natureza, mas um mundo completamente culturalizado - ou seja fotografado 

– ao qual pertencemos mas que não nos pertence (neste aspecto aproxima-

se ou nos induz ao sublime), um mundo civilizado porém estranho para nós.  

O fotógrafo J.F. Rauzier(*) [Fig. 8/9/10/11] traduz iconicamente este 

estado de experiência estética, capturando e esculpindo uma imagem 

monumental, na qual nos deparamos com o amálgama ou melhor com a 

imbricação do Sublime com o Espetacular: uma das instâncias mais 

relevantes e contagiantes da representação hiper-real, tendo a fotografia 

como forma de expressão significativa. 

Se o sublime romântico tem a janela (enquadramento através dela) 

como um de seus motivos mais recorrentes, o mundo contemporâneo é um 

espelho em que, tragicamente, já não nos reconhecemos. O espetacular é o 

resultado do processo avançado e contemporâneo de espetacularização – 

‘de evidência e exibição’, que tinha sido detectado por W. Benjamim(1973: 

32) como um traço de modernidade.  

                                                                          Figura 8 - Fotografia - Série Cidades-2010 

-      

(*) Jean François RAUZIER – Fotógrafo Francês – iniciador do conceito de Hyperfotografia. Tendência 

com muita repercussão e influência na produção fotográfica atual.                                       

http://www.rauzier-hyperphoto.com/versaillesversailles/?lang=en
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Exibição do mundo, sem interioridade. Encenação, decoração, 

teatralização. Mundo-vitrine: a fabricação de um mundo como imagem do 

mundo – como imagem representação, próxima de um mundo cujo sentido 

nos é alheio.  

Tanto a obra fotográfica de Jean François Rauzier, aqui demonstrada 

(nas fotos de 8 a 11), como a vasta produção de ‘Hyperfotos’ – adotada hoje 

pela propaganda e/ou publicidade – igualmente as criações hiper-realistas 

de artistas a estilo de Raphaella Spencer (Fig.13 a 14) - imprime uma 

encenação forte, iniludível, grandiosa  e dirigida ao impacto sensorial. Isto é 

o que faz o espetacular assumir a condição de ‘sensacional’. 

                 

                              Figura 9 - Paris á noite -2009 - Série Cidades. Idem – Rauzier 

 

                                     

Figura 10 - Litoral Norte Espanha /2008        Figura 11 - Perrier, 2010, Roland Garros Outremondes 

http://www.hyper-photo.com/zoom/multiples/plagesseb
http://www.l-e-bb.info/jean-francois-rauzier-a-l%e2%80%99espace-2030-du-musee-des-annees-30-4863/hyperphoto-perrier
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3.  Aparência do (in)visível 

Em seu grau mais eloquente, o espetacular contemporâneo adota os 

atributos do admirável para o qual se serve da retórica do inalcançável, o 

grandioso, o superior ou o excepcional: quer dizer do fascinante produzido 

[Fig.11]. Em relação a isto escreve Debord em “A sociedade do espetáculo” :  

“Ali onde o mundo real se transforma em meras imagens, as meras 

imagens se convertem em seres reais e em eficazes motivações para 

um comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a 

visualizar, mercê de diversas mediações especializadas, um mundo 

que já não é diretamente acessível, encontra normalmente na vista o 

sentido humano privilegiado, papel que em outras épocas 

desempenhou o tato; o sentido mais abstrato, o mais mistificável, é o 

que corresponde à abstração generalizada da sociedade atual” 

(DEBORD, 2000: 43). 

O processo de espetacularização é, a partir do séc. XVII, um processo 

de absolutização da aparência e de sequestro da realidade essencial. A 

teoria do simulacro supõe o despojamento da realidade como fundo, sendo 

agora a realidade como triunfo da representação absolutizada. O império da 

aparência implica na desaparição da essência.  

O império do visível excluiu o invisível. “O espetáculo é a afirmação 

da aparência e a afirmação de toda vida humana, ou seja, social, como 

simples aparência” (DEBORD; Op. Cit.; p.40). Quando nos deparamos com 

o filme O SHOW DE TRUMAN [Cap. IV – Ficcionalização do Real ], percebe-se 

que toda a diegese é construída, entrelaçada sob este princípio da 

‘aparência do invisível’, com reciprocidade tanto do ponto de vista da 

narrativa como do espectador da história. O espetáculo é o real  
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ficcionalizado, como na vida mesma – vivida por Truman: aparências do 

(in)visível.  

3.1. Transmutações em paisagens 

Dentro das considerações sobre a representação sublime tendo a 

natureza, no paisagismo, como enfoque e remetendo-nos à ‘divinização’ 

dela, praticada pelo naturalismo da Escola de Barbizón(*), ainda podemos 

encontrar sua extensão, seu correspondente, na propaganda turística de 

hoje, em forma de aparência :  

1. Pela representação espetacular da natureza como painel turístico e 

propagação do éden terreno, último desejo da ficção como um longínquo 

(confim) a que é possível chegar [Fig.12]: a imagem espetacular como 

recurso da industrialização turística de uma natureza ‘fantástica’ que nos 

direciona a todos os lugares, que faz do viajante uma espécie de colonizador 

e buscador de experiências, vivências inéditas e exclusivas.  

                                                                                                                              
Figura 12 -  Foto:Robert Bateman – Canadá – 1993 [R. Bateman é artista hiper-realista: dedicado à 
natureza e suas paisagens]. 
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2.   Também, em paralelo, pelo processo de espetacularização da cidade, 

proporcionado pelo nascimento da fotografia. Na época da 

‘hipermodernidade’, o espaço urbano se oferece mediante sua encenação 

através de imagens monumentalizadas [Fig.13/14/15], maximamente 

perceptíveis e mediante o traçado de itinerários programados com o objetivo 

de assegurar ‘vistas espetaculares’.  

                                        Figura 13 –  3 Planos de New York. Pintura – Raphaella Spence      

    

Neste afazer devota-se Raphaella SPENCE (**), com uma produção 

pictórica, em que empresta à imagem urbana – o esmero e o tratamento de 

singular objeto estético. Um habitante, um turista, um visitante à distância, 

torna-se um consumidor de ilusões imagéticas. A ‘imagem espetacular’  de 

divulgação turística passa a ser (tomando emprestado a formulação de 

Debord) uma ‘ilusão efetivamente real’, mesmo iludindo o olhar e acesso 

direto, conforme se tentou demonstrar anteriormente no item Epifania do 

espetacular.  

 

 (*) Escola de Barbizón – grupo de pintores que, com Théodore Rousseau ,  Corot e J.F. Millet, se 
reuniu na primeira metade do séc. XIX  [1830-70] para cultivar uma pintura de paisagem mais realista 
– um antecedente longínquo do atual hiper-realismo da representação contemporânea da natureza. 
Barbizón fica a 60Km-Sul de Paris/Fr. 

(**) Raphaella SPENCE – 1978 – Londres. Notável pela produção de criação hiper-realista a partir   de 
cidades importantes e roteiros turísticos. Adota o cartão-postal como motivo e paradigma, recriando a 
paisagem para além do mero fotografismo. Hoje, vive e atua na Umbria / Itália. 

 

http://facingpages.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas_a_oleo-6.jpg
http://facingpages.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas_a_oleo-4.jpg
http://facingpages.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas_a_oleo-7.jpg
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Figura 13.1 - New York – Pintura hiper-realista de Raphaella Spencer [ série: espaços urbanos ] 

                                                                                                                                                 

  Figura 14- Paris/noite - pintura.     Fig. 15 - N.York -  Raphaella Spence. [Série  Cidades: pinturas Hiper-reais]. 

                                                                      
Figuras-16/16.1- Veneza Raphaella Spence. [Série  Cidades: pinturas Hiper-reais]. Flórida – Fig.17 

Raphaella Spence demonstra que a(s) cidade(s) se exibe(m) em 

ícones memoráveis (souvenirs). A indústria da cidade-espetacular faz dela 

um mosaico de imagens admiráveis, sensacionais, fascinantes, mas, por sua 

vez, alheias, só simbolicamente apropriáveis por meio de sua dispersão em 

imagens isoladas (portanto estéticas) e perceptivelmente recordáveis.  Assim 

a cidade impõe seus lugares de sonho, de evasão; lugares aos quais não se 

pode deixar de ir. Lugares de cotidianas vivências hiper-reais.                       

http://facingpages.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas_a_oleo-11.jpg
http://facingpages.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas_a_oleo-11.jpg
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ENQUADRAMENTO B: CONFIGURAÇÕES DO HIPER-REALISMO 

1. Contextualização 

O Hiper-realismo (*), em sua gênese, é um fenômeno tipicamente 

contemporâneo (seu berço de origem foram Califórnia e Nova York), não 

sendo resultado de nenhuma mudança social, nem estritamente pode 

considerar-se que seja uma reação, semelhante a vários movimentos, a um 

determinado estilo. Sua reivindicação da imagem popular, da imagem da 

cultura de massas haveria que relacioná-lo, em último caso, com a eclosão 

pop, sem esquecer a tradição realista do séc. XX com artistas destacados 

como Edward Hopper(**) [Fig. de 17 a 21] – adotado como inspirador 

primogênito - e também os ‘realismos’ europeus dos ano 60, como os da 

Nova objetividade e/ou Nova Figuração(***). 

Figura 17 – People in the sun. 1960 

                

   
Fugura 18 – Nighthawks, 1942                                             Figura 19 – Escritório à noite, 1940 
 
 
 

E. Hopper marca a origem da representação 

pictórica hiper-realista. É a gestação primeira 

desta forma de codificar a realidade. Sem contudo 

ainda apropriar-se da fotografia inicia  na temática 

e na composição o elo do verismo que definirá os 

primeiros precursores do movimento hiper-real. A 

partir de 1972, sua obra é reconhecida  como 

divisor de época nos EEUU. Inaugura um dos 

traços definidores da representação 

hipermoderna: a hiperindividualização dos 

personagens - habitando ”não-lugares”-  em 

constante reflexividade ou marcante indiferença. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_IFHTG2DI/AAAAAAAAAEA/ccFWqJU9f8o/s1600-h/nighthawksbig.gif
http://cabaladada.wordpress.com/2008/04/21/edward-hopper/edward-hopper/
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 Figura 17.1 – Idem - Nighthawks/detalhe 

Figura 20 - The Room, 1952 

Figura 21 - Morning Sun, 1952 

Por um lado entende-se que o hiper-realismo é uma resposta às 

exigências de mercado, à necessidade de voltar a sentir a presença do 

trabalho plástico e da suprema habilidade manual do artista; por outro que 

é uma verdadeira crônica da atualidade e da realidade urbana: o certo, 

entretanto, é que não cabe falar do hiper-realismo como se fosse um todo, 

como algo homogêneo assentado em manifestações apriorísticas. 

(*)- O hiper-realismo, como fenômeno estético, foi confirmado a nível mundial, depois da 
Documenta 5 de Kassel (1971) e na Art. 5 de Basilea.  (**)- Edward Hopper [1882-1967]– 
considerado o maior pintor realista Americano, recuperado em retrospectiva em 1972. 
(***)- Nova Objetividade-[movimento predominante na Alemanha, valorizando o realismo] 
/Nova Figuração-[movimento europeu do anos 60 – dos pioneiros cita-se o pintor F.Bacon] 

 

O interdito da comunicabilidade se revela nos 

encontros: a composição formal desta tela [Fig. 

16] impõe uma solidão de grande melancolia 

noturna. Hopper dizia: “o grande homem é 

aquele que, no meio da multidão, mantém 

com perfeita doçura a  independência da 

solidão” citando R.Waldo.Emerson[1803-1882] 

 
Seus personagens antecipam-se à 

introspectividade hiper-realista. Hopper 

psicologiza o olhar dentro/fora. Em toda a sua 

obra o personagem está só, entretido consigo 

mesmo, numa solidão talvez inevitável. Tinha 

como lema uma frase de Goethe: 

”...reprodução do mundo que me cerca por 

meio do mundo que está dentro de mim”. A 

luz imprime este jogo nos  quadros. 

A sensação do vazio, transposto para um olhar 

fugidio, olhar para o vazio de sua própria solidão  

nos tempos  atuais. Em contraste com a 

transparência da luz e uma janela aberta  ao 

exterior, o interior é um “não-lugar”,  espaço a 

ermo onde a personagem, fica não estando ali. É o 

paradoxo da hiper-realidade.  Estas características , 

junto com as estruturais, fazem de Hopper o marco  

de uma nova visualidade: nascente hiper-real.   

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_COVEPj_I/AAAAAAAAACg/k0R0P6jZpRM/s1600-h/3882499909_d8257ee990.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_COVEPj_I/AAAAAAAAACg/k0R0P6jZpRM/s1600-h/3882499909_d8257ee990.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_COVEPj_I/AAAAAAAAACg/k0R0P6jZpRM/s1600-h/3882499909_d8257ee990.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_COVEPj_I/AAAAAAAAACg/k0R0P6jZpRM/s1600-h/3882499909_d8257ee990.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_HjaF5_6I/AAAAAAAAAD4/iw3Re1Hdm4U/s1600-h/Hopper_Edward_Morning_Sun.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_k7Umt3zYRsw/Sy_HjaF5_6I/AAAAAAAAAD4/iw3Re1Hdm4U/s1600-h/Hopper_Edward_Morning_Sun.jpg
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O movimento ‘hiper’ foi impulsionado, técnica e esteticamente, no 

seu princípio, por um grupo de artistas dos USA e Canadá - Chuck Close, 

Richard Estes,  Malcolm Morley,  Michael Whelan  e  Robert Bateman  –  que, 

sendo o núcleo pioneiro, através de proposições formais construíram uma 

tipologia de enunciados, sob a influência foto-realista, reabilitando um 

figurativismo exímio que logo se constituiu em fenômeno significante para o 

universo da representação imagética contemporânea.  

Em uma primeira aproximação há que se distinguirem, ao menos, 

duas tendências ou opções:  

A- uma delas deriva, em alguns aspectos, do movimento ‘pop’ e mostra 

sua preferência por temas banais, recorrendo ao emprego da fotografia 

como paradigma referencial; B- a outra remete à tradição renascentista 

da pintura de cavalete e intenta reinstalar os valores da representação 

acadêmica. 

A primeira, em destaque, nos leva a explicitar uma das questões 

claras e muito dominante sobre a relação entre pintura e fotografia. Com a 

surgimento da fotografia pôs-se em dúvida os pilares básicos da produção 

artística: o caráter único da obra pictórica ou escultórica, assim como o 

papel privilegiado do artista na sociedade.     

A relação pintura-fotografia – além do questionamento já efetuado 

no Capítulo I-B-3 - vem a se manifestar muito contundente com o triunfo da 

tendência hiper-realista nas artes. Os pintores não só restituem o mais 

fielmente possível aquilo que veem, à maneira da objetiva de uma câmera, 

como utilizam diretamente a fotografia; mesmo artistas como Warhol e 

Rauschenberg(*) - integrantes da anterior Pop-art  (já antevendo a expansão  

(*) Andy Warhol e Robert Rauschenberg – representantes e pioneiros da Pop-Art Americana [déc.60].             



238 

 

 

‘hiper’) - consideraram a ‘fotografia reproduzida’ [‘fotografia modelo’ ]como 

material importante de informação objetiva para a expressão artística.  

Por sua vez, os denominados ‘foto-realistas’ tendem a reestruturar o 

caráter bidimensional da fotografia e suas relações de significação. Os 

documentos fotográficos do cotidiano passaram a ser a melhor fonte de 

recorrência para abordagem da realidade pela arte.   

 Figura 22 - O fugitivo, de 1958 – Norman Rockwell. A foto é a matriz da obra. 

A obra - O fugitivo [Fig.22] – de Norman Rockwell(*) é um exemplo de 

restruturação icônica e de sentido, partindo de um referencial fotográfico 

anterior, bem como das ocorrências noticiadas pelo fotojornalismo da época. 

Entretanto, é Malcolm Morley(**) [Fig.23/24/25], talvez, o primeiro a 

expor essa veracidade da objetiva, em muitos casos, acudindo a versões e  

(*) Norman ROCKWELL – 1894-1978 – N.York – Aprende ilustração com Thomas Fogarty e torna-se 
diretor da Revista Boys’ Life e anos depois passa a ser o ’capista’ do influente jornal Saturday Evening 
Post. Atua na Revista Look. É condecorado pelo Pres. Gerald Ford em 1977. Depois de sua morte, em 
1993 é inaugurado o Norman Rockwell Museum em Stockbridge. Sua obra é o marco inspirador da 
arte foto-realista. É considerado como o precursor ou idealizador do jornalismo iconográfico. 

http://flavorwire.com/wp-content/uploads/2009/12/rockwell-1.jpg
http://flavorwire.com/wp-content/uploads/2009/12/rockwell-1.jpg
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interpretações da própria história da pintura. O fotorrealismo será, a partir 

de M. Morley, um intento portentoso da representação artística, seguido por 

outros pintores e escultores que montam distintas subcorrentes dentro desta 

primeira tendência hiper-realista. 

  

Fig.23- Coronation and Beach Scene – 1968                  Figura 24 -Family Portrait -1968 /M. Morley               

Das subcorrentes que se impõem como bastante representativas - 

pela vasta produção artística, pelas inusitadas técnicas de elaboração e 

ainda pela aceitação geral de público, assegurando o êxito e absorção da 

forma de representação hiper-real nos diversos campos das artes visuais - 

evidenciam-se na estruturação de sua linguagem as seguintes linhas 

estilísticas mestras: recorrência à fotografia; amplitude de enquadre; 

imagem de imagem: visão metafísica; valorização do trivial e da vida 

quotidiana comum. Vejamos estes aspectos a partir de representações 

pictóricas dos representantes iniciadores do hiper-realismo:     

(**) Malcolm MORLEY – 1931 - Pintor inglês radicado na América desde 1958. Morley estudou na 

Camberwell School of Arts and Crafts (1952-53) e no Royal College of Art (1954-57), em Londres. Em 
1964, começou a concentrar-se em fotografias de navios que copiava meticulosamente em trompe 
l'oeil. Estes trabalhos marcaram o começo do Fotorrealismo nos Estados Unidos. Ao copiar o original 
de uma forma quase mecânica, Morley destruía a distinção entre o abstrato e o figurativo. Em 1984, 
Morley foi o primeiro artista a receber o Prémio Turner atribuído pela Tate Gallery em Londres. As suas 
pinturas foto-realistas focam temas como o racismo e o apartheid, criando uma tensão que dá ênfase 
à ambiguidade entre percepção e realidade. 
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a) a minuciosa e exata transcrição fotográfica, em que se tem em conta 

os princípios da profundidade de campo - [Fig.23/24/25-Pinturas] - próprio 

de Malcolm Morley, que desenvolveu  e aperfeiçoou e esta técnica. 

          

Figura 25 - Open of Golf – Pintura - Malcolm Morley                               

b) os macro enquadramentos, com Chuck Close  [Fig.26 e no Cap.VI Fig.2/3];  

                                                                                                               

Figura 26 -  Chuck Close – concluindo o autorretrato    

 

 [Nasc. 5/7/1940 – Monroe-Washitgton] 

Inicia-se como integrante do  recém-

denominado fotorrealismo  na América, 

participando de exposição coletiva do Museu 

Whitney [1970].Tornou-se um expoente do 

movimento pelas propostas  e concepção 

das representações artísticas. A partir de 

foto, alterava seu campo de visão; suas 

pinturas transformam-se em uma espécie de 

gráfico da mente. Dilatou os 

enquadramentos para tornar visível o 

invisível da fotografia. Buscou desmontar o 

estatismo da foto,  transcodificando-a para 

quadrículas tridimensionais e realistas. Suas  

telas superdimensionam o espaço para ter o 

espectador envolvido pela textura da mesma 

e proporcionar-lhe uma realidade hiper que 

subsiste por baixo do registro fotográfico.  



241 

 

                                   

c) as visões semimetafísicas de Howard Kanovitz,(*)[Fig.25], algumas 

devedoras de Magritte, na medida em que sustentam que os elementos 

irracionais [irreais] podem muito bem sobreviver dentro de uma 

linguagem completamente hiper-realista [Fig. 27/28/29/30]; incorpora para 

o hiper-realismo o processo de elaboração imagem de imagem .                

                                                             
Figura 27 -Grand Piano (For The Dance),1987, acrílico                         Figura28-StudioWindow/68                                                       

Figura 29-New Yorkers,II/1966    
                                                                                                                                            

                                    
                               Fig. 30 - Hotel Quai Voltaire, 1974, acrílico, lona – H. Kanovitz 

 

_________________________ 

(*) Howard Kanovitz (Massachusetts) [09 fev. de 1929 - 02 de fev. de 2009] - um pintor 
pioneiro e também um mentor da arte  Hiper-realista. O movimento tinha nele o suporte 
intelectual desde que surgiu na década de 1960 e 1970, a dar sustentação teórica às suas 
práticas. Kanovitz graduou-se na Rhode Island School of Design e New York University.  

http://www.howardkanovitz.com/760s.htm
http://www.howardkanovitz.com/760s.htm
http://www.howardkanovitz.com/760s.htm
http://www.howardkanovitz.com/1260s.htm
http://www.howardkanovitz.com/1260s.htm
http://www.howardkanovitz.com/1260s.htm
http://www.howardkanovitz.com/1260s.htm
http://www.howardkanovitz.com/1260s.htm
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d) a transcrição de imagens triviais, sem nenhum tipo de pretensão 

transcendental ou de crítica social (verificada em outro representantes de 

época como McLean, Becvhtel e Salt) ou aquelas que, com parecida 

iconografia e superficial trivialidade, contêm uma certa dose de posição 

crítica- Audrey Flack [Fig.31], Richard Estes [Fig.32-32.1], Robert Cottingham 

[Fig.33],  Halp Goings [Fig 34/35/36] – enveredam pela valorização do 

cotidiano, das coisas triviais, corriqueiras em suas narrativas visuais.   

                 

          Figura 31 - Dama. FLACK – 1975-1976            Figura 31.1 - Chanel. FLACK – 1974 

          

                                      Figura 32 – Supreme Hardware – 1974 – Pintura - Richard ESTES 

 

Audrey Flack [nasc.1931-N. York] pintor, gravador e escultor. Flack estudou artes plásticas em Nova 

York, 1948-1953. Foi premiado com a Medalha de St. Gaudens de Cooper Union; é professor 

honorário em George Washington University; atualmente é professor visitante na Universidade da 

Pensilvânia. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_IP9vtv8GUa0/SzgZigiZBEI/AAAAAAAAABs/IdVi55VAGuU/s1600-h/4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_IP9vtv8GUa0/SzgZiVlWdCI/AAAAAAAAABk/TZecgeqkjeo/s1600-h/3.jpg
http://marylya89.files.wordpress.com/2010/06/richard-estes-supreme-hardware-19742.jpg
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Nos relatos icônicos, com Flack a cultura da kitschização; com R. Estes[**] a 

do varejo; com Cottigham [***] a dos festejos populares e para 

complementar este portentoso painel a obra de Ralph Goings [*], 

retomando toda uma iconografia simbólica da vida simples do habitante das 

cidades.  

 

                                     Figura 32.1 – Lunch Specials – 2001 – Pintura -Richard Estes 

                        

                                                    Figura 33  -  Festa -  R. Cottigham – Pintura  

[**] Richard Estes (nasc.14 maio de 1932 - Kewanee Illinois], artistaque se tornou mais conhecido 
pelas pintura dos espaços reflexos: as superfícies espelhadas.  Um dos fundadores do hiper-realismo 
que internacionalizou o movimento desde 1960. 

[***] Robert Cottingham [nasc. 1935 Brooklin, N. York] é considerado um dos hiper-realistas mais 
importantes e originais. Cottingham no seu trabalho concentra os temas do cotidiano americano. 
Estudou arte no Pratt Institute do Brooklyn e já mereceu uma retrospectiva de sua obra no Museu de 
Arte Americana Smithsonian, em 1998.  
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Figura 34 –  Duke Dinner -1999                                                                              

A modo de Edward Hopper 

– sendo contudo outro 

estilo – Ralph Goings [*] é       

um perfeito tradutor de 

personagens da solidão 

contemporânea: habitando 

seus cafés, seus bares; os 

vendedores de rua e os 

objetos solitários, com forte                                                                     

existência hiper-real,  na      

expectativa de algum 

usuário fortuito ou 

predestinado.   

Figura 35 - Pee Wee’s Dinner/1977                              

 

                                      Figura 36- Sabrett -2002- Ralp Goings        

                                

 
 [*] Ralph GOINGS – nasc. 1928 + 2009 – Califórnia. Hiper-realista declaradamente adepto da 
pintura de fotografias.  Desvela a rotina do cotidiano da vida dos EEUU: do fast-food ao hot dog.  
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2. Delimitações estilísticas 

O hiper-realismo, enquanto representação, não se esgota na busca 

do homem concreto, com nomes e apelidos, nem na de objetos reais em 

seus detalhes minuciosos e por vezes insignificantes, o caso dos triviais. Essa 

busca fotográfica do objeto cotidiano, da cidade e de seus habitantes, palmo 

a palmo, varia e altera-se na segunda das tendências mencionadas, cujos 

defensores, inclusive, evitam o modelo fotográfico e suas possibilidades 

plásticas. O que se intenta, neste caso, é uma volta a uma arte perdida em 

uma espécie de revival neoclássico, sem a carga épica que inspirou tal 

movimento.  

O Clássico e o Romântico – absorvido pelo Hiper-realismo - se 

conjugam em ocasiões com o lírico para satisfazer a perda (ausência) de um 

passado artístico, prestando-lhe pleito.  A pintura de gênero – o desnudo, o 

retrato, os interiores – parecem ressurgir do esquecimento em obras de 

Leslie [Fig.37], Nesbitt [Fig.38] e Landerman [Fig.40]. Apenas, talvez, Pearlstein 

                       

Fig. 37 – Tarde – Desenho, Leslie                                       Fig. 38 - Pintura e Desenho -  Nesbitt.                      

 introduz significações novas através da concepção arbitrária do modo de  

compor: seus nus ficam cortados em lugares inconcebíveis [Fig. 39].  

Philip Pearlstein [nasc.- 24 maio-1924 Pittsburg/Pensylvania]. Estudou no Carnegie Institue of Technology e 
recebeu seu mestrado em história da arte naNew York University. Sendo amigo de Andy Warhol conviveu com ele 
desde a faculdade até quando moraram juntos em Manhattan – desta época vem a fixação pelo verismo. Inovou  
na representação do corpo, participando desde o início do grupo hiper-realista.  

 

http://bp0.blogger.com/_fmfAOCgGNJU/R6RfsXDdZrI/AAAAAAAADT4/lAYlAZQM_P0/s1600-h/small_December+Afternoon.jpg
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Pearlstein varia, dessa maneira, o processo de produção de uma 

obra, isto é, não compõe o quadro a priori, mas o inicia por um detalhe e se 

expande a partir dele, sem importar-se com a existência do limite, da borda, 

que a princípio determina o final da obra. 

                               

                                                  Figura 39 - Two Models - 1988. Pintura -  P.Pearlstein                                          

                                    

       Figura 40 – This Happens. Gabriel Landerman   Figura 40.1- Looking Aout, óleo, 1996 

Diante da permanente relação obra-realidade e para remontar à 

incidência marcante da escultura, a relação escultura-realidade apresenta-

se, à primeira vista, ao longo dos tempos, mais íntima ou mais possível que 

a protagonizada pela pintura. Uma revisita à história da escultura nos 

mostraria que tal assertiva carece de outra formulação, porquanto, neste 

sentido, a escultura desde o Renascimento abandonou a cor, perdendo 

aquela aproximação máxima ao natural. 

http://home.earthlink.net/~dougander/lkngout.html
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Não obstante, o que a escultura hiper-realista faz é retomar esta 

propriedade mimética ‘in extremis’ e busca ao máximo o efeito de “trompe 

l’oeil”, isto é, o surpreender ao espectador com um objeto confundível com 

seu modelo real, e não só através da modelação direta sobre o corpo 

humano, como incorporando elementos da realidade (roupa, cabelos etc.). 

John de ANDREA [Fig.41/41.1] y Duane HANSON [Fig.42-42.1] são 

representantes exponenciais desta angustiosa e, às vezes, perturbadora 

busca do outro eu. A obra de ambos é instância estético-formal de 

recorrência para a arte hiper-real atual. 

                                          Figura 41 

  

 Figura 41.1 “O artista e sua modelo” . J. De Andrea 

(1960). O modelo é de fibra de vidro: são assim 

mesmo as figuras de JOHN DE ANDREA 

[Denver,Colorado,1941] às quais aplica uma série de camadas de óleo para conseguir um 

acabamento que reproduz a aparência da epiderme.  

John De Andrea insiste na figura feminina desnuda, jovem e 

esplendorosa, com cabelo natural, em pose despreocupada e íntima que o                                       

espectador pode observar com lascívia. Talvez em seu verismo e em seu 

desnudamento, ficam mais inquietantes que seus modelos – certamente 

porque a escultura parte de um molde tirado diretamente do seu corpo. 

John de Andrea consegue, tecnicamente, fugir de e superar até o gélido 

hieratismo próprio das figuras manequins existentes em museus de cera.    
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De resina de poliéster e fibra de vidro estão feitos os Turistas, Bedéis, 

limpadores e guardas de segurança de Duane Hanson, magistralmente 

caracterizados. 

                                    

Figura 42 - Turistas -                                                              Fig.42.1- Personagens/tipos                               

DUANE HANSON – nasceu em Minesota, em 1925. Faleceu em 1996, na Flórida.  

Nascem eles, os personagens de Hanson, das insatisfações 

quotidianas e das solidões de uma classe média norte-americana, mas 

também de um certo tipo de humor, ante a factualidade e vivências diárias 

de personagens anônimos que impregnam suas criações. 

http://1.bp.blogspot.com/_ovJS1Em-6dg/RwTdJhCYkII/AAAAAAAAPCw/B-W2B5JS1WY/s1600-h/hanson1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ovJS1Em-6dg/RwTdJhCYkII/AAAAAAAAPCw/B-W2B5JS1WY/s1600-h/hanson1.jpg
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3. Signagem hiper-real: atributos estéticos 

A adoção da fototecnologia e sua capacidade de apreensão de um 

ambiente real imprime às representações hiper-realistas um caráter 

aprimorado, na feitura figurativa, recorrendo ao detalhamento pelo 

‘descritivismo’ geométrico da perspectiva clássica mas - dada a sofisticação 

estética - altera toda e qualquer pretensão de entender esta expressão 

artística como cópia fotográfica da realidade.  

Os hiper-realistas adotam recursos expressivos, evidenciados quer 

por enquadramentos, pontos de vista, tonalidades, proporções inusitadas, 

extasiantes para um espectador, nunca deixando-o neutro, quer articulando 

escalas, recuperando os “trompe d’oeil” clássicos,  para promover uma 

realidade perfeccionista, a da própria representação, mais real que o 

modelo e promover uma nova sensibilidade do ver  e do olhar.  

Howard KANOVITZ, [Fig.27 a 30] um dos mentores conceptuais da 

tendência hiper, em suas declarações repetidas, na mídia de época, buscava 

sintetizar a acepção das propostas hiper-realistas com o conceito 

generalizado: sua “temática fundamental[...]é a ilusão da realidade e a 

realidade da ilusão”, ...“tudo é como é e, sem embargo, é diferente daquilo 

que aparenta”, ou na assertiva que se tornou como que um slogan principal 

de toda representação imagética do estilo ‘hiper’: “mais verdadeiro que o 

real”.  

Surgido no embate da permanente competição do próprio mercado 

artístico mundial – centralizada nos centros hegemônicos da produção - o 

hiper-realismo foge ao modismo das correntes vanguardistas de época, 

joga com as ilusões óticas (o caso recorrente das perspectivas) [Fig.32.1], 

iludindo a própria realidade e quando se espera ver uma pintura, na 

verdade depara-se com uma fotografia simulando a pintura [Fig.25 p.237], e  
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vice-versa. Instaura assim uma nova ordem no plano sensível: os signos do 

cotidiano, que permeiam nossas vidas, adquirem significância e autonomia 

objectual. [Vide Fig.31; 34 a 36 - p. 239 e 241].  

O Hiper-realismo representa a superação, por incorporação, de 

todos os avanços ocorridos na arte do século vinte, quando começaram a 

derruir instituições clássicas como a figura, a harmonia, a ‘imediatez’, a 

cópia, a simetria, o consciente. Movimenta-se, porém, com elementos fortes 

de convicção porque baseados na ordem real (do real) e encadeados pela 

razão apesar do conteúdo meramente emotivo de sua natureza. Disfarça-se 

de objetiva para poder ser intensamente subjetiva: [estratégia advinda do 

renascimento; veja-se em “Os embaixadores” - Fig.1- Capítulo IV p. 144].  

Caracteriza-se por ser a linguagem encontrada, para expressar a 

perplexidade contemporânea, de um modo que aparente advir de uma 

(necessária) objetividade. Assim é que se pode aludir, em escala grandiosa, 

à obra de Jeff WALL (já mencionada, anteriormente: Capítulo IV- Fig. 29 a 32 

pp.185-1187) que também se tornou célebre ao retratar cenas terríveis de 

guerra: Afeganistão; Kosovo [Fig.43].  

      

Figura 43 –  Front Afeganistão – Foto painel – denúncia dos horrores da guerra.1986/92. Jeff Wall      
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Pela grandeza de sua composição, as imagens remetiam a cenas 

heroicas da pintura de Delacroix, Gericault etc.[Cf. Cap.IV- Fig.8-9 p.154-155]. 

Mas em razão de serem fotografias, tinha-se a sensação de acontecimentos 

reais e resultava em provável reação de compaixão e de desgosto que 

atualmente, por certo, temos diante das imagens jornalísticas verídicas 

atuais. Entretanto, tudo não passa de encenação; os mortos eram atores e 

as cenas foram inteiramente montadas em estúdio.   

     

                                    Figura 43.1 - Detalhes do Painel – Afeganistão  

O hiper-realismo difunde-se, com estratégias inovadoras desde 

registros em grandes áreas públicas às micro superfícies detalhadas, 

constituindo-se em um espécie de ‘leitmotiv’, nos processos de produção 

audiovisual avançada, hoje vinculada à mídia eletrônica e infográfica.           

Perpassa por vários campos de intervenção, com aplicabilidade em: 

design, publicidade, projetos virtuais, cinema, teatro, dança e até a música 

(os mega-shows). A sua dimensão estética, enquanto técnica e estilo, lhe 

confere um caráter utilitário, indispensável na vasta criação midiática, da 

produção imagética atual, em larga escala.  

http://4.bp.blogspot.com/_HTSAlZvNCHg/Shq9MSKKA1I/AAAAAAAAAns/kaCNB-AVCjQ/s1600-h/jeff+wall+middle+detail.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_HTSAlZvNCHg/Shq9MSKKA1I/AAAAAAAAAns/kaCNB-AVCjQ/s1600-h/jeff+wall+middle+detail.jpg
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Ultrapassa os desígnios de uma singular tendência epocal, para com 

o seu rigor geométrico, cálculos e estratagemas especulares, ser suporte 

estético - “projeto-matriz” - para a geração das imagens de síntese: da 

holografia ao virtual campo de 3D, sem renunciar ao banal, ao olhar 

surpreendente da “poiética” da simplicidade do cotidiano de cada 

espectador. Daí seu sortilégio: revelar e recriar o real através dele mesmo. 

 A signagem(*) hiper-realista compreende um universo sinergético de 

acasalamentos de estilo, redimensionados pela logo-tecnia(**), enredando e 

tecendo a grande trama da representação sígnica triunfante, ante a 

realidade real referenciada.   

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                                                     
(*) Signagem – termo cunhado pelo semioticista Décio Pignatari para designar a produção 

iconizada – nas linguagens.              

(**) Logo-tecnia – neologismo para significar um conjunto de fatores não só tecnológicos 

mas culturais e de conhecimentos a serviço da produção de saberes e respectivas 

representações. Predomina a ação do conhecimento intelectual (ideológico). 
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       CAPÍTULO VI – INCIDÊNCIAS DOMINANTES 

 

         ENQUADRAMENTOS: 

 

 A: MEANDROS DA REPRESENTAÇÃO HIPER-REAL 

 

1. Processos de elaboração plástica  

2. Proeminência escultural 

3. Recurso da ênfase expressiva  

 

 

B: CONFLUÊNCIAS E  ENLACES 

 

1. Confluência marcante 

2. Reflexividade/enlaces 

3. A componente Metalinguagem 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                        TODAS  AS  IMAGENS  DEVEM  MAIS  A  OUTRAS  IMAGENS  QUE  À  NATUREZA.        

                                                                                                                   Gombrich , Ernst H. [Arte e ilusão] 
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CAPÍTULO VI – INCIDÊNCIAS DOMINANTES 

ENQUADRAMENTO A: MEANDROS DA REPRESENTAÇÃO HIPER-REAL 

1. Processos de elaboração plástica 

 A adoção de um tipo de imagem que explora ao máximo sua 

capacidade de criar a sensação de estar vendo a cena real tem vindo a ser 

uma dominante na representação imagética dos dias atuais.  As tendências, 

englobadas sob os nomes de Hiper-realismo, fotorrealismo, estão baseadas 

precisamente neste propósito e se fundamentam em imagem mais fiel 

possível a uma dada realidade. 

As características destas obras vão desde uma preocupação 

exagerada pelo detalhe, até uma textura polida que costuma evitar o rastro 

deixado pelo pincel ou outra ferramenta, logrando um acabamento 

fotográfico de alta definição. Ainda mais quando resulta de obras 

elaboradas a partir das próprias fotos, chegando – em ocasiões – a superar o 

‘realismo objetivista’ desta técnica artística. A resolução espacial é 

conseguida por meio de perspectivas, com a conjugação desde a linear até a 

cônica, observando-se um traçado meticuloso em consonância com o 

resultado preciosista que se pretende obter. 

Tudo isto implica, sem dúvida, uma habilidade especial por parte do 

artista, que lhe permite criar o efeito “trompe l’oeil” (*) peculiar neste tipo de 

representação (mormente a pictórica). Tal habilidade faz pensar em algum 

momento em um certo servilismo do artista ante a realidade com a qual 

parece querer rivalizar, através da representação da mesma.  

(*) “Trompe l’oeil” – Técnica que, desenvolvida no Renascimento, cria com truques de perspectiva 

ilusão ótica de objetos e formas, confundindo o olho. Explora limites entre imagem e realidade. 
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Mas por muito realista que se diga de uma pintura, de uma foto, de 

uma escultura ou de qualquer representação em outros mídias, em definitivo 

se trata de um sistema de signos elaborados pelo artista, que compõe um 

código pictórico de formas e cores. 

O fato de, pela visão, percebermos o mundo de uma determinada 

maneira influi primordialmente sobre nossa forma de representar. O hiper-

realismo se baseia na análise da realidade visual que não é senão uma 

maneira de perceber e interpretar o mundo tridimensional; a imagem criada 

é uma realidade bem distinta da realidade tridimensional. Ela surge da 

necessidade de criar uma linguagem visual baseada no conhecimento que 

possuímos do mundo, utilizando todo o lastro de repertório técnico 

adquirido.  

Neste sentido, o Hiper-realismo busca acentuar todas aquelas 

qualidades da imagem visual que tendem a dar credibilidade à imagem 

plástica, no que esta tem de representação. Não poucas vezes os artistas 

desta corrente recriam determinados tipos de objetos – como espelhos e 

outras superfícies refletoras – que oferecem um grau de ‘efeitismo’ e brilho 

por meio do que se ressalta a efetividade da representação. 

Escher [*] deixa muito claro a diferença existente entre a realidade 

tridimensional e a representação:  

“O espaço tridimensional é a única realidade que conhecemos. O 

espaço de duas dimensões é tão fictício como o de quatro, pois nada 

é plano, nem sequer o cristal mais finamente polido. No entanto, 

admitimos a convenção de que um muro ou uma folha de papel são 

(*) ESCHER, Maurits Cornelis.[1898-1972]. Artista gráfico holandês. Criador de espaços com 

perspectivas múltiplas. 
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planos e continuamos outorgando com toda naturalidade...a ilusão 

do espaço sobre tal superfície. Não é um absurdo depois de haver 

traçado uma linhas sobre o papel, dizer que  aquilo é uma casa?” 

(ESCHER, 1973:21) 

Resulta evidente que duas realidades não podem ser iguais quando 

ambas têm dimensões distintas: a pintura se executa sobre uma superfície 

bidimensional, enquanto que o mundo que representamos é tridimensional. 

O mesmo propósito do artista de ‘enganar ao olho’, mediante sua arte, 

indica-nos que ambas coisas não são o mesmo e se o fosse tal pretensão 

não teria sentido. 

O tamanho de formato grande empregado por alguns Hiper-

realistas – como Chuck Close [Fig.2-3] e John Kacere(*)[Fig.1] – busca entre 

outras coisas, provocar o assombro no espectador. Existe uma intenção 

deliberada de envolvê-lo no espetáculo visual, que se apresenta ante seus 

olhos, para o qual o grande formato é essencialmente aplastador já que o 

observador não pode abarcar de um só golpe de vista toda a obra.  

                                           
 

                                           

 

                                            

 
                                                    Figura 1 – Langerie C. Smith – Pintura/1972- J. Kacere 

   
(*) John KACERE – 1920-1999.Fotorrealista americano. Tornou-se célebre pelos corpos em ‘langerie’.  

 
 
 

http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=1194
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=771
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=403
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=98
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=97
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=96
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=94
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=95
http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/images.php?pageNum_rsWorksSold=0&totalRows_rsWorksSold=11&pageNum_rsWorksAvailable=0&totalRows_rsWorksAvailable=0&aid=22&wid=93
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                                     Fig. 2       Children/Pintura 

              

   Figura 3 – Lucas e detalhe:olho/Pintura - Exposição/2007 de Chuck Close –Reina Sofía/ES.                                                                                                                                                     

 “Meu principal objetivo” – diz Chuck Close – “é traduzir informação 

fotográfica à informação em pintura... Minha escala grande força o 

observador a enfocar uma área por vez. Desta maneira, se lhe faz 

dar conta das áreas ‘borrosas’ vistas com a visão periférica. 

Normalmente nunca levamos em conta estas áreas... Em minha 

obra, as áreas ‘borrosas’ não se põem em foco, mas são muito 

grandes para ser ignoradas” (Apud: LUCIE-SMITH, E.1979:252) 

http://cogitamundo.files.wordpress.com/2009/02/chuck-close-3.jpg
http://cogitamundo.files.wordpress.com/2009/02/chuck_close_2.jpg
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Esta consideração sobre as áreas da periferia, que ao ver-se sem 

nitidez implicam uma direção múltiple do olhar, é por outra parte, algo que 

se dá no mesmo ato visual, se levarmos em conta que o ângulo de visão 

nítida sem mover o olho é inferior a dois graus. Isto nos obriga a estar 

explorando constantemente o campo visual e perspectiva. De certa maneira, 

estes quadros estão evidenciando o caráter fragmentário que caracteriza a 

percepção; mas ao mesmo tempo, se trata de uma imagem unitária que 

responde a uma continuidade espacial, na cena apresentada. 

(Os quadros estereoscópicos de Salvador Dali como Autorretrato com 

Gala, O Porto de Ostia, e O Cristo de Gala buscam evocar um realismo mais 

verídico ao obter uma sensação de relevo não em base das chaves 

secundárias da percepção monocular, mas nas produzidas mediante as 

‘chaves’ primárias que implicam na visão com os dois olhos. DALI, que é 

antes de tudo um surrealista, mas também um Hiper-realista quando a sua 

técnica perfeccionista consegue, mediante o estereoscópio, fundir os dois 

quadros em um só que nos faz ver o relevo. Ótica, perspectiva e visão se 

unem aqui para ficarem em função da atividade pictórica). 

Alguns artistas que trabalham com a imagem realista logram 

comunicar um interesse plástico e um sentimento poético que vai mais além 

do jogo de formas e cores que assombram ao olho e ao cérebro. Esse tipo 

de representação ultrapassa o mero relato de uma crônica da realidade.     

Assim as obras do espanhol Antonio LÓPEZ (*) costumam mostrar 

com precisão e uma meticulosidade na composição que vão acompanhadas 

dessa comunicação de impressões a que estamos nos referindo. Neste 

pintoro emprego da perspectiva é por sua vez elemento representativo de 

uma realidade e elemento expressivo de um espaço pleno de sugestões.  
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Na série de quadros de lavabos e banheiros fica evidente a 

combinação de realismo com o ‘fraccionamento’ visual, neste caso, devido 

ao imperativo de um espaço que não permite ter amplitude no campo visual. 

[Figs. 4 / 5]. 

              Figura 4   Ropa en Remojo/1968                       

                        Figura 5  Pila y Espejo/1967 

(*) Antonio LÓPEZ Garcia [6/1/1936-Tormelloso/La Mancha]. Hiper-realista espanhol. Pintura e Escultura. 

Galardoado com Prêmio Príncipe de Astúria – 1985 – o maior de Espanha no campo do conhecimento.  
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Figura 6 – Madrid, vista de Torres Blancas -1982   Fig. 6.1- Gran Via – Madrid - 1990   

             Sendo o tema urbano um dos preferidos dos pintores hiper-

realistas, observa-se – como no caso do pintor espanhol – um cuidadoso 

processo de elaboração [foto]gráfica (daí terem denominado os desta 

tendência de fotorrealistas) mas que, na verdade, se demarcam técnica e 

plasticamente além do mero fotografismo. [Figs.6/6.1]  

Constantemente joga-se, mesmo assim, com o efeito da imagem real 

e até de fotos, na composição do assunto escolhido. Mas, não raro, nos 

deparamos com montagens de imagem refletida sobre lâminas de cristal e 

vitrines, com os lances publicitários, no aproveitamento dos espelhamentos 

óticos, típicos da imagem de uma rua contemporânea, com fachadas 

envidraçadas ou polidas por cerâmica vitrificadas.   

Richards Estes (*) é um dos pintores cujo jogo de reflexões amplia o 

campo de visão do espectador, ao mesmo tempo que põe em evidência 

duplamente o sentido espacial da superfície do cristal (o mesmo que a do 

próprio quadro), ao apresentar sobre ele uma nova perspectiva, que se 

acrescenta à já existente na cena real pintada. [Fig.7] 

(*) Richard ESTES – 14/5/1932-Illinois/USA. Fez parte do grupo fundador do fotorrealismo/1960. 



261 

 

        

              Figura 7 - Rua de Paris / 1973- Pintura. Richard EstesRR 

Nesta análise da representação pictórica hiper-real que busca criar 

uma especial sensação de profundidade em sua superfície, não podíamos 

descurar da pintura mural que, nos últimos anos, tem se projetado em 

“painéis” e muros das cidades metropolitanas. Com suas cenas realistas 

tratam de despertar ao transeunte uma experiência ‘estética relacional’, 

proporcionando um toque alegre e colorido à arquitetura dos grandes 

edifícios. Estes artistas conseguem atrair a interação de muitos quantos 

ficam, no dia a dia, equidistantes da criação e produção artísticas. 

No Brasil, o artista Eduardo Kobra tem se destacado na produção 

desta arte em murais hiper-realistas, nas principais capitais do país. Em São 

Paulo, pode-se constatar a vasta obra de painéis, revitalizando a cena, 

insípida do cotidiano paulista. Eduardo Kobra, paulistano, é conhecido por 

seus traços detalhistas. Em um dos muros da agitada Avenida 23 de Maio 

[Fig.8.1], estampou uma S. Paulo tranquila, inspirada nos anos 20. Com 

1.000 metros quadrados, esta obra integra a série ‘Muro das Memórias’ que 

já soma dezenove painéis espalhados pela cidade – todos feitos com base 

em fotos antigas[Fig.8]. Desde 1995 está à frente do Studio Kobra que conta 

com uma equipe especializada em pintura hiper-real de painéis artísticos.  

 

http://2.bp.blogspot.com/_u3EB1t866qY/S7_15pfyVhI/AAAAAAAADSg/eils7XzpJrM/s1600/estes_04.jpg
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Pelas mãos de E. Kobra(*), as obras parecem criar vida e as cenas 

retratadas parecem vivas, confundindo com a real vida dos transeuntes. Isto 

só é possível porque o artista desenvolveu uma técnica que mistura o traço 

da ‘aerografia’ na pintura, com a inspiração do moderno grafite, rico em 

sombra, luz e brilho. O resultado são peças tridimensionais que permitem ao 

público interagir com a obra: integrar-se ao espaço ilusório - reinventado - 

da metrópole.  

”Muro das Memórias”, que tem por objetivo transformar a paisagem 

urbana através da arte, “é uma mistura de nostalgia e modernidade, por 

meio de reprodução de imagens do início do século em muros da cidade. Já 

entreguei seis murais, localizados nas Avenidas Sumaré, Paulista, Helio 

Pelegrino, Rangel Pestana, Henrique Schaumann e Vila Madalena.Pretendo 

pintar mais seis muros até o final do ano de 2010”, declarou E. Kobra).    

 

Figura 8- Mural na Pça. Benedito Calixto – 2008        Figura 8.1- Painel na Av. 23 de Maio -2008 

A maior parte dos murais hiper-realistas propõem um jogo visual, 

com suas cenas ilusionistas [Fig.9]. É um intencional efeito ‘trompe l’oeil’ 

para envolver o observador, perante os formatos de tamanhos grandiosos. 

São cenas cenográficas que passam a envolver um recanto, uma praça, um  

(*) Eduardo KOBRA-[1978- Paulistano]. Iniciou-se como grafiteiro. Nome de ponta do hiper-realismo 
do Brasil; representou o país no Salon de Beaux-arts du Louvre/Paris-2009. Como muralista recebe 
influência do americano Eric Grohe. 
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logradouro público alterando as estruturas arquitetônicas, no que diz 

respeito ao campo visual – muitas vezes descaracterizado em sua 

conformação original. A arte hiper-realista propõe-se a restituir a 

intensidade e o envolvimento ecológico perdidos entre utentes e o meio 

ambiente dos espaços originários das urbes contemporâneas. Para tanto usa 

de recursos expressivos, próprios de uma retórica da tecnologia aperfeiçoada 

ao longo dos tempos, na arte da representação visual.     

Figura 9       Mural de Eric Grohe.  

As figuras (pessoas) do Painel são componentes integrantes da própria pintura executada pelo pintor. 

             Fig.9.1 - Detalhe do Mural   Os visitantes não são reais.                

O efeito de tridimensionalidade é provocado mediante a perspectiva 

linear, assim como pela combinação dimensional da cor. Desta maneira, um 

muro pesado e assustador (caso acima) se converte num espaço em 

profundidade aberto para paisagens verdes, ou para outras arquiteturas que 

criam novas e insólitas cenas – aqui criadas por Eric Grohe(*) [Fig.9]. 

 

(*) Eric GROHE – 1944 - New York. Pintor/Ilustrador. Teve projeção como Artista plástico 
com a Expo’74 –Washington - responsável pela programação visual do evento. 

        

http://www.designontherocks.xpg.com.br/wp-content/uploads/2010/10/eric_grohe_3d_wall_10.jpg
http://www.designontherocks.xpg.com.br/wp-content/uploads/2010/10/eric_grohe_3d_wall_10.jpg
http://www.designontherocks.xpg.com.br/wp-content/uploads/2010/10/eric_grohe_3d_wall_18.jpg


264 

 

 

São exemplos do exposto os frontais de “The Québec City Mural” 

[Fig.10] que, sobre a própria fachada de um prédio antigo, foi pintado 

configurando uma rua com os casarões, desempenhando o papel do ilusório 

e restituindo ao local o ambiente de suas origens históricas: uma arquitetura 

pintada sobre uma superfície que forma parte da arquitetura real existente.  

            Trata-se de uma das praças mais antigas do Canadá, a Place Royale 

foi construída no séc.17 pelos colonizadores franceses. Hoje, o local é um 

quarteirão, cercado de prédios históricos do século 18.  

Na praça, concentram-se vários artistas internacionais, praticantes do 

movimento hiper-realista internacional de rua, como arte aberta, 

participativa e atual.   

Figura 10                                

The Québec City Mural. La Fresque des Quebecois: uma pintura de 4,665 m², que descreve 

os 400 anos de história da cidade, através do retrato de pessoas e movimento das 

ruas.Localização: 27 rue Notre-Dame - Quebec.   

http://i.pbase.com/g6/31/637231/2/81620219.v9PpQt6y.jpg
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Figura 11-  Aqui, a denominada ‘Serenity Road’, localizada em Seattle - EUA. Mural de Eric Grohe                    

Neste mural de Eric Grohe, o efeito ilusionista é para surpreender 

[Fig.11].  A perspectiva da calçada e da própria estrada consegue criar a 

profundidade e faz sugerir perfeitamente o efeito de ‘engano do olho’. O 

flagrante do carro pintado contribui para se ter a real ilusão de campo de 

visão natural.  

Já no painel, pintado sobre um muro de um jardim, o artista Jonh 

Pugh prolongou o espaço de um pátio [Fig.12], invertendo-o como uma 

extensão interna sobre o mesmo – efeito diferenciado de um mural externo.  

                         

                                        Figura 12 – Pátio de Jardim -  J.Pugh 

 

http://www.designontherocks.xpg.com.br/os-murais-realisticos-de-eric-grohe/eric_grohe_3d_wall_20/


266 

 

 

Nestas pinturas exige-se a participação ativa do espectador que deve 

buscar a posição correta para a percepção visual, na qual o jogo de 

elementos reais e pintados apresenta todo seu sentido. Os problemas de 

representação destes murais são parecidos aos das pinturas de abóbadas e 

cúpulas ilusionistas dos séculos XVI e XVII, obras de artistas que 

desenvolveram uma capacidade extraordinária para a fantasia e para a 

visão espacial. As pinturas de tetos e grandes murais sempre conjugaram o 

real com o fictício, atendendo mais ao princípio da ‘expressão formal’ que 

da temática eventualmente escolhida. 

Seja com a perspectiva plana ou curvilínea, o certo é que estes 

estratagemas foto-gráfico-pictóricos não supõem uma imitação pura da 

natureza no que se refere ao âmbito da criação artística. A aparição de 

imagens (sob o ponto de vista científico-geométrico: empregando os vários 

tipos de perspectiva) facilitou enormemente o poder conseguir uma 

representação em “campo visual”, segundo as formas de organizar o mundo 

e suas realidades, culturalmente interpretados. 

Em certos quadros do espanhol Antonio López (já referenciado 

anteriormente) se apresenta este estratagema de representação – é o caso 

da série “banheiros”.  Uma análise de perspectiva, em “Pia e Espelho” 

[Fig.13], revela a existência de duas perspectivas, conjugadas, com dois 

planos de projeção que produzem vistas distintas: uma de frente a cima da 

pia e outra para baixo, enfocando pia e assoalho.  

Antonio López optou por uma solução com a que consegue maior 

realismo do que se houvesse utilizado apenas uma perspectiva normal, pois 

se adapta melhor às condições da visão no recinto em que se observa a 

cena. Com isto evitou distorções, ao mesmo tempo que tornou mais 

dinâmica a composição. 
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           Figura 13  A.López 

Ao observar “Pila y espejo” [acima] um espectador que não domine o 

código da perspectiva dificilmente perceberá a mudança de perspectiva 

operada no quadro. Na obra deste pintor espanhol, verifica-se como a 

perspectiva está a serviço do artista ao serem empregadas, com domínio, as  

possibilidades de expressão do espaço mediante este sistema codificado de 

representação.  

O objetivo a que se atém o artista hiper-realista com estas tramas de 

estilo é criar um efeito de “trompe l’oeil” de realismo minucioso com respeito 

à imagem visual e fotográfica. E assim desvelar uma outra realidade, muitas 

vezes descurada no processo de fruição das representações imagéticas. 

O recurso técnico proeminente dos hiper-realistas, como haveremos 

de convir diante da produção atual, é o emprego dos diversos tipos de 

perspectiva para obtenção da ilusão real de suas representações. Mas o que, 

de fato os hiper-realistas fazem é promover a ambivalência deste recurso em 

processo de linguagem, que se alastra por espaços públicos – conforme se 
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verifica com artistas atuantes como Jonh Pugh(*) [Figs.14/15] e Edgar 

Mueller(**) [Figs.16/17]. Assim, a(s) perspectiva(s) geométrica(s) utiliza(m)-se, 

como jogo de perspectiva, para obtenção de um novo sentido do espaço, no 

plano da “expressão” e do “conteúdo” – que terá grande influência nas 

diversas formas de representação atuais, sobretudo no campo das novas 

tecnologias digitais.   

Figura 14   

Mural de John Pugh (USA). [Estação Sta. Cruz / California – EUA].  A pessoa, vista na cena, trata-se de 

uma figura pintada, criando mais ainda o efeito de real da obra. A perspectiva se altera, em ambas 

imagens conforme a posição do espectador.                                  

Figura 15– Painel         /Jonh Pugh                                            

 (*) Jonh PUGH – 1948-Califórnia. Artista plástico, notável no mundo pelos painéis em trompe l’oeil. 
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Fig16                                                                                    

Série: Great crevasse - produzida por Edgar Mueller – os espaços reinventados no solo das ruas. 2008/09             

Fig.17r           

O hiper-realismo, além dos murais, se impõe pela utilização dos espaços 

urbanos das calçadas para imprimir uma arte lúdica, participativa, compondo 

sensações novas nesses ambientes de grande circulação de transeuntes que se tornam 

fruidores efetivos e esporádicos desta modalidade de concepção estética.  

   
figura 18 - Autorretrato – 2006- Julian Beever                                   Figura 19 – Madame Butterfly –2007-Julian Beever 

 

 

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/10/cascada.jpg
http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/10/hielo1.jpg
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         Figura 20 – The Plunge –  2007- J. Beever -                               Figura 21 – Aposta – 2009 – J. Beever 

             

                                                          Figura 22 – Visitação – 2010-  Kurt Wenner                                                            

São os famosos “madonnari”** que se multiplicam pelas metrópoles do mundo 

inteiro. Edgar Mueller segue as trilhas traçadas pelos pioneiros Julian Beever***, inglês 

[Fig.18/19] e Kurt Wenner**** de Michigan (EEUU) [Fig.22]. 

___________________________ 

(*)Edgar MUELLER – [1968, Ruhr, Alemanha].Exímio na utilização de fotoluminescentes em sua pintura 

de rua. Também é considerado de ‘Maestro Madonnaro’ desde o Festival de Chalk Sarasota -2010. 

(**) Madonnari – assim chamados por utilizarem giz e pastéis, seguindo os pintores do Séc.XVI, que 

pintavam madonas em praças das Villas de Latio e na Roma antiga. (***) Julian BEEVER (Ingl.)– adota a 

técnica da ”anamorfose” para criar a dimensão 3D em seus trabalhos. É conhecido como ‘Pavement 

Picasso’. (****) Kurt WENNER – (Michigan/USA)- junto à NASA projetou os desenhos de simulação das 

missões espaciais. Também segue os princípios do desenho ‘anamórfico’ para criar ilusões óticas. 

  ura      f 
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2. A proeminência escultural 

“É possível que alguém fique envolvido por esses corpos. Quem sabe 

estes olhos, que brilham, pertençam, de fato, a alguém vivo ou morto.  

Diante desses corpos, pode até nos gerar uma ansiedade mórbida 

para tocá-los, acariciar seus cabelos, apalpar seu rosto, sentir suas unhas... E 

nos surge também um estranho jogo de deslocamento, giros, afastamentos 

rápidos, para comprovar se nos seguem com o olhar quando nos movemos; 

se respiram quando crê que não lhe vemos; para verificar se sentimos sua 

vista atrás, cravada nas nossas costas, como detectaríamos a de um ser vivo. 

Mas pode não ser apenas um corpo de cera, de acrílico ou de fibra 

de vidro – matéria prodigiosa com a qual se fabricam artigos tão diversos 

como kayaques, planchas de surf, piscinas, componentes de automóveis, 

brinquedos e até estruturas de tobogães de parques de diversão. 

Entretanto combinados, às vezes, com resina de poliéster, juntados 

com silicone e coloração, a fibra de vidro pode simular uma brandura de 

carne e pele tão próxima e íntima como habitual, banal e cotidiana. Do 

cômico ao patético, do obsceno ao lúdico, do inquietante ao terno e, às 

vezes, inclusive do mais inerte até ao que contém uma espécie de sopro de 

alma” (*).  

Este é (poderá ser) o estado (ambiente) com que se depara ou se 

envolve um espectador/fruidor perante as esculturas hiper-realistas. O 

excesso de veracidade tem estes atrativos e mistérios. Trata-se da reinvenção 

da escultura, enquanto representação hiper-realista da natureza humana, 

empreendida na contemporaneidade hipermoderna, cujos expoentes 

máximos representativos, reunimos nesta compilação de seletos escultores. 

____________________ 

(*) Extrato de palestra de Eduardo Pinto. Comemoração do dia do Artista/2010- Capitania das Artes – Natal/RN  
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Com DUANE HANSON [Alexandria, Minesota,*1925+1996, Boca 

Raton, Flórida,] os seus personagens, magistralmente caracterizados, 

nascidos das insatisfações e das solidões de uma classe média norte-

americana, são paródias comportamentais do quotidiano da sociedade. De 

resina de poliéster e fibra de vidro estão feitos os seus Personagens, 

abrangendo classes, raça, figuras populares; e a vida banalizada da rotina 

diária. [Cf. fig.39/39.1- Cap. V – p. 229] 

Do lado da glamourização do corpo, sob formas perfeitas, fica JOHN 

DE ANDREA [Denver, Colorado, 1941] que busca na figura feminina uma 

assepsia do corpo, apagando as marcas que o tempo inscreve. As esculturas 

femininas estão sempre desnudas com adicionais  naturais (cabelos por 

exemplo) para imprimir um verismo que extasie no ato da observação. Suas 

esculturas denotam a “indicialidade” misteriosa de seus próprios modelos – 

pois o artista parte de um molde tirado diretamente do corpo de cada 

mulher. Entretanto pode-se associar, repertorialmente, à arte fotográfica 

desenvolvida nos EEUU por Edward Weston que mencionamos no Capítulo II 

[Fig.8/9 p. 53]. 

De fibra de vidro são assim mesmo as figuras de John de Andrea às 

quais aplica uma série de camadas de óleo para conseguir um acabamento 

que reproduz a aparência da epiderme. [Cf.Figs.38/38.1- Cap.V - p.]. 

Conseguem elas ser a representação da ideia de cultivo do corpo, 

alimentado pela hipermodernidade.  

No âmbito avançado da recriação do corpo humano – que constitui 

este museu contemporâneo hiper-realista, manancial para estudos 

antropológicos da representação atual – destaca-se a proeminência da 

produção escultórica de três nomes importantes: Ron Mueck, Evan Penny e 

Richards Stipl. Três maneiras diferenciadas de entender, de olhar o 

indivíduo / outro,  sua alteridade mas também  a  própria subjetividade, sua  
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individualização ou socialização, no seio do mundo de hoje. Nas obras, 

levam-se em conta vetores comuns, proximidades técnicas e fronteiras de  

distintas formas de representação, mantendo a propriedade comum da 

qualidade fotográfica e calor humano, na expressão artística hiper-realista.  

RON MUECK [Melboure, Austrália 1958] é o sentimento, o pulsar, 

debaixo de uma precisão assombrosa. O artista sustém que tenta criar uma 

presença verossímil, mas o certo é que vai mais além. Compõe um estado 

de ânimo, uma idade da vida, um momento sublime, uma alma palpitante 

que respira pelo polos de fibra de vidro como o próprio Mueck. 

Cada veia que atravessa a pele, cada ruga, cada brilho, cada dobra 

e cada fenda estão escrupulosamente moldados. Começou a trabalhar com 

fibra de vidro nos anos noventa, se bem que recorre à delicadeza do silicone 

para resolver detalhes mais delicados, como a tenra pele na qual inserta, um 

a um, os filamentos de cabelo, cujo resultado é de um realismo pasmoso. 

Trabalhou na indústria de efeitos especiais para cinema, Tv antes de se 

dedicar unicamente à sua carreira artística, em Londres onde se estabeleceu. 

Sua primeira obra que surpreendeu, comoveu crítica e público em 

uma exposição da Royal Academy of Arts em Londres, 1996, foi uma figura 

apenas de um metro de comprimento, tombada no solo: “Dead Dad”, uma 

representação de seu pai, falecido há pouco tempo, em acrílico e 

silicone.[Fig.23].  

  

                                Figura 23 – Dead Dad – 1996 – Ron Mueck 
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Desnudo, rígido, patético, com o sexo flácido e pálpebras arroxeadas, com 

os braços tesos ao longo do corpo, o pescoço tenso... o hiper-realismo desta 

figura é assustador, de uma franqueza tão excessiva que pode gerar 

apreensão. 

Mueck foge aqui, como fará sempre, da escala habitual da figura 

humana. A reduz ou a amplia desmedidamente, respeitando todos e cada 

um de seus detalhes anatômicos. Seu pai morto pode ser mínimo – de 

20x102x38 centímetros – mas, por outro lado, um menino pode ser 

descomunal, como o BOY [Fig.24] de cinco metros que apresentou na 

grande cúpula do Millenium Dome de Londres, em 2000 e depois na Bienal 

de Veneza de 2001. Escondido, assustado da gente ou talvez de sua própria 

magnitude, este é um menino tão humano como aqueles que o observam. 

  

             Figura 24 – Boy – 2000/2001 – Público na exposição/Madrid         

A escala funciona em Mueck como um jogo de proporção e desproporção 

psicológicas, também como um elemento que altera o olhar do espectador e 

sua forma de aproximar-se da peça. Permite a possibilidade de observar o 

detalhe e abarcar uma figura inteira com o olhar; de a recolher na vista de 

um modo próximo e íntimo como  nunca  se  poderia  fazer  com  uma  

pessoa  em  tamanho  normal.  

http://3.bp.blogspot.com/_2fdwS3Y1VhU/SwtlmudXzSI/AAAAAAAAF_E/F0Udb-RXCYU/s1600/mind_blowing_art_08.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_2fdwS3Y1VhU/SwtlmudXzSI/AAAAAAAAF_E/F0Udb-RXCYU/s1600/mind_blowing_art_08.jpg
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Também permite a experiência única de sentir-se esmagado pela 

pele, por tanta humanidade inabarcável (inatingível) que se escapa fora do 

campo de visão. Isso em várias situações, nas quais o pudor não nos 

permitiria observar jamais a alguém ‘real’ com tanto deleite, demora e 

acuidade: um cadáver, uma mãe recém parida, um anciã sentada, uma 

grávida. 

Mueck imortaliza o carinhoso e o triste, a proximidade do costume e 

a solidão abismal de indivíduos que dormem juntos. Um momento íntimo 

sublimado, uma oportunidade única de observar a verdade sem freios: assim 

é “Spooning Couple” (2003) [Fig.25], um casal semivestido que junta seus 

corpos antes de dormir: “cruel realidade” em subtítulo do escultor.                     

                                 Figura 25 – Spooning Couple - 2003 

             

Com “Old Woman in Bed “ (2000)[Fig.26], uma anciã deitada em 

posição fetal, sobre uma cama da qual caem parte dos lençóis, desenvolve 

esta temática, resultando em obras notáveis, uma homenagem à nobreza da 

velhice e à mulher de modo geral assim como em Seated Woman. [Fig.27]  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_2fdwS3Y1VhU/SwtlR8Pb3uI/AAAAAAAAF-U/7j-fY4uPjAc/s1600/mind_blowing_art_14.jpg
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     Figura 26 - Old Woman in bed -2000                          Figura 27 – Untitled (Seated Woman)1999 

 Também em lençóis brancos e desta vez em tamanho enorme, 

modela “In Bed” (2005), uma mulher adulta e pensativa, de face muito 

branca e olhos carregados de olheiras, olhando de lado com a mão 

apoiando ligeiramente a tez. Desorientada, aturdida, sua mente vai mais 

além da expectativa que provavelmente levanta. [Fig. 28] 

 

                 

                                    Figura 28 – In Bed - 2005 
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A nudez em Mueck é rigorosa e sincera, sem concessões. A pele 

confessa a idade, suas misérias e as penas, no rosto. MUECK verifica com 

ela a fragilidade da matéria de que estamos feitos [Fig. 29]. 

Figura 29 – Big Man    

Em “Big Man“ (2000), encontramos uma figura melancólica, indefesa e nua. 

Frágil em toda sua corpulência, reconcentrada em seu interior, tem essa 

humana vulnerabilidade que se respira em todas as obras de Mueck. 

 

                                    Figura 30 – Mother and Child - 2001  

 

http://3.bp.blogspot.com/_fGbNjy2kz9I/TRuzaCS-ASI/AAAAAAAAJ0U/cAMo2T6GUV0/s1600/10a_ron+mueck_mae+e+filho_2001.jpg


278 

 

Em torno de verdade, dor e assombro compõe a maternidade de 

“Mother and Child“ (2001) [Fig.30]. Narra  o  momento  final  de  um 

partoduro, depois do esforço exacerbado, húmido, viscoso e extremamente 

suado como é. Um momento estranho, apesar de corrente: com o cordão 

umbilical ainda sem cortar, o bebê se acha jogado, se monta, sobre o ventre 

da mãe, molhado e brilhoso pelos líquidos intrauterinos, tão assustado e 

extenuado da experiência que se encolhe nela, a mãe, que lhe olha com 

pasmo e até  crespa em tensão os dedos dos pés. Fruto de uma minuciosa 

documentação médica, Mueck consegue recriar uma maternidade sublime, 

em uma figura de apenas um metro (assim como procedeu em Dead Dad 

[Fig.23] ).  

Igualmente, noutra escala, para a potente grávida “Pregnant 

Woman” (2002) [Fig.31], de dois metros e sessenta centímetro, tendo usado 

uma modelo que posou desde o sexto mês de gravidez até a penúltima 

semana e deu à luz a seu filho antes que Mueck terminasse a obra. 

  

                           Figura 31 -   Ron Mueck em seu ateliê: Estudo de “Grávida” 
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Mesmo quando usa modelo Mueck dá asas à composição mental e 

emocional da obra: daí a escultura se encontrar com olhos fechados; 

cavilosa e presumida, a mulher levanta os braços sobre a cabeça, estirando 

seu volumoso corpo e deixando-o descansar das tensões e do peso 

abdominal.               

                             

                               Figura 31.1 – Pregnant Woman -2002 – [Exposição no Reina Sofia/Madrid] 

No mundo da arte contemporânea, considera-se o nome de Ron 

Mueck como um timoneiro do hiper-realismo, exercendo a maior influência 

em grande número de artistas, executores desta forma de representação. 

Tanto no campo da escultura como até no de mídias eletrônicas.  

Reconhecido tanto por inventores como Patrícia Piccini* – famosa 

inventora de figuras de animais com expressão humana – como por Evan 

Penny (*1953, África do Sul; nacionalizado Canadense) com seus abissais 

bustos reverberados – sobre cuja obra nos ocuparemos a seguir.  
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EVAN PENNY - trabalhou para o cinema assim como Mueck : são 

exemplos: Jacob’s Ladder,1989)- Adrian Lyne; JKF (1991); Natural Born 

Killers (1994) e Nixon (1995) Olicier Stone; Existenz (1999), David 

Cronenberg. 

Evan Penny trabalha a figura humana, habitualmente, reduzindo o 

tamanho do corpo e, por isso mesmo, a distância de observação do 

espectador. Mas seus bustos oscilam entre o tamanho real e ampliações que 

superam os dois metros e meio. 

Antes de conhecer Mueck, ele já buscava a figuração veraz e o 

aprimoramento em detalhe tal como fez em “Ali “(1984). Frente aos corpos 

limpos, sensuais e esplendorosos de John de Andrea [Cap. V.], Penny busca 

um nu com textura adiposa; carnes com sangue latente e impregnado. 

Depois do impacto diante das obras Thomas Ruff**, na Exposição de 

1998 do Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Penny resolveu 

incorporar a fotografia à escultura; a burlar a perspectiva do olhar e a 

distorcer a figura humana. Tudo com a técnica Hiper-realista, tornando o 

resultado mais intrigante ainda. 

 

_____________________ 

(*) Patrícia PICCINI – [1965 – Freetown, Serra Leoa]. Seu trabalho antropomorfiza coisas 

inanimadas e seus animais se apresentam com caras de gente.   

(**)Thomas Ruff-[1958, Zell- Alemanha]- Mestre em Fotografia, na Kunstakademie 

Düsseldorf. Tem se caracterizado pelo trabalho de séries de retratos de cunho ‘objetivista’. 

Muito premiado, está exposto nos principais museus Europeus de da América.  
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Suas obras dão a impressão de serem hologramas cinéticos, uma 

escultura que, ao andar em torno dela, se converte em uma fotografia quase 

plana, de frente um vulto redondo e que, de lado, fica com as duas 

dimensões. São efeitos – “trompe l’oeil” – (o mesmo adotado desde o 

renascimento)- recuperados pela arte hiper-realista. 

 

                                              Figura 32 – Autorretrato - 2003 

Penny nas série “L. Faux” (2000-05),  a partir do rosto de uma 

amiga, cria efeitos óticos de  distorção, montando cores uma sobre as outras 

[Fig.33]. As diversas camadas, deslocadas do eixo dos traços da mulher dão 

como resultado três olhos, três pares de sobrancelhas, três narizes, criando 

um efeito de “fora de registro”, como se tratasse de um erro de impressão, 

ou de uma falsa montagem, para imitar as três dimensões. (influenciando e 

com muito emprego na arte do vídeo atual). 

                        

                                       Figura 33 – L. Faux – 2000/05 

 

http://1.bp.blogspot.com/_-PCNPY79Ye4/St4BEv5WqMI/AAAAAAAABKQ/O2E25wvpmSM/s1600-h/photo_185_jumbo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_-PCNPY79Ye4/St4BJMmRM-I/AAAAAAAABKw/nkNNOOhdLg4/s1600-h/photo_212_xl.jpg
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Em “No One-In Particular “(2000-04)[Fig.34], Penny apresenta uma 

série de retratos extraídos diretamente de sua imaginação; o que gera uma 

distante intuição do falso, pese a extrema veracidade. O jogo da percepção 

Se complica ainda mais quando fotografa a escultura de silicone e a 

apresenta junto à peça, como um referente vivo, sendo um falso-modelo.  

                                                 Fig. 34 – No one in particular – 2000 / 04 

Sua serie “Anamorphs” (2003-05)[Fig. 35], de grande formato, nos 

remete ao efeito deformante dos espelhos de feira. Penny joga com a 

“anamorfose”, gerando rostos estirados simetricamente em seu eixo vertical, 

ou em uma ligeira diagonal [já utilizada no séc.XVI. vj.‘a caveira’ em os 

‘Embaixadores' – Cap. IV ].  

                         

                                                 Figura 35 – Fotografias: Anamorphs - 2005 

 

http://3.bp.blogspot.com/_-PCNPY79Ye4/St4A6THVCqI/AAAAAAAABJY/-qQzN-zbu7o/s1600-h/panagiota_install_mo_5CAEB7.jpg
http://www.art-interview.com/Issue_007/Issue_images/Penny_032.jpg
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A ilusão ótica de fotografia destorcida por um computador não 

poderia ser maior. Mas se trata de esculturas – em alguns casos, como em 

“Madrileño” [Fig. 37], inspiradas, é certo, em uma foto verdadeira.  

Em “Aerial” (2005) [Fig.36], aproveita de novo o efeito ótico da 

perspectiva, desta vez com uma figura inteiramente nua, vista de cima (Pl. 

plongé), como se estivesse fixada e, ao mesmo tempo, saindo da parede. 

                     

                                          Figura 36 – Aerial - 2005 

As esculturas de Penny, mesmo tendo o perfeccionismo de Mueck, 

não são feitas da mesma matéria emocional. Seus primeiros nus hiper-

realistas e outros que realizou ao final dos noventa, como “Murray” se 

apresentam sobre pedestais clássicos, de modo neutro, excluindo 

voluntariamente o narrativo. Seus bustos, quase sempre de adultos e 

levemente caracterizados pela roupa, não tem mais emoção nem gesto que 

http://www.art-interview.com/Issue_007/Issue_images/Penny_016.jpg
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o de pousar, horas e horas, ou a atitude imparcial, congelada em uma foto 

de carteira de identidade. Alguns têm algo de semblante falso, de boneco de 

ventríloquo, joguete articulado ou automatizado. São escalas, volume, 

perspectiva e jogo ótico que flerta com a visão digital e seus estratagemas 

de um modo experimental até inquietante, na expressão hiper-real. 

                                                                                       

                                       Figura 37 – El madrileño - 2002                   

Dentre estes três escultores destacados nesta compilação 

investigativa, certamente, o mais preocupado com o impacto que a obra 

provoca, tem sido RICHARD STIPL [*1968 - Checoslováquia, – hoje, vive e 

trabalha no Canadá]. Dedicou-se à modelação hiper-realista do corpo 

humano, depois de ter estudado pintura no College of Art de Toronto.  

Seus materiais são a cera, a resina e pigmentos de pintura. Seu 

formatos são pequenos e delicados mas ‘terroríficos’: quase previstos para 

uma caixa de contos inesperados, como se nela coubesse todos os nossos 

horrores privados [Fig.38]. 

Junto a palpável maestria para criar vida artificial, também resulta 

inevitável o desejo pelo autorretrato. Tanto Mueck como Penny, em outras 

ocasiões, sucumbiram a este desafio de destreza e percepção narcísica. 

Mueck o faz em duas ocasiões; Penny se apresenta em um de seus bustos 

planos com milimétrica verossimilhança, ligeiramente inclinado, em Self 

portrait (2003) [Fig. 32]. 

http://www.art-interview.com/Issue_007/Issue_images/Penny_005.jpg
http://www.art-interview.com/Issue_007/Issue_images/Penny_005.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-PCNPY79Ye4/St4BCRCnmOI/AAAAAAAABKA/wmGAtmVfFIY/s1600-h/photo_147_jumbo.jpg
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Porém é Stilp que o faz de modo insistente, obsessivo, pois toda a 

sua obra, inclusive os rostos de bebês que introduz, mostrando a cabeça 

entre massas de cor, tem algo de seu próprio semblante.  

Replicando-se infinitamente, com excesso de sangue, carne e 

espanto, Stipl compõe perturbadoras cenas com seus pequenos clones. 

Assim em ”Bloc Sabbath II” (2005) intervêm dez figuras – a que junta várias 

cabeças sangrentas em um carrinho de madeira e estranhos cães – em uma 

orgia obscena de depravação compulsiva [Fig. 38].  

 

                                 Figura 38 – Bloc Sabbath II – 2005 

Este pequeno conjunto escultórico é estremecedor. Com cada gesto 

na cara, cada prega na carne e cada detalhe na pele, escrupulosamente 

realizados, Stipl faz palpável o deleite de imprimir dor - o prazer de cindir a 

carne, machucá-la, arremessá-la – provocar o canibalismo, o sexo furioso.                                    

 



286 

 

 

Os personagens disfrutam este delírio com olhos meio caídos e 

vidrosos, mostrando feições enfeitiçadas. Um, central, com nariz de porco, 

coroa de flores e perna de pau; um outro com ligas brancas e pernas 

abertas, deitado, ante uma escopeta; de frente, outro com cabeça de rato e 

avental de plástico amarelo escorrendo sangue; um mais com uma gola no 

pescoço e um chicote na mão; uma figura central caída no solo, com um 

punhal cravado no estômago e as vísceras de fora, se esvai; mais outro 

montado sobre outra figura, a qual dá de comer um braço arrancado; enfim 

um último, que lança um beijo...quem sabe para o espectador. Os 

personagens ostentam uma naturalidade incomum diante da cena repleta 

de morbidez implacável.   

Com a mesma precisão, mas sem tanto escalafrio, Stipl também 

modela pequenas cabeças de gestos assombrosos, em bonecos que abrem o 

queixo, enchem a boca de ar, levantam os lábios, deixam ver a língua. 

[Fig.39]. 

O protagonismo da escultura hiper-real volta-se para as reações 

psicossomáticas - estados psíquicos  de terror;  vivências de agressividade; 

formas de comunicação não verbal e até incomunicabilidade no mundo 

globalizado. 

 

                                              Figura 39 - cabeças     
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Figura 39.1 - idem                                                                 Figura  40 - detalhe 

Todos se apresentam como que suspensas à altura da vista, 

deixando uma leve sombra na parede. Montadas em fileiras contínuas 

equidistantes, ou de modo mais livre, a diferentes alturas, funcionam, em 

ocasiões, como cabeças independentes; outras, comunicando-se entre elas. 

Às vezes se apresentam de três em três, com diferente acabamento, com 

abundante jato de sangue vermelho caindo-lhes pela cabeça [Fig.40], ou 

pintada apenas de branco, com tatuagens [Fig.41]. 

Em “A Futile Attempt to Get to Know Oneself Better” (2004) [Fig.41], 

Stipl se auto esculpe a meio corpo para dar vida a vários “eu” que falam, 

fecham os olhos e interagem sem muito tino.  Com cabeça raspada e corpo 

pintado de branco, inscreve sobre o peito e ombros desenhos variados desde 

um grafite até meras tatuagens, tirados de símbolos e inscrições anônimas.   

                                

http://2.bp.blogspot.com/_Swj4ih55Q5Y/TJeI7nC2fNI/AAAAAAAADYY/hFCWtGao3Ng/s1600/art-fair-tokyo-2009-20.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Swj4ih55Q5Y/TJeI7nC2fNI/AAAAAAAADYY/hFCWtGao3Ng/s1600/art-fair-tokyo-2009-20.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hzB1yxxwHzk/Ss6c77wqTkI/AAAAAAAAABw/eorjNfsEE7s/s1600-h/Richard+Stilp+03.jpg
http://blog.taxiartmagazine.com/wp-content/uploads/RICHARD-A-Futile-Attempt-to-Know-Oneself-2003hh.jpg
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                          Figura 41 -   'A Futile Attempt to Know Oneself', (2004) - Richard Stipl     

Em “Secret Weapon” [Fig.42] apresenta um bando de bebês 

voadores, também pintados em branco, que vão caindo [mesmo assim fixos 

na parede] entre pássaros.                   

               

Figura 42 - 'Secret Weapon' [Arma secreta] RICHARD STIPL 

Richard Stipl desenvolve sua obra, imerso numa excitante alegoria, 

promovendo a invasão hiper-real, com metafóricas revoadas angelicais de 

bonecos e pássaros - no universo corroído por antropofágicos viventes da 

hiper-realidade contemporânea.  

O protagonismo da escultura hiper-real volta-se para as reações 

psicossomáticas - estados psíquicos de terror, a vivências de agressividade a 

formas de comunicação não verbal e até incomunicabilidade no mundo 

globalizado. É uma das representações onde a imagem traduz com 

propriedade a circunstância do estado de hiper-realidade. 

A centralização dos aspectos plástico-formais no sujeito (dimensão 

subjetiva ou coletiva) é um passo a mais – para além da Body arte – da 

experiência corporal como fonte de representação imagética, interessada na 

exploração do próprio eu, na autoexpressão do artista. [em especial com o 

tema do narcisismo, pela experiência de auto mostrar-se na escultura]. 

Nesta opção se inclui uma multiplicidade de experiências 

relacionadas com a psicanálise e o descobrimento moderno do corpo (arte 

do eu); com o antropológico; com o ritualismo de corte hiper-real, 

provocativo e até niilista. A escultura hiper-real leva a cabo ao extremo a 

tematização do hiperindividualismo – de que fala Lipovetsky - configurando 

a condição do eu, com uma grande carga reflexiva, na ‘hipermodernidade’.  
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3. O recurso da ênfase expressiva     

Entre os meandros percorridos, considerando as incidências 

dominantes do hiper-realismo, em destaque neste capítulo, devem-se 

acrescentar alguns traços recorrentes de que se utiliza para tratar 

acontecimentos do real, tornando-o maior do que é. Para tanto a figura da 

ênfase compõe o recurso expressivo predominante na construção da 

linguagem e discurso informativos – da notícia à publicidade. É um 

estratagema de força transfiguradora pois utiliza, além do próprio real, 

verossimilhança e a simulação, unindo-as num todo coerente, verdadeiro e 

ao mesmo tempo ilusório. Este é o sortilégio da mídia eletrônica 

nomeadamente a televisão. Como exemplo paradigmático colhemos a 

divulgação do acontecimento fatídico que comoveu o Brasil inteiro a partir 

de 03 de março de 2008. Os elementos do relato, abaixo, no plano da 

expressão e no plano de conteúdo evidenciam a natureza dos recursos de 

representação hiper-real, que moldam a ‘imagerie’ informativa nos mídias.  

         

          

O laudo da reconstituição 

do assassinato de Isabella 

que o IC (Instituto de 

Criminalística) de São Paulo 

encaminhou ao promotor 

Francisco Cembranelli e ao 

juiz Maurício Fossen 

contém fotos em que uma 

boneca, no papel da 

menina, aparece sendo 

agredida por um ‘doublé’ 

do pai, o réu Alexandre 

Nardoni. A madrasta Anna 

Carolina Jatobá também 

está representada quando, 

na versão da polícia, a 

menina foi esganada. 

[Fig. 43 – Morte de Isabela] 

 

http://lh4.ggpht.com/pr.lopes/SG8YYuW6UgI/AAAAAAAAC5Q/pfypJo1G3DE/s1600-h/isabella_compai%5B6%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/pr.lopes/SG8YW1b78uI/AAAAAAAAC5I/Gktgya0GNUE/s1600-h/isabella_esganamento%5B7%5D.jpg
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Embora pareça relatar o acontecido de modo imparcial (com 

objetividade informativa)[Fig.43], o hiper-realismo transforma em linguagem 

o que é recurso, como a ênfase. O acontecimento é refeito através dele 

mesmo, sem reproduzi-lo, mas se utilizando de suas ocorrências, para a 

criação de uma instância própria, de alta expressividade e sedução.  

Sob a capa dessa objetividade, o assassinato de Isabela Nardoni 

transformou-se em um grande espetáculo para a sociedade brasileira. O 

primeiro lance para chamar a atenção das pessoas foi feito de início pela 

imprensa, dando ênfase aos detalhes sórdidos, para aumentar a audiência 

de programas da mídia em geral. O caso paulatinamente se revelou 

envolvente pelos álibis mal sustentados e o ambiente de intrigas familiares 

daqueles com quem a menina convivia; tudo fomentado e vasculhado 

detalhadamente à exaustão. De fato, o acontecimento trágico toma a forma 

de grande novela do cotidiano, envolvendo protagonistas das três famílias – 

a do pai e a da madrasta da menina, dos avós paternos e maternos dos 

implicados no caso. Com a audiência garantida de público, nas Redes de 

divulgação, foi se moldando uma estrutura dramática hiper-real, na medida 

em que evoluía a  investigação policial.   [Figs. 44-45-46 – capas de revista 

semanais] 

                         

Converte-se em ‘reality’ diário a que o público tem compulsão de 

segui-lo pelo inusitado da trama que os mídias se encarregavam de 

espetacularizar.  Nas  três  capas  acima,  apresentam-se  ingredientes 

http://itajaiemalerta.files.wordpress.com/2008/05/virourealityshow.jpg
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persuasivos – retórica verbal e visual – para atração do fato/espetáculo. É 

um método de exagerar as consequências do real, baseando-se nele mesmo 

e em nenhuma subjetividade, a não ser a do olhar e do discurso de quem o 

enfocar com lentes de aumento e com alto grau de detalhamento e 

diferenciação.  

                                                 

 

Fig. 47 - [Fotos: Agência do Estado;  Folha Imagem / Folha SP; a montagem sequenciada é própria] 

        v                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Todos os ingredientes das representações hiper-

reais estiveram ali amalgamados: o simulacro – 

pela presença e utilização da boneca, implicando 

o próprio sentido embutido de ficcionalização e 

estetização. A espetacularização pelo exagero 

do noticiário dominante e pela medida em que 

se montou todo um ambiente cenográfico para o 

transcurso da representação (simulada) do 

ocorrido com a menina Isabela Nardoni: aparato 

policial, zona de exclusão da área no transcurso 

da ‘reconstituição’; vigilância terrestre e aérea do 

espaço delimitado da cena (da morte) a 

transcorrer, digno de uma incursão bélica. E toda 

uma ‘ação diegética’ programada: desde o corte 

da ‘tela da janela’ por onde foi jogada a 

Isabela/boneca e a sequencia da queda até o fim 

do sinistro episódio. Tudo envolvido por 

narrações diretas de comentaristas das ações 

foto-video-televisadas. O crime consternou o 

país pela sua crueldade e por outro lado 

hipnotizou a sociedade pela estratégia da 

visibilidade hiper-real, proporcionada pela mídia 

eletrônica. [ ao lado simulação do corpo jogado do 

8º andar ] 

http://www.meionorte.com/imagens/2008/04/27/NTCtermina_reconstituio_da_morte_da_menina_isabella_nardoni.jpg
http://www.meionorte.com/imagens/2008/04/27/NTCtermina_reconstituio_da_morte_da_menina_isabella_nardoni.jpg
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  Fig. 47.1     

A cena do crime e a vitima. Peritos reconstituem o assassinato de Isabella Nardoni.    

[Fotos: Folha de S. Paulo / Agência  Estado /  Folha Imagem ] 

Em consequência da adoção crescente do hiper-realismo como 

linguagem da comunicação informativa, alguns elementos passam a se 

confundir: ficção e realidade; banalização da violência e repúdio à violência; 

evasão e participação. As situações diárias da cobertura midiática deste fato, 

em pauta, não difere de outros semelhantes, pela montagem e apetrechos 

das tramas – além da real/o assassinato – construídas em torno dele. 

 

           O caso Isabella Nardoni, 

além de ter suas especificidades 

em termos de espetacularização 

da mídia e da polícia – 

transformando-o em macro-

acontecimento - é criador 

também de uma nova instância 

hiper-real na imprensa brasileira: 

o trabalho multimídia integrado. 

           Fotos, vídeos, infográficos, 

sites, blogs e outros tantos mais 

recursos que se enredaram e 

contribuíram para que o público 

mantivesse permanente ligação 

com os fatos – um real 

envolvimento com evidências 

hiper-reais.   

 O crime teve repercussão 

inédita, além do comum, devido 

a uma alta exposição da 

representação imagética dos 

meios de comunicação. 
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Fig. 48 – Cartaz / Capa de revista   -  Fotos de Primeiras Páginas de Jornais da época                                        

[Cartaz: montagem anamórfica [hiper-real]  –  para ressaltar-se a cumplicidade dos autores do crime] 

Operando um corte na realidade,  para efeito de destacar o aspecto 

pretendido, o hiper-realismo informativo adota instâncias como: a meia-

verdade, a aparência, o indício, o sintoma, sem análise crítica destas 

instâncias, diferentemente de outras formas de representação como 

acontece no universo das artes. Daí, episódios como os induzidos [Fig.44] 

terem uma projeção destacada e alcançarem um lugar proeminente no 

espaço da divulgação e recepção pública.   

‘A informação passa a buscar uma lógica encadeadora desses 

aspectos. Esta lógica dá coerência aparente à emissão, inteligibilidade mas 

cria uma realidade própria a partir da notícia. Tal realidade própria tem a 

ver com a realidade, porém não se pode dizer que é realidade’.[ALCINA, M. 

Rodrigo.1989:93]. 

Trata-se de uma nova aparência da realidade tomada pelo ângulo 

de ênfases selecionadas pelo comunicador (enunciador), reafirmando com 

isso a premissa inicial deste enquadramento - o mero recurso de 

representação  transforma-se   em   linguagem  sistematizada   e   recurso 

expressivo com incidência dominante na hipermodernidade, necessitando 

portanto para abarcá-la, como  processo de representação, de uma  

 

Casal Nardoni chegou ao Fórum sob 

forte escolta policial.  Foto: Nelson 

Antoine, Ag. Estado                             

http://1.bp.blogspot.com/_oK7nscHi93c/S7XvyDBVoVI/AAAAAAAAATg/NClanDvdAFE/s1600/assassinosqi4.jpg
http://zerohora.clicrbs.com.br/rbs/image/7928837.jpg
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abordagem por meio de categorias e enfoques estéticos, como temos vindo 

realizando ao longo deste transcurso iconológico.  

 

ENQUADRAMENTO B: CONFLUÊNCIA E ENLACES 

 

1.  Confluências marcantes 

Hoje, mais que nunca, as mídias desenvolvem técnicas (em 

permanente expansão) de representação imagética como espetáculo. As 

regras do espetáculo, quase sempre nutridas na experiência da ficção, 

transmitem-se à informação, modelando-lhe o resultado através de uma 

intervenção na sua forma e a manipulação de seu conteúdo. 

 Considere-se ainda o fator notícia: tornada espetáculo, ela utiliza 

elementos retirados da dramaturgia e da publicidade para divulgação dos 

fatos da cotidianidade. Esta, quase toda vazada em linguagem hiper-real, 

leva o público a "ler" mensagens ao mesmo tempo imediatas e intensas. O 

hiper-real aparece na presença superlativa das qualidades anunciadas. 

‘Da dramaturgia, a notícia – a informação - como espetáculo herdou 

inúmeros elementos: a tensão dramática, os estados extremos do ser, os 

esgares, as ambições primárias trazidas ao primeiro plano do 

comportamento, a identificação com heróis ou com vilões, a simbologia do 

"bem" e do "mal", a busca do instante transfigurador, resultante do máximo 

de alegria ou de dor, a intensidade de rostos em "close up", a extroversão 

dos impulsos básicos do ser e dos instintos, os códigos da moral vigente e os 

códigos da sua transgressão etc.’ [In: Op. Cit. RODRIGO, A.M.-p.103]. 

O conjunto de informações hiper-reais, diariamente despejadas 

durante anos sobre a população, acaba por gerar um receptor da 
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comunicação identificado com fortes emoções intensas, extremas, exaltadas. 

Tais emoções do receptor realimentam o emissor que, por sua vez, 

aprofunda a natureza emotiva diluídas na objetividade aparente da 

informação, processo crescente de mútuas influências e confluências de 

formas de representação. 

É neste processo que se incorpora o método de ‘exagerar as 

consequências do real’ baseando-se nele mesmo valorizando-o em seus 

detalhamentos, a partir dos enfoques com lentes de aumento e com alto 

grau de destaque para valores da aparência. 

Igualmente entre o público receptor, generaliza-se a atitude hiper-

real, presente em roupas, gestos, atos e comportamentos diariamente 

recebidos via bombardeio informativo. Nessa atitude, insere-se a cultura do 

hiper-real e a sensação de se viver no intenso clima por ela caracterizado, o 

de seres em estado limítrofe, permanentemente excitados, seres sensoriais, 

fragmentados, não verbais, instintivos, em estado de permanente 

implosão/explosão, disfarces de uma existência arrancada de uma 

normalidade, do senso comum, do cotidiano.  

Cláudio N. Coelho em apresentação da obra que organiza ao lado 

de Valdir José de Castro afirma:  

“Vivemos numa sociedade do espetáculo(...) A lógica do 

entretenimento está por toda parte: nos shopping centers, nas 

campanhas políticas, nas obras de arte, nas salas de aula, nos 

meios de transporte e, obviamente, nos veículos de comunicação 

(jornais, revistas, cinema, televisão)” (Coelho e Castro; 2006: 9). 

Em “Sociedade do Espetáculo”, Debord antecipava: “Toda vida das 

sociedades...se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo 

o que era diretamente vivido se afastou numa representação” (2000:9 ). 
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Esta confluência marcante do espetáculo se estende através do 

mundo hiper-real e assim, retorna a ele na forma de novos espetáculos: “No 

mundo realmente reinvertido, o verdadeiro é um momento do falso” 

(Debord; 2003:12). [neste ponto se pode estabelecer uma aproximação 

entre Debord e Baudrillard, com a mediação de Lipovetsky]. É o espetáculo 

que renasce do próprio hiper-real, portanto do simulacro, pois advém de um 

espetáculo que já é afastado do real, é uma encenação, uma 

metaencenação da realidade como instância hiper-real: sua reflexividade.   

2. Enlaces e reflexividade  

 A espetacularidade, promovida pela produção imagética da mídia 

como a TV – que procuramos condensar acima - já não alcança apenas a 

realidade visível (dos objetos do mundo) mas também se submerge na 

realidade invisível, a da intimidade dos sujeitos, substituindo uma atualidade 

– a dos fatos objetivos – por outras: vida conjugal, vidas íntimas, boatos, 

pseudoacontecimentos ou simplesmente por uma realidade gerada pelo 

próprio meio, vivificada pelo constante jogo intertextual que nos conduz a 

uma autorreferencialidade constante: em si mesma impactante, fascinante 

pela produção imagética realizada. Na confirmação desta estratégia basta 

citar, além de outros, a produção de uma realidade sui generis como o BBB 

[Big Brother Brasil], com todos os ingredientes de uma “second life” coletiva, 

provando que a TV pode prescindir de uma realidade externa, consagrando 

assim a sua autossuficiência. 

  

Mas ainda destacam-se as narrativas de ficção (novelas), em cuja 

trama passa-se a utilizar imagens reais de telejornais [Páginas da Vida - 

novela de 2006; TV/Globo] ou da reencenação de fatos [atentado às Torres  

Gêmeas (WTC) em 2001 nos EUA); o atentado incendiário ao ônibus de  
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viagem na Via Washington Luiz em 2006, no Rio de Janeiro; reconstituições 

de ocorrências policiais, políticas, criminais na programação]. 

 

O espetáculo de hoje, não está no mundo, a televisão é o 

espetáculo: as megapromoções beneficentes; ‘talk-shows’ com artistas do 

próprio veículo; os ‘remakes’ semanais em seus telejornais ou programas 

como “Fantástico” etc.  A televisão consegue gerar um duplo da realidade 

que vale mais que o original; ( serve aqui repetir o assinalado por Artaud no 

Cap.IV – “a imagem de um crime...é infinitamente mais terrível... que a sua 

execução real.” ). O espetáculo, portanto, reflete cada vez menos o 

espetáculo do mundo e deixa transparecer a primazia de desempenho e de 

 sua perfomance sobre o acontecimento, o cotidiano, resultando em uma 

“desrealização” da realidade com marcante tendência à 

autorreferencialidade. 

  

A hiper-realidade televisiva é dessa ordem: autorreferencial (a 

televisão vai criando seus universos referenciais sobre a marcha, quase 

sempre, do nada como ocorre nos ‘realities’ ); afirma a centralidade do 

meio, em detrimento dos conteúdos (o meio é o que outorga sorte, maldição 

ou perdão – ou que outorga vida – com uma cartada de votação); sacraliza a 

figura do espectador elevado à categoria de autonarrador em jogos de 

concursos, programas de realidade até produzir um corte com a realidade 

exterior. [este cenário foi bem demonstrado pelo filme “Quem quer ser 

milionário?” – 2008 - Direção: Danny Boyle ]. 

 
É a lógica do show: um espetáculo que se recria em si mesmo – a 

exibição – mais além do fim histórico, até chegar a uma forma de 

desrealização: consagra um universo de referências internas, próprias da 

cultura do meio, um mundo fechado que se automatiza ante a realidade, do 

verdadeiro, onde os personagens se retroalimentam mutuamente: é um 

processo de reflexividade.  
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A tendência ao ‘hiper’, com sua deriva na direção do excesso, a 

saturação, não só acentua essa redundância, bem como a reflexividade ( a 

televisão fala de si, demonstrando-se espetacularmente, como em 

VideoShow por exemplo), e promove a serialização, que fazem do discurso 

televisivo uma espécie de palimpsesto formal, uma permanente reescritura a 

partir dos mesmos gêneros.  

 

Deparamo-nos com a reinvenção de uma realidade outra, na qual o 

homem espectador dá lugar ao homem explorador de visualidades: a 

televisão hiper-real – uma telerrealidade. Pois a TV, como dispositivo, exerce  

a tarefa de transformar as imagens (quais quer que sejam) em imagem 

televisual, começando por lhes anular as diferenças e em seguida renomeá-

las, reprogramá-las, fazendo entrar em seu circuito interno. 

 

O interesse da televisão reside justamente aí: deslocando as 

imagens, isto é, atraindo-as para sua cena, o dispositivo televisivo confere 

uma outra presença, uma outra realidade, uma outra atualidade a elas; 

confere-lhes  outra natureza, a de ser imagens sem natureza, sem 

paternidade, imagens em permanente exílio. Um ambiente de inteira 

flexibilidade: filmes se entrecruzando com blocos publicitários; cenas de 

teatro ou de ópera introduzem-se entre um programa de informação ou 

outro de atualidades artísticas; que se inscreva um bloco de esportes entre 

um concerto sinfônico e uma novela; que a uma série de humor suceda a 

uma série policial, todas estas distribuições fazem parte do jogo hiper-

realista do veículo; isto será em grande medida os principais responsáveis 

pelo seu ineditismo, por sua singularidade. 

 

Estes aspectos constituem o que mais verdadeiramente é o 

espetáculo da cena televisiva: o de uma programação, isto é, de uma 

serialização sistemática das imagens, multiplicando-as em inúmeras séries  
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combinatórias, revelando-as através de um sistema de relações inesperadas, 

algumas vezes surpreendentes, quase sempre paradoxais. 

 

A tela de televisão se converte assim em um lugar de experimentos 

acidental do visível, em um gigantesco aparato de montagem: as imagens e  

sons se tornam dependentes de um horário, de um “presente” televisivo, 

remetendo-nos a um itinerário de programas, para outra identidade de 

tempo. E neste processo é outra figuração do cotidiano que toma forma.  

 

Desde logo é preciso que se aclare: esta configuração outra não terá 

sido senão a função ou estratégia maior de uma “programação” instituída. 

Então as imagens correspondem ao traço marcante desta gerência invisível,  

que as organiza, as regula e as pensa, estabelecendo uma outra realidade 

imagética: a hiper-real. Nisto consiste igualmente sua performance virtual 

de nova visibilidade e visualidade: comportando todos os discursos da 

hipermodernidade.   

  

‘As renovadas narrativas do espetáculo, nos âmbitos do cinema, da 

televisão e da internet, apelam cada vez mais intensamente à produção e 

dramatização da realidade, renovando seus códigos realistas e 

intensificando seus efeitos de real, quando a linguagem, segundo Roland 

Barthes (2004), desapareceria como construção para surgir confundida com 

as coisas, quando é o próprio real que pareceria ‘falar’.[MARSOCHI,F.I.-

mimeo:2008]. 

 

Esta prevalência pelo hiper-real, se constata na proliferação de 

imagens utilizadas pelo telejornalismo, acontecimentos não-ficcionais 

incorporados pela teledramaturgia e toda sorte de ‘flagras’ picantes, 

flagrantes policiais e vídeos caseiros disponíveis na internet, além de 

inúmeros títulos do cinema brasileiro dos últimos anos. E de um cinema 

contemporâneo prestigiado no circuito de festivais internacionais, essas 

operações narrativas, marcadas, sobremaneira, por um “efeito realista”. 
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Nesta realidade mediada, produzida e dramatizada por códigos 

estéticos e suportes audiovisuais cujas fronteiras estariam se tornando 

indistintas, o apelo hiper-realista das hibridizadas narrativas do espetáculo 

seria um desejo incontido do inconsciente coletivo? Nesse sentido, segundo 

diversos autores (não necessariamente próximos teoricamente), a própria 

vida cotidiana, quanto mais roteirizada, ficcionalizada e virtualizada, mais 

ansiaria por uma experiência pautada por uma “paixão pelo Real” (Zizek, 

2003)’. [Cit.: por Marsochi, Feldman I.- Seminário: Pós-Ciências da Comunicação/USP- mimeo, 

2008]. 

 

Cabe aqui, para o interesse deste trabalho, circunscrever um 

pequeno apontamento da produção audiovisual contemporânea em que se 

situa a relação entre distintas narrativas audiovisuais que conformam, no  

âmbito da produção imagética um regime de visibilidade caracterizado pela 

produção e intensificação de “efeitos de real” cada vez mais críveis e 

‘pregnantes’, fazendo atestar a eclosão de uma estética hiper-real como 

vimos a perfilar em Capítulos anteriores.  

 

Percebemos a evidência do apelo hiper-realista, na emergência da 

produção nacional de documentários, que só em 2007 constituiu cerca de 

50% dos lançamentos de filmes brasileiros em circuito comercial. Basta para 

mencionar no campo do cinema alguns títulos dentre os filmes 

independentes produzidos, Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002) 

Ônibus 174 (José Padilha, 2002) Carandiru (Hector Babenco, 2003), 

Subterrâneos (José Eduardo Belmonte, 2004), à produção mainstream, 

coproduzida pela Globo Filmes, como Cidade dos homens (Paulo Morelli, 

2007),  e recentemente Tropa de Elite I(José Padilha, 2007) e II (2010).  

 

‘Nota-se, a despeito das especificidades e dos efeitos estéticos e 

políticos de cada trabalho, um evidente compromisso com o vínculo a uma  
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realidade concreta extrema, mas “incorporando imagens documentais e até 

registros amadores, fazendo dos códigos estéticos mais “selvagens”,  marca  

de um cinema hipermoderno, uma nova convenção, reencenando 

acontecimentos não-ficcionais  e se utilizando, muitas vezes, da alta 

sofisticação técnica, oferecida pelas tecnologias digitais de captação e 

finalização de imagens e sons, para promover produções marcadas por uma  

naturalidade, muitas vezes simulando um espetáculo que simule sua não-

encenação’.[idem. Mimeo/2008].  

 

Nestes hibridismos, a produção audiovisual vem estreitando seus 

liames, em evidentes transmutações, com a produção imagética hiper-

realista, em pleno fulgor nas artes da fotografia, da pintura e da escultura 

como a das instâncias que compilamos no bojo desta pesquisa iconográfica. 

No processo de mútua contaminação, o efeito resultante é a produção de 

uma impressão de autenticidade e de um valor de verdade inequívocos . 

  

Já no âmbito internacional, o efeito hiper-realista caracteriza um 

universo mais segmentado e prestigiado de filmes premiados em festivais 

internacionais, desde Festa de família (Thomas Vitemberg, 1998), ganhador 

do Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes de 1998, reconhecimento 

que o tornou um marco do movimento Dogma 95, passando  pelos irmãos 

Jean-Pierre e Luc Dardenne, que, com Rosetta (1999) e A criança (2005), 

que ganharam a Palma de Outro no Festival de Cannes de 1999 e 2005, até 

Redacted (2007), filme de Brian De Palma sobre a invasão norte-americana 

no Iraque, vencedor do Leão de Prata no Festival de Veneza de 2007. Neste 

último caso, a linguagem, considerada “chocante” pela crítica estrangeira, 

incorpora, na verdade simulando, vídeos amadores disponíveis no Youtube e 

em ‘blogs’ de soldados, trechos de telejornais e de documentários, imagens 

da televigilância e cenas de execuções de reféns, o que o torna um filme 

paradigmático, tanto pela mistura de suportes tecnológicos quanto pela 

vinculação a imagens que aparentemente lhe preexistem, cujo caráter  
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amador, precário, urgente e político garante à obra uma construção 

dramatúrgica e estética pautada por um sentido hiper-real. [Cit.: por I. Feldeman]. 

 

“Também a produção televisiva brasileira tem sabido incorporar e 

desenvolver os cada vez mais intensos e eficazes efeitos hiper-reais. 

Exemplos significativos dessa tendência são os diversos realities shows, em 

especial aqueles de confinamento, mais comprometidos com um efeito de 

verdade efetivado pelo dispositivo da vigilância - caso de “A Fazenda” da TV 

Record, desde 2009; as imagens caseiras, capturadas por câmeras de 

telefone celular e empregadas, de forma cada vez mais recorrente, em 

telejornais de diferentes emissoras como forma de validar e atestar a 

“verdade” daquilo que está sendo noticiado; a reencenação de 

acontecimentos não-ficcionais, marcados por grande repercussão midiática,  

cuja vinculação a uma realidade pré-existente tanto legitima a pleiteada 

importância social da ficção televisiva quanto mobiliza espectadores e 

opinião pública; caso de  Vidas Opostas (Marcílio Moraes, Record, 2006).  

 

Dos flagrantes policiais aos flagras picantes, além dos registros 

caseiros - em que a vida ordinária e cotidiana adquire uma importância e 

um valor de mercado inauditos - à nova pornografia, marcada pela 

simulação de flagras, por exemplo, o da modelo brasileira Daniela Cicarelli, 

filmada por um paparazzo em apimentadas cenas de amor em uma praia 

espanhola, em 2006, ou dos momentos que precederam a execução de 

Saddam Hussein, captados por uma câmera de telefone celular, o que se 

evidencia é a entrada da “vida real”, da “realidade” e da dimensão 

experiencial no âmago da produção audiovisual -  aqui considerada hiper-

real, senão em toda a sua estrutura mas com elementos que fazem desta 

tendência ser um fator e categoria determinantes nas linguagens 

contemporâneas”. [In: Seminário Ciências da Comunicação-USP. Marsochi, I. Feldman - 2008]. 
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“Nesse sentido, podemos compreender a proliferação desse apelo 

hiper-realista como a expansão de um regime de visibilidade fascinado pela 

ilusão da transparência total - tudo ver, tudo mostrar, tudo provar, nada 

esconder[*]. Os novos realismos se afigurariam assim como metalinguagens, 

quando a dimensão plástica, inventiva e produtiva da vida e da experiência 

humana torna-se matéria-prima e núcleo vital da produção estética” e da 

organização dos fluxos de representação imagética atual.  

 

A forma hiper-realista seria, então, a expressão estética do regime 

hipermoderno em que a percepção não só ocupa uma centralidade 

estratégica como entra em jogo a convergência dos regimes de visibilidade, 

de sensibilidade nesta era.[*] 

 

3.  A componente metalinguagem 

 

Uma vez chegados a este ponto, onde se articula uma acepção de 

enlaces para melhor entendimento da expansão de ‘atos hiper-reais’ na 

ambiência generalizada das representações icônicas, regressemos aos 

componentes elementares, a uma natureza precípua do estabelecimento  

desta forma de representação, concebida como hiper-realismo, na 

iconosfera da atualidade hipermoderna. 

 

No capítulo V [Enquadramento B] contextualizamos a origem deste 

movimento estilístico com suas características primordiais e seus principais 

iniciadores. Então se evidenciaram o caráter e a singularidade de ter 

surgido, em plena efervescência da “pop-art“, uma corrente nova de 

representação com tamanho vigor expressivo e êxito tanto no meio artístico 

como no público em geral. Os fatores e atributos mais significativos, 

_____________________________ 

[*] Da nossa síntese copidescada – como matéria jornalística para Rev. Brouhaha/Funcarte-RN – dos 

fundamentos do seminário citado do Pós em Ciências da Comunicação/USP.2008 de MARSOCHI, I.F.   
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mormente os de natureza técnico-estética, tentamos congregá-los nos 

capítulos centrais, numa compilação fundamental para se pensar ‘sincrônica 

e diacronicamente’ as instâncias do hiper-real, na representação analógica.  

 

Na montagem da categorização para abordagem da produção 

imagética, objeto deste estudo, deixamos para finalizar nosso percurso por 

este universo (não de todo revelado – porque avança na amplitude da  

realidade virtual) uma categoria que institui (constitui) a razão intrínseca de 

seus processos de representação icônica: a elaboração de metalinguagem 

como função dominante (intensiva). 

 

O termo metalinguagem advém dos estudos de linguagem verbal: 

analisando o processo comunicativo, o linguista russo Roman Jakobson 

(1896-1982) identificou certas características gerais no universo infinito das 

mensagens que articulamos, levando-o a elaborar uma classificação das 

mensagens. Demonstrou que é possível estabelecer certos critérios objetivos 

para a atividade interpretativa. Jakobson sistematizou a partir dos seis 

fatores do processo comunicativo, seis funções correlatas correspondentes a 

eles, envolvendo além do modelo triangular clássico de Karl Bühler (1879-

1967) – [emissor/receptor/referencial] – o código, o canal e a mensagem 

(fatores efetivos de ligação entre emissor e receptor, determinando o sentido 

das mensagens). Samira Chalhub (1995:49), pesquisadora deste assunto, 

salienta: “uma mensagem de nível metalinguístico implica que a seleção 

operada no código combine elementos que retornem ao próprio código”.  

 

Quando Gombrich afirma que “nenhum artista é livre de 

predecessores e modelos”, ele está afirmando que aquilo que define a arte é 

a metalinguagem. A partir de seus estudos pode-se concluir que as 

“seleções” e “combinações” que o artista faz não são aleatórias ou 

descontextualizadas. São ditadas pela tradição, de modo que o ato inventivo 

de um  artista está  na  profundidade  e  na  ousadia com que ele consegue 

dialogar com as proposições artísticas anteriores – ação eminentemente de  
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metalinguagem – preservando alguns de seus aspectos e transformando 

outros. A metalinguagem imprime a contextura cultural das representações 

icônicas, sobre as quais se pode direcionar a análise de suas sucessivas 

transformações ao longo da história.  

 

Os modos de representação imagética hiper-real, enquanto 

segmento estético, já surgiram sob o signo da metalinguagem. O movimento 

optou e absorveu para si a condição de reatualização de elementos 

constitutivos da arte fotográfica e igualmente a adoção deliberada de 

técnicas e procedimentos estilísticos de paradigmas artísticos clássicos. As 

delineações e características das instâncias hiper-realistas estão distribuídas 

oportunamente em cada capítulo, conforme o ‘enquadramento’ adotado, 

neste trabalho.  

 

Ao apresentarmos “as premissas para uma visualidade” fotográfica, 

deixou-se claro a interconexão da fotografia com a pintura nos seus 

primórdios (Vide: Capítulo II: ‘Visões de época’). As categorias analisadas estão 

postas para demarcar os pontos correlatos com o surgimento do que 

chamamos “Estilos em devir”  –  advindo daí o surgimento do hiper-real.  

É exatamente na imbricação dos discursos - ‘mimético’, ‘código’ e 

‘indicialidade’ – do ato fotográfico que a ‘representação hiper-real’, em 

metalinguagem, veio estabelecer seu lastro. 

 

Na esteira deste lastro, é que se pode correlacionar, de imediato, a 

produção de época dos três fotógrafos: Paul Strand, com a produção do 

hiper-realista Norman Rockwell, no verismo mimético adotado; Minor White, 

com o pintor Malcom Morley  -  com a estruturação de códigos específicos;  

e em Edward Weston (Fig. 8; Cap.II), moldando a indicialidade em formas  
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orgânicas e corporais com a projeção que se detecta em P. Pearslestein 

[Cap.V-Fig.39 -p.243] mas sobretudo na arte escultórica do norte-americano 

John de Andrea (Fig.41; Cap.V p.244).  Vejamos abaixo por similaridade, um 

dos exemplos, dentre vários, da metalinguagem que antevemos: 

Foto: Nu – 1925 - Edward Weston 

    

                                              

Figura 49                                                         Escultura: Nu – 1960 – John De Andrea 

 

Na desconstrução empreendida sobre o realismo fotográfico no Capítulo II, 

atenta-se para o surgimento de uma autonomia imagética – no(a) real(idade)  

construído(a) – que incita para e resulta nos formatos hiper-realistas, 

nomeadamente os afeitos à representação retratista. Na ‘vontade 

 de retrato’, configurando-se o ROSTO – projeta-se nele mesmo um primeiro 

sentido do simulacro, inclusive compreendendo o corpo inteiro. 

 

 

 

http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston01.jpg
http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston01.jpg
http://serurbano.files.wordpress.com/2010/01/eweston03.jpg
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A forma narcísica (mito) é transfigurada e em metalinguagens 

permanentes se revela, no rosto, reflexivamente. O fotorrealismo tem, neste 

aporte, um das maiores contribuições aplicativas de metalinguagem: 

relacionam-se o trabalho simulacional de Urs Lüth [Fig.10.-10.4 p.86]; as 

decomposições  de retratos de Francis Bacon [p.90]; e a introspecção de 

Journiac [Fig.16- Cap. II], chegando ao máximo da representação hiper-real 

com Chuck Close [Cap.V – Fig.26-p.240] que adota técnicas e estrutura da 

linguagem fotográfica para remeter-se ao mito recorrente de Narciso - [cuja 

menção, aqui, de origem é a pintura de Caravaggio (Fig.11 Cap.II], 

adicionada da citação do Retrato de Dorian Gray [séc. XVIII] ) - sendo 

intersemiotizados pela arte hiper-real do britânico John Beever [Fig.18-p.269; 

Cap.VI], pioneiro da vertente denominada de os “madonnari”. [Vide:Diagrama]: 

                                       1   

       2       3         4                                                      

5                  6         Figura 50 

1- Narcisus-1550. Caravaggio;  2- Retrato de Dorian Gray -1820 (filme:2009); 3- Autorretrato- 

Francis Bacon; 4– Autorretrato-1970 Urs LUth; 5 – Autorretrato- 2000 – ChucK Close; 6- Reflexo.1975  

Jon Beever. 

 

http://www.baixarfilmesdownload.net/wp-content/uploads/2009/12/baixarfilmesdownload59.jpg
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Diacronicamente, aduz-se importância interconectada pela prática 

da reflexividade na representação dos retratos hiper-reais, retomado pelo 

escultor Evan Penny [Fig.32 a 37 – Cap. VI p.281] – incorporando, por meio da 

anamorfose, o sentido de máscara e significado do ‘clown’ adotados pelo 

artista suíço Urs Lüth e também presente nas esculturas de Richards Stilp 

[Fig.39 a 41-p.286/7].   

 

O hiper-realismo vai retomar na origem de uma ordem visual, 

forjada no Renascimento, a ‘perspectiva artificalis’ para sua atual 

objetivação do olhar, ao tempo que adota o recurso técnico do “trompe 

l’oeil” para ilusionar o ato de ver. Ao insistir nesta estratégia o hiper-real 

atua com a essência mesma de um processo de metalinguagem que consiste 

em, atrelando-se ao código anterior, renovar a instância de representação 

subsequente e decorrente, que é a produção imagética na 

hipermodernidade.   

 

Para o primeiro caso [a perspectiva] existe a representação 

mimética, tornando-se “mais real que o real” e para o segundo [o trompe 

l’oeil ] transforma-se em representação sublimante do real, juntamente com 

os princípios de simulação.  

 

Neste curioso enredo, o hiper-real vem depurando a própria 

representação – que centrada em imagens já existentes – deixa-se absorver 

pelo próprio código e instaura, mercê de novas tecnologias, outras 

realidades, outro universo icônico - o da virtualidade, constituindo-se no 

império de metalinguagem. Rastreamos esta formulação a partir dos 

argumentos e urdimentos dissecados no Capítulo IV, com a abordagem da 

‘natureza sígnica e estética da representação’.  

 

 



309 

 

 

Imersos que estamos nas instâncias hipermodernas, assistimos ao 

percurso do estatuto do novo olhar, construído ‘dialogicamente’ por 

itinerários da hiper-realidade: o evoluir da sensibilidade de que o hiper-real, 

metalinguisticamente, se apropria para promover uma revisão de categorias  

estéticas, imprimindo nova visualidade à representação icônica que realiza. 

Este é o sentido do ‘Enquadramento B’ do Cap.IV: o Hiper-realismo absorve 

o “efeitismo” e “tatilidade” do rococó - poder-se-ia dizer que esta instância 

está presente na obra de John Kacere [Fig.1-p.256]; associa atitudes 

(contemplação à distância), similaridades formais com o romantismo em 

Howard Kanovitz [Fig.54-Cap.IV; p.209] e a monumentalidade romântica 

também se fará constante em Jeff Wall [Fig.43-43.1;Cap.V: p.250-251] que, 

declaradamente, se revela envolvido com e induzido pela obra de Delacroix 

e Géricault. ( Seu trabalho “Destroyed Room” (1978) é uma intertextualidade 

referencial relacionada com a Morte de Sardanápalo (1827) de E. Delacroix, 

que citamos no cap. IV ). Assim o artista se expressa: 

 

“Minha primeira foto para o ‘Quarto Destruído’ surgiu de um 

reencontro com a arte do século XIX “. Aqui, o trabalho em questão é 

A morte de Sardanápalo por Eugène Delacroix, que retrata o 

monarca assírio em seu leito de morte, ordenando a destruição de 

suas posses e o abate de suas concubinas, em um último ato de 

desafio contra os exércitos invasores”. (Jeff Wall) 

 

O processo de metalinguagem admitido, prioritariamente, na 

hipermodernidade congrega em sua pragmática elementos de 

reflexibilidade, autoconsciência, com recorrência a efeitos de realidade, 

impacto, obscenidade e ficcionalidade. São elementos retóricos que 

estruturam o universo da representação imagética hiper-real. Seus 

referenciais se entrelaçam pela urdidura de autoimagens ou metaimagens, 

muitas vezes conjugadas com a linguagem publicitária atual. A amostragem  
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dessas ocorrências - catalogadas no Capítulo IV [Enquadramento B] e ainda 

nas “Incidências Dominantes”, do Capítulo VI - são relações 

predominantemente paradigmáticas estabelecidas neste grande eixo 

discursivo da hiper-realidade.  

 

Complementemos este enfoque, com o enquadre, no plano 

sintagmático, dos dois exemplares da narrativa cinematográfica – vistos nos 

Capítulos III e IV - Zelig [1983] - inaugurando o modelo ‘simulacral’ de 

representação e “O Show de Truman” [1998], como paradigma da 

ficcionalização da realidade. Ambos  introduzem  definitivamente  a  vertente  

hiper-real  na cinematografia hipermoderna – não obstante haja algum 

antecedente mas não alcançam a tessitura formal de narrativa autorreflexiva 

como nestes modelos selecionados.  

 

Zelig pela construção da personagem e ações desenvolvidas executa 

mais a paródia, O Show da vida, subtítulo de Truman, está mais para a 

alegoria – duas figuras que se enquadram perfeitamente em processos de 

metalinguagem. O primeiro é a metalinguagem do camaleão, o segundo é 

uma realidade fantasiada, metalinguagem metafórica da realidade. O 

primeiro é um personagem como simulacro, o segundo é uma narrativa 

simulada. Ambos desenvolvem metalinguagem de realidades externas e 

internas às ações da estrutura das próprias narrativas.  

 

Surge a partir destas narrativas uma ‘linhagem’, hoje, com grande 

projeção e significativa produção desde os ‘Fake’ (falsos documentários) aos 

‘Mockumentaries’ (misto de ficção e documento). São elaborações 

estilísticas, tendo como suporte a metalinguagem, para imprimir uma 

sensação de verossimilitude à ocorrência relatada. Estas modalidades foram 

estudadas por Bill Nichols que entende serem estas práticas ‘formas 

reflexivas’ de representação hodiernas [Nichols, 1997: 93].  
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3.1 – Modalidades de metalinguagem 

 

Dentro do contexto da metalinguagem que vimos apontando, há de 

se atentar para duas formas desta função de códigos interativos na 

linguagem:  

a) textos que se remetem a outros textos – numa Metalinguagem Geral     e  

b) textos remetendo-se a si mesmo – resultando em autorreferencialidade: 

numa Metalinguagem Restrita.  

 

Com a multiplicação dos códigos e consequente surgimento de novas 

mídias, resulta a extensão desses dois modos de realizar metalinguagem. 

Para tanto, em função do enquadramento adotado aqui, três modalidades 

queremos destacar, ao finalizar este Capítulo sobre Incidências, Meandros e 

Confluências dominantes na ‘representação hiper-real’: 

 a  I n t e r t e x t u a l i d a d e  

 a  I n t e r s e m i o t i z a ç ã o  

 a  t r a n s c o d i f i c a ç ã o 

 

O processo de Intertextualidade se atém ao exposto por Julia 

Kristeva: “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de outro texto” (Kristeva, 1974: 64). Trata-se de  

uma transposição de um ou vários sistemas de signos em outro sistema de 

signos.  

 

No momento em que uma "representação imagética” se realiza, ela 

traz em si uma carga repertorial de códigos, que são reatualizados no 

formato novo da representação. Diacronicamente o hiper-realismo utilizou-

se deste procedimento – recorrendo à fotografia e a diversos estilos 

anteriores como já observamos, oportunamente, em respectivos 

‘enquadramentos’.  
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Sincronicamente, isto é, em plena era hipermoderna, estes enlaces 

ocorrem no próprio âmbito das ocorrências do movimento. Para ficarmos 

adstritos ao  

campo deste trabalho, mencionamos o conjunto de obras do Grupo que 

utiliza a ‘transcrição de imagens triviais’: são eles Audrey Flack, Halp 

Goings, Richards Estes e R. Cottigham. Voltados mais para a 

‘referencialidade’ estes artistas reinventam o cotidiano, redimensionando as 

coisas mais banais do dia-a-dia. (Cf. pp. 242 a 244). Dentro desta conceituação 

ainda podemos aludir aos artistas que desenvolvem um trabalho centrado 

na autorreferencialidade de suas representações. O pioneiro Chuck Close 

consegue com a ampliação de seus retratos fazer com que a imagem seja 

reflexiva até nos delineamentos de suas retículas; o espectador sente-se 

envolvido pela grande extensão e cada obra exige uma percepção pela 

própria tatilidade do olhar. [Cf. p.257].    

 

Já no sentido da Intersemiotização – e todavia continuamos na 

abrangência do analógico – pode-se remeter às instalações do artista 

Christian Boltanski [Fig. 24-25; p.177], fazendo uso de códigos e materiais 

diversificados, que é a natureza mesma da “intersemiose”, além das 

performances de Jeff Wall [p.188-190] que articula cenas íntimas e espaço 

público. Mas deparamo-nos com outras formas de intersemiotização como a 

da obra de Duane Hanson [p.248]: todos os elementos, simples que sejam 

assumem, enfaticamente, aspectos de componente significativo 

indispensável para as composições e caracterizações de seus personagens  

esculturais de naturalidade extasiante. Trata-se da utilização de diversos 

códigos ou sinais para produzir sentido novo na representação. A vestimenta  

não  é  mero  adereço, é código definidor de classe, condição social; os 

adereços e objetos contribuem para o relato e situação de suas esculturas 

hiper-reais. Os materiais, índices-icônicos somam-se entre si para uma nova 

configuração no sintagma corpo (turista; trabalhador; anônimos - reais).  
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Quanto à transcodificação – com vasta aplicação nas instâncias 

digitais – ainda assim, aí não fica restrita: a matriz resta no analógico. 

Sempre que um código é transformado em outro código processa-se uma 

metalinguagem por transcodificação. É o caso da artista multimídia Sophie 

Calle [Fig.21- Cap.IV-p.173 ] e suas intervenções que recriam outra realidade 

[com vídeos; textos verbais; sons; fotos; cartas íntimas; mensagens da web 

etc.] em instalações interativamente participativas a partir de experiências 

individuais, que se tornam anônimas, coletivas e verossímeis. Sua obra 

estetiza o mundo corriqueiro e (vulgarizado) internetalizado das práticas de 

convívio virtual. Calle apresenta uma alternativa para práticas semelhante a 

da “second life” –  vida (vivência) colocada de maneira hiper-real à mostra 

para qualquer humano que a ela tiver acesso via internet. 

3.2 – Metaimagens  

A prática produtiva do Hiper-realismo, desde suas origens ao 

ciberespaço atual, autoriza-nos começar a conceber outras maneiras para 

abordagens de estruturação de suas linguagens. 

Encerrando esta transcursão metalinguística, recorre-se a dois 

tópicos que poderão sedimentar com mais propriedade os atos icônicos 

(imagéticos) hiper-reais, que constituíram o objeto e fundamento mesmo das 

reflexões desenvolvidas.   

Tendo em conta que metalinguagem corresponde a uma linguagem 

sobre linguagem, por analogia, admitir-se-á o termo metaimagem para  

designar uma imagem a respeito de imagens. Porque em vez de se referirem 

ao mundo dos objetos não-imagéticos, elas se referem a outras imagens.  

O termo já foi utilizado por Mitchell, [1994: 35-82], de onde tiramos 

o  conceito via  Winfried Nöth ( Apud: Alessandria, 1996 ).  Teremos  então:  
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a) metaimagens genéricas – imagens de e sobre outras distintas;  e 

b) metaimagens autorreferenciais (autorreferência). As imagens  

autorreferenciais referem-se a elas mesmas, ou seja, elas 

possuem os seus objetos de referência dentro e não fora do seu 

quadro imagético próprio. Autorreferência é oposto a toda 

referência externa. 

Com este tópico – de Metaimagens – teremos uma evidência de uma 

característica semiótica que ‘as imagens têm em comum com a linguagem, a 

característica da reflexividade, isto é, o potencial da linguagem para criar a 

sua própria metalinguagem’. Sendo assim o estudo, a reflexão sobre as 

representações imagéticas hiper-reais deixarão de ficar atreladas às 

verbiagens de teorias, hegemonicamente, aplicadas para todo tipo de 

representação, não importando as suas especificidades estruturais. 

As práticas evolutivas das representações imagéticas hiper-reais, 

aqui estudadas, inserem-se devidamente nestes dois neologismos, com 

precisão. Verifiquemos a adequação e a propriedade em casos pontuais: 

O pintor anglo-irlandês, Francis Bacon, em suas entrevistas a David 

Sylvester (1995) se revela, afirmando que seus trabalhos tem na fotografia 

um referente proeminente. É sabido a relação existente de sua obra com 

imagens inaugurais da fotografia de Edward Muybridge [Série Animal 

Locomation-1884-5]. Assim um dos traços dominantes de sua obra  

corresponderá à concepção de produção de Metaimages, conforme 

destacamos. Porém é na fase de seus autorretratos que o sentido reflexivo 

mais se apresentará: as imagens remetem-se metodologicamente a anterior 

com frequência. No capítulo IV [Fig.19; p.170] temos um exemplo sequenciado 

ilustrativo desse procedimento plástico.  Apesar  de  não  ter sido um perfeito  
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integrante da corrente hiper-realista – na década de 70, com a “nova 

objetividade”, - nela teve forte participação, influenciando aquele 

movimentono continente europeu, dada a deliberada utilização de fotos  

como fonte direta de trabalho. Afirmava “Considero-me um fabricante de 

imagens...” [Entrevistas com Bacon,1997:81]. Esta vem a ser a condição 

intrínseca das ‘metaimagens’.  

                                                  Figura 51 -  Veneza – Hyperfoto/ Rauzier 

                       

Dentro da concepção de Metaimagem autorreferencial podemos nos 

reportar às ‘hyperfotografias’ (lavra do artista) de Jean François Rauzier – 

incluídas no Cap.V [Fig.8 a 11-pp.229-230]. Com uma matriz única, a imagem-

foto se multiplica internamente até sua própria diluição no espaço. Cada 

quadrícula espelha a vizinha, dando uma espetacularidade ao motivo da 

foto e criando ambientes hiper-reais. 

A prática de ilustrador jornalístico de Norman Rockwell [Cap.I Fig.2 e 

Cap.V-Fig.22-p.238], talvez tenha sido a primeira sinalização de 

aproveitamento de ‘foto-documento’ como modelo, matéria prima, da 

atividade artística – precursora do hiper-realismo - que ele viria a 

desempenhar. Suas ilustrações – mais perfeitas e sugestivas que as fotos das 

reportagens pautadas por ele mesmo – são “metaimagens” do cotidiano, da 

http://www.rauzier-hyperphoto.com/vedutevedute/?lang=en
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vida norte-americana – sendo matriz originária do primeiro jornalismo com 

cariz iconográfico nos anos 50 ao final da década dos 60 – daí a correlação 

do nome ‘fotorrealismo’. 

                           

                              Figura 52 -  Imagem  de Imagem : Pintura[Col.]  a partir da foto.[P/B] s/d - N. Rockwell. 

Nesta mesma linha para os dias atuais, pode-se incluir também Halp 

Goings [p.244-Cap.V] como um perfeito cronista imagético dos hábitos, 

corriqueiros e da vida mais comum dos americanos. Suas ‘metaimagens’  

ultrapassam em qualidade técnica a própria transparência fotográfica das 

cenas porque os lugares e situações, registrados pela máquina, resultam na 

transcodificação adicionados de emoção pictórica.  

A modalidade de imagem autorreflexiva vem a se constituir em 

‘dominante’ que – na hipermodernidade – preside os princípios formais 

estruturantes da produção iconográfica hiper-real.  

Richards Estes [Fig.7;p.258] recorre aos espelhamentos, multiplicando 

os espaços da representação e criando superfícies reflexas dialogantes; Chuk 

Close [Fig.2-3;p.257] dilata as texturas para se vejam os poros dos retratos e 

amplia os pontos de vista para que se notem as inter-relações formais ; 

Antonio López conjuga os diversos tipos de perspectiva para desvelar as 

aparências escondidas das coisas. [Fig.5-6;pp.259-260].                         
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[Na ilustração abaixo, o pintor A. López apresenta composições de perspectivas invertidas;      1. 

Terraço [pintura]: aqui o personagem olha para dentro do próprio quadro; 2. Membrillo [pintura]: o 

pintor se retrata pintando, retocando a tela]. 

           1.   2. 

Por fim, na abrangência desta cartografia, integrando o naipe 

representativo da produção hiper-realista, encontram-se: Eric Grohe (USA), 

John Pugh (USA), Eduardo Kobra (BR) [Cf.pp.262-265] com a exuberância dos 

‘murais’ hiper-reais, arquitetando e edificando metaimagens de espaços 

urbanos, adicionadas às respectivas cidades de vários países; juntamente 

com os “madonnari” - ilusionistas das calçadas - Edgar Muller (AL), John 

Beever (Ing.) e Kurt Venner (AL)[Vide:pp.269-270]. Estabelecem eles, com suas 

representações imagéticas [sua arte], uma relação estética e puramente 

lúdica com transeuntes, espectadores, frequentadores dos espaços públicos, 

adicionando-lhes outra realidade e reavivando participação, sentimentos, 

comportamentos e sensibilidade. Enfim, uma semiose vivencial, esteio de 

uma nova estética relacional - que contamina inclusive as novas mídias - no 

alvor e umbrais das hiper-realidades da criação virtual.                               

As metaimagens (*) hiper-reais sedimentam novas formas do olhar e 

engendram uma verdadeira intersemiose imagética na e da hiper-realidade. 

 

(*) O uso do conceito de metaimagem - já se pode antever -: transita inevitavelmente para 

o universo das imagens no ciberespaço, cuja natureza referencial será o próprio código 

digitalizado, informando e formatando a representação icônica. Daremos conta deste 

assunto em outro projeto de investigação iconográfica. 

http://www.flickr.com/photos/23551937@N05/5905786814/
http://www.flickr.com/photos/23551937@N05/5905786814/
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CAPÍTULO VII – ÚLTIMO APORTAMENTO  

Os enquadramentos, que envolveram o ângulo interpretativo desta 

tese, processaram-se em torno do “cogito imagético” na hipermodernidade – 

e das instâncias onde se configura o lugar usual desta especulação estética 

do ver e do pensar as imagens, em representações hiper-reais. 

Ocorreu-nos de particular interesse postular uma metodologia que 

nos conduzisse lá onde as coisas começam a adquirir forma na visão, para 

daí remontar através de uma “teoria da representação” até às origens das 

formas significativas do hiper-realismo.  

O nosso expediente teórico é de origem semio-pragmática. 

Semelhante comportamento não evitou em provocar perdas inevitáveis do 

plano da expressão e consequente ajustes no plano do conteúdo: o 

pensamento ocidental no dizer de Baudrillard “não suporta nem nunca 

suportou o vazio da significação, o não lugar e o não-valor; sempre lhe foi 

necessário um lugar e uma economia” [L’échange symbolique et la mort – 

1976 p.337)  

Entretanto, parece-nos estarem lançadas as condições para a 

desmontagem da argumentação cega que comporta parte dos  silogismos de 

uma cultura dominante a respeito da imagerie (produção de imagem) 

contemporânea. O estoque do real foi obrigado a ser reduzido a uma 

reserva limitada ou a uma espécie de amostragem simbólica. Os 

monumentos (imagens) erigidos ao longo destas páginas ficaram como que 

“zonas esquemáticas”, através da quais esta forma de linguagem hiper-real 

desempenha (est)eticamente a função de lastro  para outros devires do 

conhecimento e práticas de leitura sobre a representação imagética.  
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Ora, é exatamente o que tentamos neste trabalho: através de uma 

fenomenologia de captura capaz de descrever os dispositivos pulsionais da 

especulação estética do ver e do pensar na representação hiper-real. Ao 

falar em ‘dispositivos pulsionais’ não evocamos uma ordem invisível de 

significação, mas antes indica-se que a pulsão dificilmente poderá ser 

imaginada fora da representação. E a selecionada é a que tangencia a 

experiência do autor seja no domínio do estudo ou da fruição ao longo de 

percursos realizados em frequências a galerias, estúdios, e vivência com 

protagonistas de cenas artísticas alhures.    

A proposição orientou-se para a produção de um saber em torno da 

imagem, capaz de permitir a edificação de uma competência espectatorial 

susceptível de superar a falácia naturalista das imagens para reconhecer 

nelas mesmas, o resultado de um complexo processo de produção de 

sentido. Demonstra-se este questionamento pela subsequente diferenciação 

de modos de representação em todas as épocas e por estarem as imagens 

submetidas culturalmente à diacronia dos processos de historicidade.  

Na origem, decidimos por um estabelecimento de uma ontologia da 

representação, problematizada em quatro etapas: a) a transição das 

sociedades de cultura oral para a escrita; b) destas para a tecnologia 

tipográfica; c) o surgimento do dispositivo maquínico de captação da 

imagem; d) e finalmente a emergência de nova visualidade com as formas 

imagéticas de representação hiper-real. 

Em busca desta ‘historicidade’ é que se orientou a análise sobre as 

ambíguas relações entre imagem e realidade, resultando (na constatação) 

no encontro do que já tinha sido observado por Gombrich (1968) em um 

texto clássico: “todas as imagens devem mais a outras imagens que à 

natureza”. Esta argumentação (inserção) ficou estabelecida implicitamente,  
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desde os primeiros enquadramentos do enfoque iconológico apresentado. 

Aos processos histórico-genealógicos, reunimos os de ordem 

‘tecnico-lógicos’ como instituidores dos mecanismos estruturantes das 

modalidades de representação por imagem, quer através da 

rediscursivização da realidade – a ficcionarem o real, quer por meio de 

novas configurações imagéticas, instituindo uma nova “estética de 

representação”, como a hiper-realista. 

Aqueles mecanismos, dada a crise de representação instituída no 

final da época da ‘modernidade’, promovem a dissipação da realidade 

concreta e estabelecem novos dispositivos de representação e percepção, 

tendo como referentes preponderantes os próprios signos-imagens: 

encimados na configuração da produção da imagem hiper-realista 

emergente na contemporaneidade. 

No evidenciamento da dominante no universo da hipermodernidade 

(G. Lipovetsky), elegeu-se o modo de representação hiper-real, sua natureza 

estética, demonstrando os processos de construção da signagem e sua 

constante espetacularização, estabelecendo uma nova visualidade do 

mundo. 

Esta nova ordem visual é igualmente uma nova convenção do real, 

isto é, mais para além da ilusão/elisão da realidade mesma, o de que se 

trata é de uma delegação da construção de um real-outro determinado no e 

pelo regime de pura representação, instituindo ambientes de novas 

sensibilidades. 
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É pela hegemonia imagética dos meios dominantes na videosfera 

que se efetiva o domínio da representação sobre o representado, 

condicionando o modelo de percepção, no campo das configurações das 

imagens contemporâneas. É neste espaço que se alça o HIPER-REALISMO, 

cujas instâncias e processos procuramos categorizar e assinalar neste painel, 

ainda que semipleno, da iconosfera atual.  

Do ponto de vista cultural, ainda não pode ser devidamente avaliado 

o resultado do bombardeio sistemático de mensagens hiper-realistas nos 

diversos campos da comunicação em plena hipermodernidade.  

Ser-nos-á necessário dar seguimento à nossa reflexão e pesquisa, a  

fim de, por meio dela, acentuar os componentes que sobredeterminam os 

devires e os avatares das imagens – sobretudo com o estabelecimento da 

proliferação infográfica e suas incontáveis possibilidades de representação 

imagética. [Mas a digitalização não prescinde do analógico em seus 

procedimentos logo-técnicos. Daí a inevitabilidade de abordagem da 

questão que empreendemos nesta tese: para que antropologicamente, em 

tempo, a tecné [imaterialidade] do virtual não destrua a virtualidade da 

poiésis da memória do homem]. 

 Que, além da finalidade precípua de cumprimento de uma 

obrigação acadêmica, cumpra este trabalho, ao menos – para quem se 

deparar com ele, mesmo perante a abrangência do seu ‘mapeamento 

genérico’ e direcionamento ensaístico – a função de sinalização de novos 

modos de ver o real (a realidade) e suas representações, sem posturas 

agônicas, pela analógica da visão hiper-real. E percorram - e transitem - 

sem replicância o “deserto do real. 
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