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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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