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RESUMO 

Esta pesquisa aborda a imagem a partir da interface entre Comunicação e Iconologia. Nesse terreno 

fronteiriço, destaca-se não a imagem como objeto independente, não o entendimento da imagem 

visto exclusivamente do ponto de vista do homem, mas sim os relacionamentos que se estabelecem 

entre homens e imagens. Para dar conta dessas relações, propõe uma divisão analítica entre uma 

dimensão de vinculação, calcada na ligação sensível e afetiva, e uma dimensão de interpretação, 

calcada num aspecto mais propriamente perceptivo, ligado à modelagem visual das formas. O foco 

principal da pesquisa são as dinâmicas de consumo de imagens na cena contemporânea, marcadas, 

conforme argumentaremos, pela imbricação de três “lógicas”: midiática, de consumo e de estetização. 

Consideramos essencial para o entendimento dessas dinâmicas o aporte de uma abordagem histórica 

que se debruçasse sobre eventos, temporalmente próximos ou distantes, em que a imagem assume 

papel central na canalização de tensões sociais. 
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ABSTRACT 

This work approaches the image from the interface between Communication (Media studies) and 

Iconology. At this border, stands out not the image as an independent object, not the understanding 

of the image exclusively from men’s perspective, but the relationships between men and images.  To 

study those relationships, it proposes an analytic division between a bonding dimension, based on 

sensible and affective forms of connection, and an interpretation dimension, more related to forms of 

constructing perceptual images and to the visual interpretation of them. The main focus of the 

research is the contemporary dynamics of image consumption, marked, as we argue, by the 

imbrications of three logics: “mediatic”, “of consumption” and “of aesthetization”. We consider 

especially relevant to the understanding of those dynamics the incorporation of a historical approach 

able to scrutiny a myriad of events, temporally close or distant, in which the image played a central 

role canalizing social tensions. 

Keywords: image; consumption; media; aesthetization 
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1  INTRODUÇÃO 

Esta dissertação surgiu da determinação de refletir sobre a imagem de uma forma que 

abrangesse tanto seus aspectos mais claramente materiais e plásticos quanto aqueles mentais e 

imaginários. Ao tentar articular esses diferentes aspectos da “imagem”, perguntando se é possível 

aproximar elementos que parecem, à primeira vista, bastante díspares, deparamo-nos com 

problemáticas caras tanto à Comunicação quanto à Iconologia, áreas do conhecimento que possuem 

muitas imbricações.  

A iconologia não é propriamente um campo estruturado, e, portanto, a ação de nele 

enquadrar uma investigação científica – principalmente se a ela atribuíssemos demarcações rígidas, 

de bases ortodoxas – não pode ser considerada especialmente esclarecedora. Necessário mencionar, 

portanto, que nosso principal referencial teórico, no que diz respeito à iconologia, é o pensador 

americano W. J. T. Mitchell, cuja obra destaca-se pela originalidade e solidez. A posição central de 

suas propostas teóricas em nossas reflexões deve-se a diversos motivos. Um deles é exatamente o fato 

de sua abordagem dar conta, a partir de um mesmo referencial, dos mais diferentes “tipos” de imagem 

– falaremos destes variados “tipos” na seção 2.1. 

Embasados principalmente nas propostas do autor, encararemos o termo “imagem”, no 

presente trabalho, como uma noção de fronteiras tênues que transita entre as produções imaginárias 

e as materialidades delas investidas, podendo ser vista como uma espécie de liame entre os dois polos. 

Outro motivo digno de nota para a posição de destaque das propostas do iconologista é sua 

acuidade ao observar o papel de destaque que a imagem assume na cena contemporânea. Segundo 

Mitchell (1994, p.13, tradução nossa), ela aparece, aí, como um “ponto de peculiar fricção e 

desconforto em uma larga faixa de questionamentos intelectuais”:  

A imagem agora goza de um status localizado em algum ponto entre aquilo que 
Thomas Khun chamou de “paradigma” e uma anomalia, emergindo como um 
tópico central de discussão nas ciências humanas do mesmo modo que a língua o 
fez: ou seja, como um tipo de modelo ou figura para outras coisas (...), e como um 
problema não solucionado, talvez até mesmo como objeto de sua própria 
“ciência”, aquilo que Panofsky chamou de “Iconologia”.1 

                                                 
1 No original: the picture now has a status somewhere between what Thomas Khun called a “paradigm” and an “anomaly”, 
emerging as a central topic of discussion in the human sciences in the way that language did: that is, as a kind of model or figure 
for other things (…), and as an unsolved problem, perhaps even the object of its own “science”, what Erwin Panofsky called an 
“iconology”. 
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Tendo isso em mente, Mitchell procura, então, estruturar uma iconologia crítica que permita 

abordar alguns problemas centrais da cena contemporânea sob um ponto de vista original – um 

ponto de vista iconológico.  

Partindo de tal ponto de vista, pretendemos propor uma maneira inusitada de abordar o 

processo comunicativo com base na abertura da noção de “imagem”. O que se espera conseguir com 

o aporte da iconologia, então, é um recorte teórico específico no qual, de dentro da esfera da 

Comunicação, parte-se da imagem para se pensar, sob uma perspectiva definida, questões mais 

amplas relacionadas aos processos comunicativos. 

Importante enfatizar que “esfera da Comunicação” é algo radicalmente distinto de “esfera dos 

meios de comunicação”. Como explica Rocha (2009a, p.05):  

Comunicação não se restringe ao estudo dos meios, nem os meios, hoje, significam 
exclusivamente meios massivos. Destaco neste sentido a existência de ambiências, 
paisagens e cenas midiáticas nas quais se percebe a comunicação como processo e 
como processo de mediação, localizado em uma região de interconexão entre a 
produção e a recepção. Nossas cidades e nosso dia-a-dia cada vez mais se 
estruturam em termos de processos comunicacionais. Imagens e imaginários, 
estilos e modos de vida se espelham e se espalham através de veículos, formas e 
conteúdos midiáticos.  

A comunicação, portanto, deve ser entendida como processo. Rocha recorta, no trecho 

citado, o inexorável espraiamento da lógica midiática na cena contemporânea. Seguindo Valverde 

(2007), entretanto, podemos ver os processos de mediação mencionados, sob uma perspectiva mais 

generalizante, como agentes estruturantes da cultura. Seriam eles que permitiriam, para o autor, a 

“inscrição do sujeito no âmbito operante de uma compreensão compartilhada”: 

Tomando a comunicação em sua dimensão existencial, encarando-a não como um 
fato objetivo, mas como uma possibilidade desse modo de ser com o qual nos 
confundimos, damo-nos conta, portanto, de que ela é uma forma de compreensão 
operante, que tem a percepção, o senso comum e o gosto como seus modos 
espontâneos de realização (VALVERDE, 2007, p.08, destaques no original). 

Evidencia-se, no trecho de Valverde, a íntima conexão entre comunicação e estética, e 

também, portanto, entre comunicação e imagem. Acreditamos que tal proximidade, se considerada 

em conjunto com a já notada centralidade da imagem na cena contemporânea, justifica amplamente 

a abordagem centrada na interface entre comunicação e iconologia proposta para esta pesquisa. No 

terreno fronteiriço entre as duas, aparece, como objeto de destaque, não a imagem como objeto 
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independente, não o entendimento da imagem visto exclusivamente do ponto de vista do homem, 

mas sim a nuclear relação que se estabelece entre homens e imagens.  

De fato, tais relações se converterão no foco central do trabalho quando notarmos, na seção 

2.1, que a imagem só aparece como tal quando inserida em relações específicas com os homens. A 

partir de tal constatação, fica claro que não há sentido algum em estudar a imagem sem ter em mente 

tais relações. Por outro lado, também não parece razoável abordar a experiência humana sem referir-

se a relacionamentos com imagens de si e com imagens de mundo.  Humanos e imagens aparecem, 

então, como mutuamente dependentes. Pressupomos, neste trabalho, uma dependência relativa, ou 

uma autonomia parcial, entre homens e imagens em suas múltiplas e complexas relações.    

Tendo assim exposto, em linhas gerais, o tema e o objeto de nossa pesquisa, passaremos, em 

seguida, a algumas considerações preliminares sobre posições e conceitos que fazem parte da espinha 

dorsal do trabalho. Acreditamos que tais considerações serão muito importantes como uma espécie 

de chave de leitura, pois explicitam alguns pressupostos, propostas de abordagem e objetivos. Por 

fim, ofereceremos uma rápida descrição da estrutura do trabalho e de algumas fases de seu 

desenvolvimento. 

Consumo 

Seguindo as trilhas das relações que se estabelecem entre homens e imagens, e destacando a 

figura do sujeito, encontraremos, em diversas partes do trabalho, a esfera do consumo de imagens – 

ou, como prefere Baitello (2005), devoração de imagens. Esfera onde se processam a digestão e a 

regurgitação – para ficarmos no campo semântico do autor – e poderíamos acrescentar ainda todos 

os rituais envolvidos no ato de servir alimentos (circulação de imagens). 

Importante explicar que, na expressão “consumo de imagens”, entendemos “consumo” de 

uma maneira ampla, como “um conjunto de processos e fenômenos socioculturais complexos, 

mutáveis” (ROCHA, 2009a), através do qual nos apropriamos de e utilizamos uma plêiade de 

objetos e de signos culturais.  

A significação do termo “imagem” é assunto tanto mais complexo, do qual, como 

mencionado, trataremos na seção 2.1. Por enquanto bastará, na tentativa de definir os contornos da 

esfera do “consumo de imagens”, reiterar que trataremos tanto de imagens materiais quanto daquelas 

imateriais, e que o consumo, entendido no sentido exposto acima, pode ser visto como uma das 

pontes através das quais se dá a migração de imagens de suportes materiais para planos imateriais e 
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vice-versa. Como coloca Rocha (2009a): “o consumo (e o consumo da comunicação) é fundamental 

para localizar a análise [...] em um campo de ação no qual a produção imaginária dá-se em interação 

com toda uma rede de materialidades”. 

“Consumo de imagens” refere-se, portanto, a esfera central das relações que se estabelecem 

entre homens e imagens – àquilo que fazemos com as imagens e àquilo que as imagens fazem 

conosco ou, para utilizar uma proposta de Rocha (2007), àquilo que fazemos com o que as imagens 

fazem conosco. 

Se nos detivermos, agora, mais especificamente no termo “consumo”, veremos que, no mais 

das vezes, ele aparece com uma significação mais restrita do que a exposta acima. Discutiremos 

amplamente o termo na seção 4.1, e destacaremos, nela, a importância da expressão “lógica de 

consumo” – expressão que, como veremos, descreve uma lógica de consumo específica, intimamente 

vinculada a uma “lógica de estetização” e a uma “lógica midiática”.  

O denso entrelaçamento destas três lógicas explica – talvez de maneira ainda mais óbvia do 

que a centralidade da esfera do consumo de imagens nos relacionamentos estabelecidos entre 

homens e imagens – a importância do “consumo” em nossa pesquisa, justificando em uma segunda frente 

sua inserção em um programa de Pós-graduação focado em “Comunicação e práticas de consumo”. 

É também tal entrelaçamento que justifica a escolha de imagens relacionadas ao universo do 

consumo como corpus para as análises de cunho mais empírico do último capítulo. Desenvolveremos 

essa justificativa na seção 4.1. 

“Real”, materialidade e imaterialidade 

Distinguimos, acima, dois grandes grupos de imagens: imagens materiais e imagens 

imateriais. É preciso notar, entretanto, que a divisão material X imaterial está longe de ser simples e 

clara. Será, por exemplo, que poderíamos entendê-la a partir do senso comum, para o qual, como 

mostraremos na seção 2.1, aquilo que percebemos através dos sentidos  

e que transformamos em imagens imateriais é, ao mesmo tempo, idêntico à realidade (material) e 

totalmente diferente dela? Claramente, fazê-lo seria produzir absurdos semelhantes ao de muitos 

estudos que insistem em alardear um “falseamento” da “realidade” ou uma incontornável e 

demoníaca “alienação” causada pela “imagem” ou por suas mediações sem, antes, explicar seus 

fundamentos e muito menos o que se entende por “realidade”. Os resultados são críticas obtusas e, 

muitas vezes, panfletárias. João Freire Filho (2005) comenta algumas destas: 
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[...] os estudos de Boorstin e Gabler (como tantos outros da mesma linhagem) 
cometem um grave equívoco: tendem a preferir a crítica impetuosa e a condenação 
moral à reflexão sistemática. Fragmentários, teoricamente pouco desenvolvidos, 
enquadram-se dentro daquilo que Debord classificou de crítica espetacular do 
espetáculo [...] (FREIRE FILHO, 2005, p.18, destaques no original). 

Voltando à questão da materialidade e da imaterialidade, explicitemos nossas bases: 

partiremos, nesta dissertação, de posição filosófica adotada por Kant e Schopenhauer (dentre muitos 

outros que tomarão suas filosofias como base), de que não temos nenhum motivo para supor que a 

“coisa em si” – para utilizar a expressão kantiana – possa ser conhecida através das categorias de nossa 

representação e que, portanto, para tratar das imagens, devemos nos ater apenas ao plano da 

representação, sem referências a algo como uma “coisa em si”.  

Não interessa, aqui, aprofundarmo-nos em debates metafísicos. Importa, por outro lado, 

notar que, na posição que assumimos nesta dissertação, deve haver qualquer coisa como um princípio 

imaginário2 de realidade a partir do qual podemos agir, perceber, pensar. Assim, é somente a partir 

deste princípio que poderemos localizar o material e o imaterial. Tal posição, acreditamos, justifica 

que consideremos imagens materiais e imateriais não como coisas absolutamente desconectadas, mas 

como polos de um mesmo plano. Aproximamo-nos, assim, da proposta de outro iconologista ao qual 

nos referiremos constantemente durante a pesquisa: Hans Belting. Segundo ele, “representações 

internas e externas, ou imagens mentais e físicas, devem ser consideradas como dois lados de uma 

mesma moeda” (BELTING, 2006). 

A respeito de tal abordagem, vale ainda reiterar que se ater a um plano imaginário não é o 

mesmo que afirmar a inexistência de outros planos – afirmar que não exista uma “coisa em si” – é 

apenas dizer que só podemos conhecê-la e percebê-la através de mediações deste plano imaginário. 

Vladimir Safatle (2006), baseando-se na teoria psicanalítica, mostra esta impossibilidade de 

se chegar a um real além da imagem: 

Eis um fato que Freud não negligenciava ao indicar que a percepção tende a repetir 
de maneira alucinatória as experiências primeiras de satisfação e que a prova de 
realidade (Realitätsprüfung) não nos fornece nenhuma descrição positiva sobre a 

                                                 
2 Não estamos usando o termo em uma acepção lacaniana. Ainda que estejamos tratando claramente de uma oposição 
entre imaginário e real, o primeiro, nesta dissertação, interessa por sua ligação com a noção de “imagem” – por isso 
imaginário: relativo à imagem.  Assim, no que se refere à relação do imaginário com o outro termo da tríade lacaniana – o 
simbólico – há uma mistura causada pela utilização de um termo único, imagem, para se referir a dimensões dos dois 
planos (ainda que obviamente imagem não seja sinônimo de símbolo).  Essa junção pode ser útil a nosso estudo se 
pensarmos que seria, talvez, exatamente na imbricação destes dois planos lacanianos que ocorreria o fenômeno que 
estamos chamando de “migração de imagens” – na imaginação do símbólico e na simbolização do imaginário, para usar 
expressões do próprio Lacan (2005). 
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configuração epistêmica do estado do mundo. Ao contrário, sua definição é 
eminentemente negativa, sendo apenas aquilo que produz frustrações reiteradas ao 
programa alucinatório de satisfação do desejo. O que nos mostra como nada nos 
permite passarmos da prova de realidade ao princípio de realidade como descrição 
positiva de um estado do mundo. O problema dos modos de acesso epistêmico a 
um real para além do fantasma ficam assim em aberto, já que não há estrutura 
cognitiva que não esteja às voltas com o peso do fantasma na categorização espaço-
temporal do diverso da experiência. 

Ou, como escreve mais sucintamente Edgar Morin (1997, p.15, destaques no original): “[...] 

a única realidade de que podemos estar seguros é a representação, quer dizer, a imagem, quer dizer, a não-

realidade, já que a imagem nos remete para uma realidade desconhecida”. 

Pesquisa empírica 

Partindo da perspectiva exposta acima, fica claro que não podemos pretender, com nossa 

pesquisa, perfurar o plano imaginário e atingir uma suposta “realidade absoluta”. Assim, proporemos uma 

pesquisa que assuma seu caráter essencialmente criativo: uma produção de relação entre percepções e suas 

possíveis interpretações. Como escreve Efendy Maldonado (2006, p.278): 

O empírico em termos metódicos compreende o conhecimento adquirido pela prática, 
o conhecimento sensível baseado na experiência, o conhecimento factual que foi 
experimentado e não tem necessariamente uma observação controlada. [...]. O 
conhecimento empírico conforma, assim, o conjunto do senso comum de uma 
coletividade ou de um indivíduo. Não obstante, essa não é a única dimensão do 
conhecimento empírico, ele aglutina também os saberes milenares acumulados pela 
humanidade articulando o bom senso presente nas filosofias, deontologias, teologias, 
epistemologias, gnosiologias e politologias presentes nos campos sociais e no campo 
científico.  

Podemos encarar o “empírico”, então, como um “colocar-se frente a frente com o objeto”, o 

que, nesta dissertação, traduzir-se-á em uma interpelação direta da imagem – em um “defrontar do 

pesquisador com imagens”. Nestas “defrontações”, que acontecerão ao longo de todo o trabalho, mas 

que só serão levadas às suas últimas consequências na seção 4.2, analisaremos tanto alguns 

relacionamentos sociais nos quais a imagem se insere quanto as maneiras com que outras imagens a 

circundam e regem seu consumo. Estamos, assim, considerando as imagens como jogadores ativos na 

cena social. Como coloca Mitchell (2005, p.105, tradução nossa): 

Imagens são participantes ativas no jogo de estabelecer e mudar valores. Elas são 
capazes de introduzir novos valores no mundo e, portanto, de ameaçar os antigos. 
Para o bem ou para o mal, seres humanos estabelecem suas identidades coletivas e 
históricas criando à sua volta uma segunda natureza composta de imagens que não 
refletem meramente os valores conscientemente pretendidos por seus produtores, 
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mas radiam novas formas de valor formadas no inconsciente coletivo e político de 
seus observadores.3 

O resultado de tal abordagem, esperamos, será uma crítica original que enverede mais 

livremente pelos territórios obscuros da imagem e do imaginário. Acima de tudo, acreditamos que ela 

poderá ser uma prudente maneira de lidar com o problema da supervalorização, ora do “sujeito”, ora 

do “objeto”. Se há quem pense que nossa sociedade, que seria a do “fetiche da imagem”, baseia-se em 

uma coisificação do homem e humanização das coisas através da imagem, aqui encararemos tal 

preceito iconoclasta com certa desconfiança, transmutando-o de crítica totalizante a espécie de 

contraponto ao modelo duro “sujeito-objeto”, em que este serve àquele. O que questionamos nesta 

dissertação é a própria noção de uma dominação estática e estabelecida. 

Lógica midiática 

 Consideramos neste trabalho que, em nossa sociedade, opera uma culturalmente marcante 

lógica midiática. O que justifica a expressão “lógica midiática” não é apenas uma proliferação dos 

meios técnicos, mas, acima de tudo, uma lógica específica de mediação – ou, como preferimos, de 

circulação de imagens – relacionada a eles. Notemos que, considerando as discussões anteriores, seria 

um contrasenso procurar abordar a mídia fora de sua interface com as imagens. A mídia pode ser vista 

como uma espécie de “real” da imagem, sendo, portanto, inabordável em si mesma. “Como o Deus 

do Monoteísmo, como a ‘Matrix’ da ficção científica moderna, a mídia está todos os lugares e em nenhum 

lugar” (MITCHELL, 2005, p.216). Ela “não se localiza em um espaço ou coisa particular, mas é, ela 

própria, o espaço no qual mensagens e representações circulam e prosperam” (idem, p.216). 

Uma materialidade “se torna” meio, então, na medida em que começa a servir como “porto” para 

imagens flutuantes – de onde se conclui que toda materialidade é, sob certo aspecto, ou ao menos 

potencialmente, meio. O que caracterizaria uma cultura midiática, então, seria não a inconteste profusão 

dos veículos de comunicação (dos meios), mas a dominância de uma nova lógica de aporte de imagens – 

na cena contemporânea, estas transitam mais intensamente por meios técnicos como televisão, internet, 

manuais, produtos eletrônicos e biocibernéticos, revistas etc. E assim, proliferando-se rapidamente nestas 

vias expressas, podem congestionar os objetos com excessos de significação e, às vezes, de insignificância.  

                                                 
3 No original: images are active players in the game of establishing and changing values. They are capable of introducing new 
values into the world and thus of threatening old ones. For better or for worse, human beings establish their collective, historical 
identity by creating around them a second nature composed of images which do not merely reflect the values consciously intended 
by their makers, but radiate new forms of value formed in the collective, political unconscious of their beholders. 
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Dito isto, esclareçamos novamente que a problematização da lógica midiática que propomos 

não remete a supostas possíveis fugas do plano imaginário – a uma realidade que estaria além da 

mediação –, mas às condições de permanência neste plano, hoje talvez sobrecarregado por 

circulações frenéticas de imagens e excesso de ramificações das vias de migração de imagens. 

Estética e estetização 

Podemos pleitear para “estética” o mesmo veredito que daremos, adiante, para “imagem”: 

poucos termos são, ao mesmo tempo, tão usados e tão cercados de nebulosidade quanto ele.  

Atualmente, “estética” aparece com os mais diversos significados. Acreditamos que os mais comuns 

sejam aqueles que dizem respeito exclusivamente à arte ou, quando usado de maneira mais específica, 

o de “filosofia da arte”. Um “fenômeno estético” seria o mesmo que um “fenômeno artístico”.  

A mescla entre “arte” e “estética”, aparente nas acepções do termo expostas acima, possui, 

sem dúvida, influências hegelianas. Em seus Cursos de Estética (1999), Hegel defende que o “belo 

artístico” – por ser produção do espírito para o espírito – é infinitamente superior ao “belo natural” e 

que a estética, equanto discipina filosófica, deveria estudar somente questões referentes ao primeiro. 

Com tal proposta, Hegel afasta-se de Kant e transforma o significado do termo que estamos estudando. 

Em sua acepção inicial, “estética” se aproxima mais de sua raiz grega aisthesis, que significa 

algo como “sensação”. O termo foi utilizado primeiramente pelo filósofo alemão Baumgartem, mas 

ganhou destaque decisivo com Kant. A partir da filosofia kantiana, a experiência estética deixa de se 

subordinar às operações da razão e da moral.  

A estética kantiana enfocará, então, a experiência sensível, que está ligada a um contato 

“intuitivo” – isto é, não mediado por conceitos – com o mundo. Pouco importa, aqui, se ele se dá com 

uma obra de arte ou com a natureza. Quando abrimos os olhos frente a uma paisagem, por exemplo, 

vemos qualquer coisa que classificamos como árvores, lago etc. Entretanto, independentemente de 

tais classificações – classificar já envolve a aplicação de conceitos –, temos uma experiência com a 

própria imagem intuída. A partir desta experiência podemos obter prazer estético e realizar um 

julgamento de gosto – isto é, considerar aquilo que vemos “belo” ou “feio”, por exemplo.  

Importante ressaltar que o julgamento estético não tem base nos desejos imediatos de quem 

observa e, muito menos, em sua fisiologia. Embora a experiência estética esteja fortemente vinculada 

aos sentidos, o esteticamente agradável não se confunde com o sensorialmente agradável. Como 

explica Luc Ferry (2009) em seu livro sobre Kant, o primeiro dependeria de livres associações de 
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imagens levadas a cabo pela imaginação – “a mais poderosa das faculdades sensíveis” (KANT apud 

FERRY, 2009, p.158).   

Neste trabalho, utilizaremos o termo “estética” aproximando-nos mais da perspectiva 

kantiana do que da hegeliana – desnecessário explicitar, por outro lado, que não nos aventuraremos 

por minúcias filosóficas no tratamento do tema. O que interessa deixar claro é que, para nós, 

“fenômeno estético” não é o mesmo que “fenômeno artístico” – embora os dois se relacionem 

intimamente –, e sim um tipo de fenômeno específico e autônomo que diz respeito à sensibilidade e 

ao gosto. 

Queremos destacar também a autonomia da experiência estética postulada por Kant (apud 

FERRY, 2009). É com base principalmente em tal autonomia que afirmaremos que as relações entre 

homens e imagens possuem uma dimensão propriamente estética que não pode ser reduzida ao 

entendimento, ao discurso ou à significação. Tal abordagem aproxima-se daquela defendida por 

Lyotard através de seu fecundo conceito de “figura”: “[a figura é] a transcendência do símbolo [...], 

uma manifestação espacial que o espaço linguístico não pode incorporar sem abalar-se, uma 

exterioridade que não pode ser interiorizada como significação” (LYOTARD, 2006, p.37, tradução 

nossa, ênfase no original). 

Por fim, notemos que quando essa dimensão propriamente estética de que falamos começa a 

se sobrepor às demais e subjugá-las em certas relações estabelecidas entre homens e imagens centrais 

em mediações culturais, podemos diagnosticar uma estetização. Seguindo esta linha, fica claro que 

uma expressão como “estetização do cotidiano” – que aparecerá adiante nesta pesquisa – refere-se não 

apenas a uma maior centralidade das imagens nas relações cotidianas, mas também, e principalmente, à 

hipertrofia da dimensão estética destas relações. 

Imagem e visualidade 

Um último esclarecimento importante a se fazer nesta introdução, para que comecem a se 

clarear os contornos das discussões que estamos propondo, diz respeito à relação entre imagem e 

visualidade. A imagem, como já constatamos, é uma noção polissêmica. Em algumas de suas acepções 

ela não é necessariamente visual – uma imagem perceptual, por exemplo, pode ser auditiva, olfativa, 

gustativa, tátil e a imagem no sentido geral de representação não está diretamente ligada a nenhum 

dos sentidos. Mesmo nesse último caso, entretanto, há ligações mais ou menos explícitas que devem 
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ser notadas: ao enfocarmos a “representação”, em sua acepção mais geral, será impossível não nos 

referirmos a certas discussões sobre a visualidade, e vice-versa.  

Martin Jay (1994, p.589, tradução nossa), por exemplo, argumenta que a crítica ao olhar e à 

imagem visual que permeou tão fortemente o pensamento francês do século XX está diretamente ligada a 

uma descrença no projeto da modernidade e do iluminismo, que propunha regras específicas de 

representar o mundo de maneira racional e supostamente “objetiva”: 

Ainda que seja um erro transformar o questionamento do olho em nada mais que 
mera metáfora de uma anti-iluminista refutação da lucidez racional – metáforas 
dessa magnitude são qualquer coisa que não “meras” –, é evidentemente razoável 
afirmar que eles estiveram freqüentemente interligados. Pois, quando a visualidade 
é despejada da psique racional, ela pode retornar na forma de simulacro 
alucinatório que zomba da conexão entre sentido (como significado) e o sentido 
da visão4. 

Os ecos desta dissociação da racionalidade e da visualidade poderão ser claramente sentidos 

nesta dissertação, já que não proporemos uma abordagem estritamente racionalista. Seguindo 

pensamento de autores como Mitchell, Flusser, Morin e Debray, argumentaremos que, em nossa 

relação com imagens e com a visualidade, há uma dimensão mágica constituinte e insuperável. 

Veremos, na seção 2.1, que mesmo no discurso mais racional, cartesiano, acerca do olhar, esta 

dimensão mágica aparece claramente na suposta “objetividade” da visão – objetividade esta que só 

pode ser vista como um poder mágico do olhar, capaz, só ele, de apreender uma suposta realidade 

independente. 

Estrutura do trabalho e processo de construção 

O objeto de estudo desta pesquisa, como já mencionado, é, numa primeira fase, mais ampla, 

simplesmente “a imagem”. Em seguida, ele fica um pouco mais delimitado como “dinâmicas dos 

relacionamentos entre homens e imagens”. Claramente, assim exposto, este é um objeto 

impraticavelmente amplo para uma dissertação. Como a seleção de um “tipo” específico de imagem 

em detrimento das demais frustraria completamente nossos objetivos, expostos no primeiro 

parágrafo desta introdução, optamos por propor recortes teóricos que nos permitissem dar conta do 

objeto amplo sob uma perspectiva bem definida e, portanto, afuniladora. Poderíamos dizer que há 

                                                 
4 No original: although it would be a mistake to turn the interrogation of the eye into nothing but a mere metaphor of a counter 
enlightenment debunking of rational lucidity – metaphors of this power are anything but “mere” – there is evident truth in the 
claim that they have often be intertwined.  For when the visual is cast out of the rational psyche, it can return in the form of 
hallucinatory simulacra that mock the link between sense (as meaning) and the sense of sight. 
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também um recorte temporal, na medida em que nossa preocupação central é com a imagem na cena 

contemporânea, demarcada pela lógica do consumo (e do consumo – estetizante, socializador – de 

imagens). Entretanto, ao longo do trabalho, percebemos que uma abordagem histórica é 

indispensável para o entendimento das dinâmicas atuais dos relacionamentos entre homens e 

imagens. Assim, em boa parte da pesquisa, abordamos questões que não dizem respeito diretamente 

à cena contemporânea. Conclusão: o principal recorte deste trabalho é teórico. 

Já na seção 2.1, marcada pela tentiva de definir uma perspectiva teórica a partir da qual 

realizar tais recortes, esboçar-se-ão algumas diretrizes principais que serão posteriormente 

desenvolvidas. Sucintamente, são elas: (1) Imagens em planos materiais e imagens em planos 

imateriais possuem forte conexão. Assim, buscaremos semelhanças entre imagens nos dois planos e 

ficaremos atentos para suas migrações de um plano para outro. (2) Enfocaremos a imagem enquanto 

parte de relações com homens e com outras imagens. (3) Destacaremos as dimensões estéticas 

dessas relações, ou seja, suas dimensões não discursivas. Embora obviamente as dimensões 

discursivas sejam também de grande importância, argumentaremos que muitas teorias operam uma 

redução da dimensão estética à dimensão discursiva – redução esta que nos esforçaremos por criticar. 

A partir dessas diretrizes, enfocaremos, na seção 2.2, a questão do realismo fotográfico. Em 

tal estudo, observaremos a necessidade de uma análise histórica sobre o que chamamos de “regimes 

de visualidade” – como explicado com maiores detalhes na seção 3.2, a expressão “regimes de 

visualidade” refere-se a um conjunto de regras sociais que estruturam nossos modos de ver e as 

formas de interpretarmos as representações visuais. 

 Antes de nos debruçarmos mais especificamente sobre tais regimes, tendo em mente a 

constatada importância de uma abordagem histórica, proporemos, na seção 3.1, um retorno à gênese 

das relações entre homens e imagens. O movimento se revelará extremamente profícuo, pois 

engendrará reflexões que modelarão e expandirão os apontamentos teóricos feitos até então. Dentre 

outras coisas, observaremos, nos desenvolvimentos das relações em questão, uma camada de cunho 

perene e outra que varia mais claramente de acordo com as épocas e as culturas. Notando que essas 

camadas se entrelaçam simbioticamente, não consideraremos pertinente uma aproximação 

marcadamente estruturalista que procure elementos mínimos, iconemas ou qualquer coisa que o 

valha, a serem posteriormente organizados em torno de uma estrutura. Antes, propondo, com base 

nos estudos da seção 3.1, uma divisão analítica das relações entre uma dimensão de interpretação e 

outra de vinculação, adotaremos a seguinte abordagem: destacaremos momentos específicos da 
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história em que a imagem assume papel central – momentos de “virada imagética”, como diz Mitchell 

(ver seção 3.1) – e, em seguida, analisando-os e enfocando dinâmicas pertinentes a cada uma das 

situações analisadas, refletiremos sobre diferenças e semelhanças destas com as dinâmicas 

contemporâneas de consumo de imagem. 

  Para levar a cabo tal proposta, dividiremos a parte subsequente da pesquisa em quatro 

etapas. As duas primeiras seguem a esteira da seção 3.1, uma aprofundando as reflexões sobre a 

dimensão de interpretação (seção 3.2) e, a outra, as reflexões sobre a dimensão de vinculação (seção 

3.3) das relações entre homens e imagens. Nessas, analisaremos tanto momentos históricos nos quais 

se destacam aspectos importantes de cada uma das dimensões propostas, quanto possíveis formas de 

dar conta teoricamente dessas dimensões.  

As duas últimas etapas, das quatro mencionadas no parágrafo anterior, formam o último 

capítulo do trabalho. Na seção 4.1, retomaremos, de modo sucinto, discussões teóricas das seções 

anteriores com o intuito de definir de modo mais claro algumas diretrizes que auxiliem a operar a 

mudança de foco dos marcos históricos das relações entre homens e imagens (abordados nas seções 

3.2 e 3.3) para as dinâmicas de consumo de imagem na cena contemporânea.    

A referida mudança de foco não se caracteriza, é claro, como uma “perda do foco” da pesquisa 

como um todo. Se insistirmos na analogia fotográfica que a palavra “foco” sugere, poderíamos dizer 

que a pesquisa materializada nesta dissertação seria como uma fotografia que necessita enfocar, numa 

mesma imagem, uma multiplicidade de planos. Como não é possível enfocar todos os planos ao 

mesmo tempo, optou-se pela comum solução de servir-se de múltiplas exposições: em cada uma, 

ajusta-se o foco para um dos planos, e cobre-se os demais com o auxílio de um filtro. O resultado final 

é – ou, pelo menos, espera-se que seja – uma fotografia com todos os planos em foco. Ou seja, as 

mudanças de foco no meio do processo são indispensáveis na produção da fotografia final planejada. 

Voltando à descrição das seções do trabalho, finalizemo-na, então, expondo que, na seção 4.2, 

destacaremos as dinâmicas atuais do consumo de imagens. Para analisá-las, partiremos de imagens 

ligadas ao universo da mídia e do consumo.  

O corpus selecionado constitui-se principalmente de peças publicitárias. Conforme explicado 

na seção 4.1, na materialização das imagens publicitárias convergem consumo, mídia e estetização. 

Por isso, elas aparecem como objetos paradigmáticos no entendimento dos relacionamento entre 

homens e imagens na cena contemporânea. É através delas que evidenciam-se mais claramente os 

modos de interpretação e de vinculação que nos permitirão fazer aproximações entre as dinâmicas 
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contemporâneas dos relacionamentos entre homens e imagens e aquelas de outros momentos de 

destaque, temporalmente próximos ou distantes, desses mesmos relacionamentos. A partir de tais 

aproximações, apontaremos singularidades das dinâmicas contemporâneas, bem como suas 

semelhanças com outras diversas.  
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2  A IMAGEM 

Então deu-se a revelação. Marino viu a rosa, como Adão pôde vê-la no paraíso, e sentiu 
que ela estava em sua eternidade e não em suas palavras e que podemos mencionar ou 

aludir mas não expressar e que os altos e soberbos tomos que formavam num ângulo da 
sala uma penumbra de ouro não eram (como sua vaidade sonhou) um espelho do 

mundo, mas uma coisa a mais acrescentada ao mundo. 

 BORGES. Uma Rosa amarela 

2.1  O QUE É IMAGEM? 

 
Figura 1 – Portrait of Edward James (MAGRITTE, 1937) 

Ao olhar para a imagem acima (figura 1), produzimos – como de resto produziríamos ao 

olhar para qualquer outra coisa – uma imagem. Nesta imagem que vemos ao olhar a imagem 

distinguimos um menino e sua imagem no espelho. Entretanto, a imagem no espelho não 

corresponde à imagem que temos de um reflexo – imaginamos que a imagem refletida estaria virada 

para o menino, não de costas para ele. A discrepância entre as duas imagens instiga nossa imaginação: 

será que o menino da imagem estaria vendo, no lugar da imagem refletida, uma auto-imagem 

imaginária? Ou, ainda, será que, acostumado a ver as coisas através dos olhos de outrem, estaria 



 19

reproduzindo no espelho a imagem que forma dele alguém que ocupa o lugar imaginário do 

observador do quadro? E que imagem é essa que nos “dá as costas”, que, formando-se à imagem da 

imagem que vemos do menino, nega-nos a revelação de sua face – esta imagem da subjetividade que 

nos permitiria um contato “humanizado”, individualizado, ao invés desse contato tipificado com a 

imagem de um menino “enquadrado”, reificado, transformado em imagem genérica de um modelo?  

Mais do que refletir sobre as perguntas levantadas, interessa-nos, aqui, notar a profusão da 

palavra “imagem” e de suas variações em nossa breve e despretensiosa “análise” inaugural. Qualquer 

um que a tenha considerado confusa concordará conosco que é impossível desenvolver uma reflexão 

profícua sobre a imagem sem, antes, aventurar-se pela verdadeira selva de sentidos1 que envolve este 

termo tão polêmico.  

Mapas de tal território polissêmico, entretanto, são raríssimos – talvez seja por isso que a 

maior parte dos aventureiros ou se perca pelos caminhos tortuosos ou atravesse a mata em linha reta, 

guiada pela obsessão com um conceito único. Mitchell é, neste sentido, uma exceção notável: 

procurando estruturar uma proposta iconológica ampla, ele aborda a imagem sob múltiplas 

perspectivas. Em seu livro Iconology (1987), o autor monta um diagrama bastante esclarecedor, 

esquematizando diferentes significados do termo (figura 2).  

 
Figura 2  – diagrama2 (MITCHELL, 1997, p.10) 

Vale notar que o diagrama não se propõe a categorizar rigidamente os significados de 

“imagem”, nem, muito menos, esgotá-los. Ele é antes de tudo um guia, ou – exatamente o que 

                                                 
1 Tal metáfora aparece no artigo “Na selva das imagens” de Norval Baitello e Malena Contrera (2008). 
2 Tradução do que aparece no diagrama: na parte superior: imagem / semelhança / similitude. Na parte inferior, da 
esquerda para a direita: gráfica / pictures / estátuas / designs – óticas / espelhos / projeções – perceptual / percepção 
sensorial / “espécie” / aparências – mental / sonhos / memórias / ideias / fantasmata – verbal / metáforas / descrições. 
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precisávamos – um mapa. Prova disso é que, em seus textos, Mitchell utiliza simplesmente os termos 

do inglês cotidiano “image” e “picture”, sem categorizações muito sistemáticas, aceitando as 

ambiguidades semânticas e, inclusive, aproveitando-as muito fecundamente na elaboração de 

seus pensamentos.  

Mas vejamos o diagrama. Em sua parte superior, Mitchell localiza um conceito “pai” no qual  

a imagem: 

[...] não é simplesmente um tipo particular de signo, mas um princípio 
fundamental do que Michel Foucault chamaria ‘a ordem das coisas’. A imagem 
[nesta acepção] é a noção geral, ramificada em diversas similitudes específicas 
(convenientia, aemulatio, analogia, simpathia), que agrega o mundo com “figuras de 
conhecimento” (MITCHELL, 1987, p. 11, tradução nossa). 

Nesta primeira acepção, que chamaremos, por falta de nomenclatura mais adequada, de 

“fundamental”, a imagem é, então, aquilo que permite que o mundo apareça como nossa 

“representação”. Para Schopenhauer (2001), esse mundo ordenado que experienciamos, composto 

por objetos localizados no tempo e no espaço, só existe como representação – só existe, como diria o 

filósofo, para “o entendimento”. O “mundo como representação”, de acordo com Schopenhauer, 

surge na medida em que, a partir de estímulos nervosos (efeito), intuímos – pensando nessa primeira 

noção “fundamental” de imagem, talvez pudéssemos dizer “imaginamos” (criamos através da 

imagem) – objetos no tempo e no espaço (causas). É assim – a partir de uma transposição de 

estímulos nervosos provenientes dos órgãos sensoriais – que produzimos imagens perceptuais e o 

“mundo como representação”. Vale enfatizar que essa transposição da qual falamos é, de acordo com 

o pensamento de Nietzsche, um salto de caráter criativo “para uma esfera completamente distinta” 

(MOSÉ, 2005, p.76). “Um estímulo nervoso [...] transposto em uma imagem! Primeira metáfora” 

(NIETZSCHE, 2000, p.55). 

Seguindo tal linha de raciocínio, não é de surpreender que, no diagrama, a imagem 

“fundamental” se ligue diretamente à imagem perceptual por uma linha reta. A noção “pai” está em 

patamar diferente – é uma espécie de meta-imagem3 – e todas as outras categorias estão subordinadas a 

ela, mas a imagem perceptual possui status especial nesta ligação, funcionando como ponto de 

convergência das demais, devido a seu caráter particularmente híbrido. Se pensarmos na distinção 

                                                 
3 Quero dizer, com isso, que ela está num “plano” diferente, “além” das outras noções de “imagem”. Não confundir com o 
conceito de metapicture (meta-imagem) de Mitchell, que se refere a imagens que representam imagens ou que podem ser 
utilizadas para se refletir sobre a imagem. 
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proposta por Mitchell (2005) entre imagens materiais (pictures) e imateriais (images), ou se utilizarmos a 

classificação de imagens proposta por Belting (cf. BELTING, 2006; BAITELLO, 2005, p.46-47), que as 

divide em endógenas (internas) e exógenas (externas), teremos, do lado esquerdo do diagrama, imagens 

exógenas / materiais. Do lado direito teremos imagens endógenas4 / imateriais. Mitchell apresenta tal 

ideia graficamente com uma “atualização” de seu diagrama (figura 3).  

 
Figura 3 – diagrama atualizado (MITCHELL, 2009) 

A imagem perceptual aparece, então, como ponto de intercessão entre as categorias. 

Podemos dizer que ela se origina do encontro do mundo “interior”, “imaginário”, com o mundo 

“exterior”, “real”. Quais os papéis desempenhados pelos dois mundos na formação destas imagens, 

entretanto, são questões polêmicas. Argumentamos, acima, que a imagem perceptual possui caráter 

essencialmente criativo. Não faltam, entretanto, aqueles que a enxergam como produto de 

“mecanismos” – químicos, elétricos, neurais, cognitivos etc. Em contraponto a estes, talvez possamos 

citar a crítica de Nietzsche à busca por “faculdades”, contraparte filosófica dos científicos 

“mecanismos”: 

Como são possíveis juízos sintéticos a priori?, perguntou Kant a si mesmo – e o que 
respondeu realmente? Em virtude de uma faculdade: mas infelizmente não com 
estas poucas palavras, e sim de modo tão cerimonioso, tão venerável, com tal 
esbanjamento de profundidade e filigranas alemãs, que não se atentou para a 
hilariante niaiserie allemande [tolice alemã] que se escondia na resposta. Ficaram 
até mesmo fora de si com esta nova faculdade [...]. – Aconteceu a lua-de-mel da 
filosofia alemã; todos os jovens teólogos dos Seminários de Tübingen se embrenharam 

                                                 
4 As imagens verbais talvez não se enquadrem muito bem na categoria das imagens endógenas – ainda que sejam 
imateriais, as “figuras de linguagem” talvez possam ser entendidas tanto como “externas” quanto como “internas” (a 
própria noção de uma interioridade, sabemos, é extremamente polêmica e não pretendemos utilizá-la aqui senão como 
ponto de apoio). Seja como for, a noção de “imagem verbal” não desempenhará papel central neste trabalho.  
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no mato – todos buscavam “faculdades”. E o que não encontraram – naquela época 
[...] em que não se costumava distinguir entre “achar” e “inventar”! (NIETZSCHE, 
2005, p.16-17). 

Se é arriscado localizar uma compulsão classificatória como fragilidade comum aos achados 

dos caçadores de faculdades e aos dos de mecanismos; certo é, por outro lado, que, se presente nestes 

últimos, ela seria frequentemente ofuscada por outra tanto mais corrosiva – a saber, a que deriva de 

um materialismo grosseiro, partidário de um reducionismo da mente ao cérebro. Aqueles que o 

defendem partem do princípio que, como coloca o filósofo Henri Bergson (1989, p.163) em sua 

refutação de tal enunciado, “sendo dado um estado cerebral, segue-se um estado psíquico 

determinado”. 

A refutação de Bergson se concentra em uma contradição interna à posição. Considerando, 

apenas para fins argumentativos, “a parte do idealismo se estendendo tão longe quanto a do 

representável, o realismo reivindicando o que ultrapassa a representação” (idem, p.165), Bergson 

argumenta que, tanto sob um ponto de vista estritamente idealista quanto sob um ponto de vista 

estritamente realista, a redução da mente ao cérebro é insustentável. Ela só adquire sentido se, 

astutamente, passamos de uma posição à outra no meio da argumentação. Vejamos:  

Para o idealismo, os objetos exteriores são imagens e o cérebro é uma delas. Nada 
há nas coisas além do que é mostrado ou mostrável na imagem que elas 
apresentam. Não há, pois, no movimento dos átomos cerebrais, nada além do 
movimento dos átomos. Uma vez que isto é tudo o que supusemos no cérebro, isto 
é tudo o que encontramos aí e tudo o que podemos tirar dele. Dizer que a imagem 
do mundo circundante deriva desta imagem, ou que se exprime por esta imagem, 
ou que surge uma vez dada esta imagem, ou que nos damos a imagem do mundo 
circundante uma vez dada a do cérebro, seria contradizer-se, pois estas duas imagens, 
o mundo exterior e o movimento intracerebral, são supostamente de mesma natureza, 
e a segunda imagem é, por hipótese, uma ínfima parte do campo da representação, 
enquanto a primeira preenche totalmente o campo da representação. O fato de que a 
estimulação cerebral contenha virtualmente a representação do mundo exterior [só] 
pode parecer inteligível numa doutrina que faça do movimento  algo de subjacente à 
representação que dele temos, um poder misterioso de que percebemos apenas o 
efeito produzido em nós (idem, p.168). 

De fato, esta última suposição é o que caracteriza, na acepção utilizada por Bergson, o 

realismo. Entretanto, seria preciso um camuflado retorno ao idealismo, no meio do raciocínio, para 

dividir a “coisa em si” com os recortes de nossa representação:  

[...] um idealista tem o direito de declarar isolável o objeto que lhe fornece uma 
representação isolada, pois o objeto não se distingue, para ele, da representação. 
Mas o realismo consiste precisamente em rejeitar esta pretensão, em considerar 
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artificiais ou relativas as linhas de separação que nossa representação traça entre as 
coisas em supor além delas um sistema de ações recíprocas e de virtualidades 
emaranhadas, enfim, em definir o objeto não mais pelo fato de pertencer à nossa 
representação, mas por sua solidariedade com o todo de uma realidade 
incognoscível em si mesma (idem, p.168). 

Se a argumentação de Bergson parece difícil e até mesmo, para alguns, uma viagem metafísica 

que pouco teria a ver com os mais recentes “avanços da neurociência”, isso se deve, muito 

provavelmente, ao arraigamento dessa posição pseudo-realista-idealista que ele critica no senso 

comum de nossa era.  Tal posição, deve ter ficado claro, consiste em sustentar que a “realidade”, a 

coisa em si, é, ao mesmo tempo, idêntica à nossa representação e diferente dela. Vale explicitar, para 

não corrermos o risco de parecermos inconsequentes, que não se pretende, aqui, rechaçar os estudos 

neurocientíficos de uma maneira geral e nem afirmar que a mente não esteja relacionada ao cérebro. 

Nossa crítica se dirige, especificamente, à pretensão de simplesmente transpor estados cerebrais para 

estados mentais, como se um fosse redutível ao outro, pois, como acabamos de mostrar, para fazê-lo, 

é preciso assumir uma insustentável posição pseudo-realista-idealista.  

Voltando à questão das imagens perceptuais, veremos que, nessa posição, sustentar-se-ia que 

aquilo que percebemos através dos sentidos é, ao mesmo tempo, idêntico à “realidade” – isto é, 

perceberíamos um cachorro, por exemplo, como o fazemos, porque ele está lá do jeito como o vemos, 

acariciamos etc., e ele seria por natureza mais semelhante a outro cachorro do que a um gato, seria 

uma unidade porque assim o percebemos, latiria como o ouvimos etc. – e diferente dela, pois 

admitimos que olhos, ouvidos, neurônios, hormônios, genes etc. geram essa representação a partir de 

algo que a transcende (impulsos elétricos etc.). 

O status da imagem perceptual nesta posição pseudo-realista-idealista – idêntica e inteiramente 

diferente da coisa em si –, só pode classificado, então, como mágico, pois desafia inteiramente as leis da 

lógica. Parece bastante razoável considerá-lo como uma espécie de fetiche dos sentidos, especialmente da 

visão, pois, no que diz respeito aos outros sentidos, o paradoxo é menos evidente. 

Vejamos, por exemplo, como o inglês Simon Ings, novelista e escritor de livros de divulgação 

científica, no meio de seu livro O olho: uma história natural da visão (2008) acaba, sem querer, 

ratificando essa posição: 

Enquanto ouvimos um cachorro latindo, percebemos sua presença pelo cheiro ou 
sentimos seu focinho em nossas mãos; todos esses sinais indicam a presença do 
animal, mas basta ver o cão para percebê-lo diretamente, sem tirar conclusões 
(INGS, 2008, p.196). 
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Ou seja, a imagem perceptual visual do cão se transforma, sem explicações, no cão todo! 

Assim como na questão do paralelismo mente-cérebro discutida acima, temos aqui uma espécie de 

teoria-sinédoque em que a parte é o todo. Fetichismo parece ser o termo ideal para descrever o 

caráter mágico (sabemos que as palavras imagem e magia possuem as mesmas raízes etimológicas) de 

tal visão. Não há, de fato, qualquer tentativa de explicá-la “racionalmente”. No trecho citado acima 

não estamos muito distante dos iconodúlios (iconófilos) bizantinos que, segundo o historiador Alain 

Besançon (1997), identificavam a imagem de Cristo com o próprio Cristo ou dos súditos romanos 

que temiam a imagem do imperador. 5  

Para dar outro exemplo de fetichismo da visão que segue no mesmo sentido, citemos um 

trecho do famoso livro de Donis A. Dondis, Sintaxe da linguagem visual: “ver é uma experiência direta, 

e a utilização de dados visuais para transmitir informações representa a máxima aproximação que 

podemos obter com relação à verdadeira natureza da realidade” (DONDIS, 1997, p.07). Novamente, 

a imagem visual aparece, sem explicações, como aquela captaz de captar a “realidade”, ou, ao menos, 

como aquela que está mais próxima de atingir tal objetivo.  

Outro indício de um “fetichismo da visão”, ainda que, talvez, de natureza diversa, é o que 

podemos chamar “horror à cegueira” – a ideia da perda de visão é aterrorizante e parece mobilizar 

uma carga emocional muito maior do que a ideia da surdez ou da perda de outros sentidos. Norval 

Baitello (2005, p.100) é um dos pensadores que o diagnostica em nossa “cultura da visualidade” 6: “o 

grande temor é a perda da visão”, escreve o autor. Mitchell observa fenômeno semelhante em uma 

experiência com seus alunos: 

Eu frequentemente pergunto aos estudantes se eles prefeririam ser cegos ou 
surdos, e sua resposta é, quase invariavelmente, que eles prefeririam a surdez, que 
eles têm um horror à cegueira que é completamente em excesso em relação à 
importância prática da visão. Depois de uma discussão de meia-hora, muitos deles 
percebem que a surdez é, de longe, a maior deficiência do ponto de vista da 
interação social. Ser surdo é estar aprisionado em uma culura exclusivamente 

                                                 
5 Discutiremos mais detalhadamente o fetichismo e outras formas de vinculação com a imagem na seção 3.3. Aí, também 
explicaremos melhor a mencionada querela da imagem bizantina.  
6 A noção de “cultura da visualidade” é polêmica, dada a atual centralidade das mídias audiovisuais. Ainda assim, 
dificilmente se pode negar o estatuto especial da visualidade em questões como a da vinculação afetiva. Basta ver, por 
exemplo, que as reações extremadas (idolatria e iconoclasmo), seja por parte de críticos ou de agentes comuns na prática 
cotidiana, estão, na cena contemporânea, quase sempre ligadas à visualidade –analisaremos mais detalhadamente esse 
fenômeno na seção 3.3.  
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visual (e tátil), uma cultura de mãos e olhos, sem orelhas ou sons7 (MITCHELL, 
2006, p.246, tradução nossa). 

A noção de “fetichismo da visão” pode ser útil ainda para se pensar a atitude intelectualmente 

iconoclasta que vem se desenvolvendo há algum tempo no pensamento ocidental, sobretudo no 

francês (cf. JAY, 1994). O “espetáculo” debordiano, que designa qualquer coisa análoga a um 

“falseamento” da “realidade”8, parece ser exemplar neste sentido: “a palavra espetáculo, escolhida a 

dedo para designar o Mal contemporâneo, centraliza o alvo das críticas exclusivamente na imagem 

[visual] e no olhar: espetáculo deriva do verbo latino spectare (olhar) e do nominativo spectaculum 

(aquilo que se oferece à visão)” (MACHADO, 2001, p.18, destaques no original). 

Trataremos mais detalhadamente destas questões relacionadas a “fetichismos” na seção 3.3. 

Vale adiantar, porém, que não temos a pretensão de “erradicar” tal “fetichismo” iluminando-o com a 

luz da razão e da lógica. Admitiremos, seguindo os pensamentos de Flusser, Morin e Mitchell, que 

esta dimensão mágica é parte essencial de nossa relação com as imagens – desenvolveremos 

argumentações nesse sentido na seção 3.1. Assim, do mesmo modo que os ídolos, ao serem 

destruídos sob fúria iconoclasta, só se tornam mais fortes, os mencionados fetiches ganham força 

quando “recalcados” por um racionalismo radical.   

Mas voltemos, agora, à pergunta-título desta seção, pois ainda há muito a se dizer sobre ela. 

Tentando respondê-la a partir do diagrama de Mitchell, falamos sobre a noção “fundamental” de 

imagem e tratávamos das imagens perceptuais quando fomos arrastados por divagações filosóficas. 

Este desvio, além de explicitar algumas bases teóricas de nossa abordagem, talvez ajude a esclarecer 

porque, neste trabalho, apesar de reconhecermos a importância das imagens não-visuais e seu papel 

na construção do mundo visual 9, focaremos quase que exclusivamente as imagens visuais. 

Retornemos, então, às imagens perceptuais – agora, trataremos mais especificamente das 

visuais – e, em seguida, continuemos a percorrer as ramificações do diagrama (figura 2), começando 

pela parte das imagens imateriais e, em seguida, migrando para o terreno das imagens materiais.  

                                                 
7 No original: I often ask students whether they would rather be blind or deaf, and their answer is almost invariably that they 
would prefer deafness, that they have a horror of blindness which is complete in excess of the practical importance of vision. After 
a half-hour’s discussion, however, many of them come to realize that deafness is by far the greater disability from the standpoint 
of social interactions. To be deaf is to be imprisoned in an exclusively visual (and tactile) culture, a culture of hands and eyes, 
without ears or sound. 
8 A absoluta imprecisão desta definição resulta das infindáveis controvérsias a respeito do termo. Qualquer tentativa de ir 
além exigiria longos debates.  
9 Aprendemos a ver ao mesmo tempo que a sentir, ouvir, etc. É através de uma harmonização de todos os sentidos 
(normalmente destaca-se a visão, o tato e a audição) que construímos uma representação de mundo.  
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Já deve ter ficado claro que não estamos especialmente interessados no funcionamento 

biológico de nosso aparelho visual. Ainda assim, talvez seja válido mencionar alguns pontos 

principais referentes ao tema que permitam um melhor entendimento da enorme distância existente 

entre as projeções luminosas (imagens óticas) formadas na retina e a imagem perceptual. São eles: 

(a) temos duas retinas, mas vemos apenas uma imagem (b) a imagem projetada em nossa retina é 

invertida em relação ao que vemos (c) temos um ponto cego na região central da retina e, entretanto, a 

imagem que vemos não aparece com um “buraco” no meio. 

O último ponto parece ser o mais importante pois dificilmente permite a esdrúxula 

explicação de um “mecanismo cognitivo” que faria uma espécie de “edição automática” da imagem, 

transformando-a naquilo que então veríamos. Mesmo nos outros casos, entretanto, o remendo não 

parece convencer: a imagem, como argumentamos, não pode ser explicada simplesmente a partir de 

mecanismos, sejam eles físicos, químicos, biológicos ou psicológicos. 

Ainda mais problemático para as reducionistas teorias “mecanicistas” da visão é o caráter 

“interessado” ou “intencional” da visão – ela é indissociável do olhar – e a questão da permanência ou 

estabilidade de nossas construções visuais. 

Sabemos que nosso olho se movimenta constantemente e que, durante o ato de olhar, 

percorremos, com a minúscula zona retiniana de grande clareza ótica (fóvea), diferentes pontos da 

“cena”, formando uma espécie de “mapa” (cf. HOCHBERG, 1973) a partir do qual (i.e. dos 

estímulos nervosos “provenientes” de tal atividade ótica) podemos “imaginar” a imagem perceptual. 

Assim, como apontam de diferentes modos Aumont (2004) e Flusser (2002), podemos, então, 

pensar em um “tempo ocular” – um tempo próprio do olhar ao percorrer diferentes pontos da “cena” 

ou “imagem” para a qual se olha. 

Aumont, partindo da ideia de um “tempo ocular”, vai refletir sobre o caráter interessado do olhar: 

O tempo ocular, por mais articulado que seja em segmentos mensuráveis e às vezes 
previsíveis, não é um tempo mecânico. Mesmo as situações mais grosseiramente 
experimentais demonstram que um olho não erra na superfície de uma imagem, 
mas que há sempre um olhar que se dirige, e no mais das vezes é dirigido. [...]. 
Estávamos desconfiados: o olho puramente ótico só existe como modelo abstrato, 
aliás rudimentar, e não permite compreender grande coisa da visão. O que quer 
que se olhe, e especialmente uma imagem, o olho não divaga; seu percurso 
responde sempre à construção informada de um conjunto significativo 
(AUMONT, 2004, p.86-87). 
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Como voltaremos a argumentar abaixo e na seção 3.2, o “olhar” é indissociável de um 

aprendizado estruturado por “regras” sociais. Além disso, em qualquer momento, está associado a 

uma subjetividade inevitavelmente orientada para certos aspectos da “realidade” – mesmo quando 

não está “procurando” nada conscientemente, a subjetividade não se despe de diversas camadas de 

“intencionalidade”. Assim, essa imagem-sensação não significada – essa imagem supostamente vista 

por um “olho inocente” – só é imaginável em casos como o de Virgil e do hipotético observador de 

Schopenhauer, narrados adiante. Ainda em casos como estes, entretanto, esse mundo caótico de 

sensações visuais não dura mais que alguns momentos, pois logo começa a tomar forma, 

“intencionalmente” – Virgil vê primeiramente o médico, não o ventilador de teto ou a porta. Outro 

exemplo: Gengê, personagem do livro Um, nenhum e cem mil (PIRANDELLO, 2001), olha-se no 

espelho e não vê seu nariz torto até que, devido a comentários de sua mulher, intencione vê-lo.  

Retornando à noção de “tempo ocular”, agora sob perspectiva flusseriana, veremos que ela 

poderá servir também para reflexão bastante diversa. Flusser observa que “o vaguear do olhar é 

circular, tende a voltar para contemplar elementos já vistos. [...]. O tempo projetado pelo olhar sobre 

a imagem é o eterno retorno” (FLUSSER, 2002, p.08, destaques no original). O filósofo delineia 

assim um tempo próprio do pensamento “imaginativo” – tempo circular, tempo de magia –, diferente 

do tempo linear do pensamento conceitual.  

A esse tempo específico da “imaginação” podemos ligar a questão da estabilidade de nossas 

construções visuais, que mencionamos alguns parágrafos atrás. Se o tempo pode ser visto, segundo 

observação de Schopenhauer, como “aquilo que permite a várias qualidades opostas pertencerem a 

um mesmo objeto” (2001, p.186 [§33]) – ou seja, aquilo que permite a existência de objetos que 

“permanecem” – é razoável considerá-lo peça importante na construção de um mundo estável. 

Atividade esta que envolve, segundo Gombrich, travessias de profundos abismos: 

O que nos impressiona a retina [...] é uma confusão de pontos de luz dançantes, 
que estimulam os bastões e cones sensitivos que deflagram suas mensagens ao 
cérebro; o que vemos é um mundo estável. São precisos um esforço de imaginação 
e uma aparelhagem bastante complexa para compreender o tremendo abismo que 
existe entre os dois (GOMBRICH, 1986, p.44). 

 Sobre tal abismo, fazem-se necessárias algumas notas. Primeiro, que, como sugere um dos 

trechos de Nietzsche citados anteriormente, ele não é apenas quantitativo, mas qualitativo. Ligamos 

uma sensação visual, uma “representação”, à noção de luz, mas não há nenhuma razão para 
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identificarmos o que vemos com a “confusão de pontos de luz dançantes” (noção inteiramente 

abstrata) que estimula nossa retina: são coisas de naturezas diferentes.  

Como mostra Crary (1992), Müller, já no século XIX, apostando em uma abordagem 

subjetiva da visão, se refere a ela como “condições físicas necessárias para a produção de imagens 

luminosas”, e lista diversos modos de produzir a sensação de luz:  

1. Pelas ondulações ou emanações que por sua ação no olho são chamadas luz, 
ainda que possam realizar muitas outras ações, por exemplo, elas efetuam 
mudanças químicas, e são o meio de se manter o processo orgânico em plantas. 2. 
Por influências mecânicas, como uma concussão ou uma pancada. 3. Por 
eletricidade. 4. Por agentes químicos, como narcóticos, digitalis etc. Os quais, 
sendo absorvidos pelo sangue, provocam a aparência de faíscas luminosas etc. 
frente aos olhos independentemente de causas externas. 5. Pelo estímulo do 
sangue em um estado de congestão10 (MÜLLER apud CRARY, 1992, p.90-91, 
tradução nossa). 

A segunda nota a respeito do abismo mencionado por Gombrich refere-se à forma 

organizada que damos a estas “imagens luminosas” que vemos. Elas são organizadas, conforme 

argumentamos, segundo imagens de mundo (imagens no sentido “fundamental”) – ou seja, segundo 

esta epistémê ou “região mediana” de que nos fala Foucault (2007), que atua em toda cultura num 

espaço fundamental entre “o olhar já codificado” e o “conhecimento reflexivo” (cf. FOUCAULT, 

2007, p.XVII). Se supusermos, ainda seguindo Foucault, que estas imagens “fundamentais” não são 

constructos existentes a priori em nossa mente (que por si só talvez já não exista a priori), 

chegaremos à conclusão de que para ver uma imagem coerente é necessária uma “experiência” visual 

na qual se basear e regras sócio-culturais que permitam “estruturar” estas experiências.  

Pode-se notar a centralidade do papel desempenhado pelas duas no relato de Oliver Sacks 

(1995) sobre o caso de Virgil. Virtualmente cego desde a infância – a densa catarata só lhe permitia 

uma vaga percepção da luminosidade ambiente –, ele foi operado e recuperou a visão. “Mas quando 

Virgil abriu os olhos, depois de ter sido cego por 45 anos – tendo um pouco mais que a experiência 

visual de uma criança de colo, há muito esquecida –, não havia memórias visuais em que apoiar a 

percepção; não havia mundo algum de experiência e sentido esperando-o. Ele viu, mas o que viu não 

tinha qualquer coerência” (idem, p.129). 

                                                 
10 No original: 1. By the undulations or emanations which from their action on the eye are called light, although they may have 
many other actions than this; for instance, they effect chemical changes, and are the means of maintaining the organic processes in 
plants. 2. By mechanical influences; as concussion or a blow. 3. By electricity. 4. By chemical agents, such as narcotics, digitalis, 
etc. Which, being absorbed into the blood, give rise to the appearance of luminous sparks, etc. before the eyes independently of any 
external cause. 5. By the stimulus of the blood in a state of congestion. 
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A primeira visão de Virgil após a operação deve ter sido semelhante à do hipotético observador 

de Schopenhauer que, momentaneamente privado de todo “intelecto”, não pode mais ver a bela 

paisagem que admirava: nada lhe restou “a não ser a sensação de um estímulo muito variado de sua 

retina, semelhante a diversas manchas cromáticas numa paleta de pintor, o que seria, por assim dizer, a 

matéria bruta da qual seu intelecto criou há pouco tal visão” (SCHOPENHAUER, 2005, p.32). 

Talvez pudéssemos relacionar essa atividade mental de produzir imagens coerentes à questão 

nietzscheana da “assimilação psíquica” (cf. FERRAZ, 1999). No processo de “assimilação psíquica”, 

jogaríamos com as faculdades da memória e do esquecimento – para manter uma “imagem de 

mundo”, consideraríamos certas singularidades dos estímulos visuais e desconsideraríamos outras. A 

imagem que vemos conscientemente é resultado de uma “digestão psíquica” na qual o esquecimento 

desempenha papel fundamental. “[Nietzsche] considera o esquecimento [...] como uma atividade 

primordial, primeira: o esquecimento não viria apagar as marcas já produzidas pela memória, mas 

antecedendo à sua própria inscrição, impediria, inibiria qualquer fixação” (FERRAZ, 1999, p.28).  

Se considerássemos todas as possíveis nuances dos estímulos nervosos, não poderíamos 

produzir as imagens ordenadas que efetivamente vemos. Funes, o memorioso, personagem do conto 

homônimo de Borges (2001) personifica este paradoxo de uma percepção sem esquecimento:  

Nós, de uma olhadela, percebemos três taças em uma mesa; Funes, todos os rebentos e 
cachos e frutos que compreende uma parreira. [...]. Uma circunferência num quadro 
negro, um triângulo retângulo, um losango são formas que podemos intuir [talvez 
pudéssemos dizer digerir, assimilar] plenamente; o mesmo acontecia a Irineu com as 
emaranhadas crinas de um potro, com uma ponta de gado numa coxilha, com o fogo 
mutável e com a inumerável cinza, com os muitos rostos de um morto num longo 
velório. Não sei quantas estrelas via no céu (BORGES, 2001, p.125).  

Funes não apenas percebia tudo, como também memorizava tudo. Vivia em um mundo 

abarrotado de inclassificáveis singularidades. Desnecessário dizer, portanto, que todas as 

categorizações e ordenações, das linguísticas às visuais, pareciam-lhe absurdas, já que identificam 

coisas inteiramente díspares: “aborrecia-o que o cão das três e catorze (visto de perfil) tivesse o 

mesmo nome que o cão das três e quarto (visto de frente). Seu próprio rosto no espelho, suas próprias 

mãos, surpreendiam-no todas as vezes” (idem, p.127).  

Borges suspeita que Funes fosse incapaz de pensar. Poderíamos, entretanto, ir ainda mais 

longe e supor que um hipotético personagem inteiramente desprovido desta primordial (segundo 

Nietzsche) faculdade do esquecimento seja mesmo incapaz de “imaginar” – imaginação entendida 

aqui, segundo definição de Flusser (2007, p.163), como “singular capacidade de distanciamento do 
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mundo dos objetos e de recuo para a subjetividade própria, [...] capacidade de se tornar sujeito de um 

mundo objetivo”. 

Esta definição que Flusser propõe para “imaginação” é muito esclarecedora, sobretudo se 

justaposta a outra que o autor propõe em obra diferente: “capacidade de fazer e decifrar imagens” 

(FLUSSER, 2002, p.07). A comparação das duas remete-nos à noção de imagem que, acima, 

chamamos de “fundamental”: é através destas “meta-imagens” que recuamos para nossa 

subjetividade, construindo um mundo coerente (mundo de objetos, “mundo como representação”) 

do qual nos tornamos sujeitos. Forma-se assim esta “caverna” na qual Norval Baitello localiza a 

gênese das imagens:  

Onde nascem as imagens? 
Primeiramente, supomos, nas cavernas da pré-história da percepção humana, lá 
onde não penetram o dia, a luz e nossos olhos. Nascem então no espaço e nas 
cavernas do sonho e no igualmente denso e obscuro sonho diurno, no devaneio, na 
caverna da força da imaginação que oferece um oásis de escuridão em meio à luz 
do dia (BAITELLO JR., 2005, p. 46). 

Localizar a gênese das imagens no sonho, e não em uma percepção supostamente “objetiva”, 

pode parecer, para alguns, pura provocação. Entretanto, se, como vimos acima, as imagens 

perceptuais são subjetivas e criativas, não há motivo algum para espanto: a luz (isto é, a noção 

abstrata de uma luz objetiva), ainda que possa desempenhar um papel determinante no processo da 

percepção diurna, não é a “matéria-prima” da imagem. Quanto à precedência do sonho sobre a 

percepção “objetiva”, Simon Ings subscreve noção semelhante trocando a perspectiva aparentemente 

filogenética de Baitello por uma ontogenética: “as células da retina de Natalie [sua filha, que se 

encontra no útero da mãe] foram duplamente treinadas para se conectarem melhor – primeiro pelos 

sonhos e depois pela luz” (INGS, 2008, p.18). 

Seja como for, o imbricamento de diversas questões e a nebulosidade dos termos envolvidos 

parecem frustrar qualquer tentativa de “resolução” desta disputa. Devemos, por exemplo, supor que, 

já no útero, Natalie sonhava como nós? Isto é, devemos supor que imagens apareciam para sua 

consciência (supondo que ela seja dotada de consciência, o que, por si só, já é uma questão bastante 

controversa)? Se supusermos que não apareciam, poderíamos ainda chamar de sonho um processo 

inteiramente inconsciente? Perguntas semelhantes poderiam se aplicar ainda às imagens perceptuais 

– a partir de quando podemos dizer que Natalie vê imagens?  
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Não bastassem as questões levantadas para cada uma das categorias, temos que lidar ainda 

com a precariedade da distinção entre imagens perceptuais e mentais (i.e. imagens mentais visuais), 

que se resume à suposta dependência ou independência dessas “ondulações ou emanações que por 

sua ação no olho são chamadas luz”. Notemos que na lista de Müller reproduzida anteriormente, o 

primeiro item descreveria imagens perceptuais enquanto os outros descreveriam imagens mentais 

“alucinatórias” (i.e. aquelas que, para o observador, se identificam com as perceptuais) – 

curiosamente, a imagem onírica não consta na lista; poderíamos acrescentá-la como um 6º item: 

“pela atividade mental durante o sono”. 

 
Figura 4 – Modelo do aparelho psíquico (FREUD, 2001, p.521)  

Em seu livro sobre os sonhos (2001), Freud parte deste novo 6º ítem da lista e acaba 

formulando uma teoria que oferece explicações para as demais  imagens mentais. As imagens 

perceptuais não caracterizam problema para ele, muito pelo contrário, servem como base para a 

explicação: as excitações provenientes da assimilação delas seguiriam uma direção específica no 

“aparelho psíquico”, enquanto as imagens mentais proviriam de uma excitação percorrendo caminho 

inverso, o que caracterizaria, no léxico freudiano, uma regressão. Para explicar melhor a teoria, é 

necessário apresentar o modelo de aparelho psíquico proposto por Freud na obra citada (figura 4). 

Tal aparelho, vale ressaltar, não existe fisicamente – não tem qualquer relação com áreas 

cerebrais –, apenas abstratamente, como modelo. Ele é constituído por diversos sistemas pelos quais 

transita algo como uma “excitação psíquica”. O primeiro sistema é o perceptual (pcpt) que “recebe os 

estímulos perceptivos, mas não preserva nenhum traço deles” (FREUD, 2001, p.518-519). Por trás 

dele há sistemas mnêmicos (mnem) que transformam as “excitações momentâneas do primeiro em 

traços permanentes” (idem, p.519). Os diversos sistemas mnem fixam as excitações transmitidas pelo 

sistema pcpt em uma variedade de registros diferentes (proximidade temporal, semelhança formal 

etc.). Na outra extremidade do modelo temos o sistema pré-consciente (pcs) que “dirige nossa vida 
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de vigília e determina nossas ações voluntárias e conscientes” (idem, p.520). “Descreveremos o 

sistema que está por trás dele como ‘o inconsciente’ [Ucs], pois este não tem acesso à consciência 

senão através do pré-consciente, e seu processo excitatório é obrigado a submeter-se a modificações ao 

passar por ele” (idem, p.521, destaques no original). 

A única maneira de descrevermos o que acontece nos sonhos alucinatórios é dizer 
que a excitação retrocede. Em vez de se propagar para a extremidade motora do 
aparelho [M], ela se movimenta no sentido da extremidade sensorial e, por fim, 
atinge o sistema perceptivo. Se descrevermos como ‘progressiva’ a direção tomada 
pelos processos psíquicos que brotam do inconsciente durante a vida de vigília, 
poderemos dizer que os sonhos têm um caráter ‘regressivo’. Essa regressão, então é 
sem dúvida uma das características psicológicas do processo onírico, mas devemos 
lembrar que ela não ocorre apenas nos sonhos. A rememoração deliberada e outros 
processos constitutivos de nosso pensamento normal envolvem um movimento 
retrocedente do aparelho psíquico, retornando de um ato complexo de 
representação para a matéria-prima dos traços mnemônicos subjacentes. No 
estado de vigília, contudo, esse movimento retrocedente nunca se estende além 
das imagens mnêmicas; não consegue produzir uma revivescência alucinatória das 
imagens perceptivas (FREUD, 2001, p.522, destaques no original). 

Minha explicação para as alucinações da histeria e da paranóia e para as visões nos 
indivíduos mentalmente normais é que elas de fato constituem regressões – isto é, 
pensamentos transformados em imagens –, mas os únicos pensamentos a sofrerem 
essa transformação são os que estão intimamente ligados a lembranças que foram 
suprimidas ou permaneceram inconscientes (FREUD, 2001, p.524). 

Vemos que, para Freud, as imagens mentais visuais, “alucinatórias” ou não, estão 

intimamente ligadas à questão da regressão. Se retomarmos a metáfora nietzscheana da 

digestão/assimilação psíquica, talvez pudéssemos, então, comparar as imagens mentais alucinatórias 

a um “vômito psíquico” e as não alucinatórias a retornos mais delicados e “regulares” de 

reminiscências da ingestão. Algumas ressalvas: apesar de extremamente interessante, tal analogia não 

deve ser generalizada, pois pressupõe uma diferenciação fundamental entre imagens perceptuais e 

mentais, quando já mostramos a precariedade da distinção. Além disso, ela subordina a formação de 

imagens mentais a um “pensamento latente” de caráter abstrato. O primeiro problema com tal 

subordinação é que ela revela, como coloca Mitchell (2005, p.69, tradução nossa): 

[...] uma hostilidade estrutural da psicanálise com a imagem e a representação 
visual. Classicamente, a atitude freudiana é que a imagem é mero sintoma, um 
substituto para um desejo impossível, uma aparência ilusória ou ‘conteúdo 
manifesto’ a ser decodificado, desmistificado e, afinal, eliminado em favor de um 
conteúdo latente expresso pela linguagem.  
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O segundo problema é que ela não se harmoniza com a cronologia que parte da imagem e da 

imaginação na direção do texto e do pensamento abstrato-conceitual (cf. FLUSSER, 2002). Ainda 

assim, em relação a este segundo ponto, a precedência da imagem não impede que, após o advento 

do último, imaginação e conceituação se imbriquem na produção de tal “vômito psíquico”. 

Seja como for, a estranha analogia parece especialmente adequada ao caso igualmente 

estranho de Franco, um homem “assombrado” por imagens alucinatórias do vilarejo de sua infância 

(cf. SACKS, 1995). Suas visões “aconteciam” repentina e involuntariamente. “[...] O que acontecia 

com Franco? Estaria sendo forçado a ver, convulsivamente, fragmentos congelados de seu passado?” 

(SACKS, 1995, p.182, destaque nosso). 

As visões começaram 25 anos após sua saída da cidade quando, após decidir se estabelecer 

em San Francisco, Franco entrou em uma crise que acabou levando-o ao sanatório. Começou a 

sonhar todas as noites com o vilarejo de sua infância, “sonhos com detalhes mais microscópicos e 

verídicos, detalhes para além de tudo de que podia conscientemente se lembrar” (idem, p.170). “E 

quando acordava parecia-lhe que não estava acordado de todo, porque os sonhos continuavam 

presentes, diante de seu olho interior” (idem, p.170).  

Um dos aspectos curiosos do caso é a rememoração alucinatória das imagens após um 

período tão longo. Nesse intervalo, estas imagens não estavam acessíveis à sua consciência. Podemos 

supor, então, que estavam armazenadas no sistema inconsciente de seu aparelho psíquico? Isto é, as 

imagens foram esquecidas, mas não teriam sido “eliminadas” do psiquismo – na atividade de 

“digestão mental”, alguma área inconsciente serviria de terreno baldio, acumulando (e, de certo 

modo, processando) as evacuações. Estas, então, não se perderiam e alguma reviravolta mental 

poderia fazê-las retornar (por regressão) à consciência, mesmo vinte e cinco anos depois do início do 

processo assimilativo11.  Assim, será que poderíamos concluir que, inconscientemente, somos todos 

como Funes, o memorioso?12  

                                                 
11 Freud (2001) nota que imagens dos fragmentos mais insignificantes de passados remotos podem re-aparecer nos 
sonhos. Citando Schoulz, ele afirma que o modo como a memória se comporta nos sonhos ensina que “nada que 
tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente”. 
12 Ainda que pareça exótica, a ideia não pode ser considerada minimamente original, pois alguma semelhante, ainda que 
escondida sob duvidosas construções (tal como um “cérebro” que “vê” tudo, até o que “eu” não vejo), é necessária para 
embasar a difundida noção de “imagens subliminares” que permeia o senso comum. Estas seriam imagens que não 
apareceriam para a consciência, mas que, de algum modo, chegariam a recantos inconscientes da mente onde se alojariam 
para praticar maquiavélicas e hipnóticas manipulações – a imagem, mais uma vez, suscitando temor. 
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Antes de tirar qualquer conclusão neste sentido é necessário separarmos, como Belting 

(2006), a memória enquanto atividade da memória enquanto arquivo. Ao contrário do que se poderia 

pensar, é à memória como atividade que devemos ligar a imagem. Isso porque, como observa Belting 

(idem), a imagem não “existe em si mesma, mas acontece”.  Assim, não devemos pensar em diversas 

imagens armazenadas num suposto inconsciente funesiano. O arquivo talvez não seja representação, e 

o “retorno” do que quer que se armazene nele não é propriamente “retorno”, mas novo 

acontecimento. Chegamos, assim, à ideia de uma imagem dinâmica, que, em eterna diáspora, “re-

aparece” em diferentes momentos e lugares, sempre transmutada.  

    No caso de Franco, seguindo as reflexões anteriores, poderíamos traçar uma rota migratória 

percorrida pelas imagens de Pontito. Estas teriam aparecido inicialmente para Franco através do 

processo de assimilação psíquica e gravadas em sua “memória consciente” – partes da experiência 

(não-digeridas ou parcialmente digeridas) podem ter sido inteiramente inconscientes. O 

esquecimento teria se encarregado, com o tempo, de apagar as memórias conscientes. “Registros” 

inconscientes, entretanto, teriam permanecido e posteriormente “retornado” à consciência, na forma 

de imagem, através de “vômitos psíquicos”. Como Franco pintava suas visões, as imagens teriam 

migrado, em seguida, para um suporte material, tornando-se, assim, exógenas, através da 

manipulação do pincel. A respeito desta última etapa migratória, notemos que: 

O gesto visível [o movimento da mão que manipula o pincel] não passa de 
exteriorização de tensão interna que se apodera do produtor todo. A tensão do 
processo imaginativo, do qual o produtor de imagens é portador, faz com que a 
visão das superfícies daquelas imagens as transforme em símbolos e depois as fixe 
sobre outras superfícies [...] (FLUSSER, 2008, p.20). 

As imagens gráficas surgem, portanto, como as imagens mentais e as perceptuais, a partir 

processo imaginativo – e isso tanto se as abordarmos a partir de sua produção quanto a partir de seu 

consumo. Não existe, assim, nenhum abismo entre imagens endógenas e exógenas ou entre imagens 

materiais e imateriais.  

Nesta abordagem, representações internas e externas, ou imagens mentais e físicas, 
devem ser consideradas como dois lados de uma mesma moeda. A ambivalência 
das imagens endógenas e imagens exógenas, que interagem em vários níveis 
diferentes, é inerente à prática da imagem da humanidade (BELTING, 2006). 

Ressaltemos que, ao aproximar as duas, não se pretende afirmar – como alguns poderiam 

depreender do trecho de Flusser citado acima – que as imagens gráficas sejam absolutamente 

controladas, serviçais de uma suposta profundidade (significado), nem que sejam mera 
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exteriorização de imagens endógenas. Antes, propomos que as imagens – exógenas e endógenas – 

possuem certa autonomia e que é em parte através de uma dinâmica própria delas que imaginamos  

e pintamos. 

Assim, em uma abordagem iconológica da mídia, estudaremos tanto as relações das imagens 

entre si – simbioses de “sonhos e ícones” (BELTING, 2006) – quanto, principalmente, as relações 

entre homens e imagens. Abordando-as, poderemos perceber todas as nuances do profícuo conceito 

de iconofagia, proposto por Baitello (2005). Por ora, entretanto, preocupados que estamos em 

mapear o “território das imagens”, interessa-nos apenas uma faceta de tal conceito: aquela que 

Baitello chama de “iconofagia pura” – imagens devorando imagens nesses processos migratórios de 

que falávamos. 

Nas migrações, as imagens se metamorfoseiam e se misturam (devoram umas às outras) 

produzindo “novas” imagens. O caráter essencialmente híbrido da imagem, que, como já mostramos 

em outro lugar (cf. ROCHA; PORTUGAL, 2008), pode ser observado sob os mais diversos 

aspectos, revela-se uma vez mais. E, no próximo capítulo ela reaparecerá novamente quando 

enfatizarmos o papel fundamental desempenhado pela dimensão da duplicidade nas relações que se 

estabelecem entre homens e imagens. 

Por ora, entretanto, voltemos às imagens gráficas, este tipo de imagem exógena que 

mencionamos quando tratamos da migração das imagens mentais de Franco para suportes materiais 

como a tela de pintura. O fato de até aqui termos falado tão pouco delas deve ter surpreendido 

leitores acostumados a identificar o termo “imagem” com a noção de “imagem gráfica”. De fato, 

como nota Mitchell (1987), é difícil resistir à tentação de afirmar que as imagens gráficas são as 

imagens “propriamente ditas”, as outras sendo derivações mais ou menos lícitas. Destas, a noção de 

“imagem mental” é, provavelmente, a mais polêmica – há quem acredite que, simplesmente porque 

não podemos tocar nelas ou apontá-las, elas não “existem”. Mitchell (1987, p.17, tradução nossa) 

oferece a seguinte resposta a tal colocação:  

O problema que filósofos e pessoas comuns sempre tiveram com a noção de 
imagem mental é que elas parecem ter uma base universal na experiência 
compartilhada, real (todos nós sonhamos, visualizamos e somos capazes, em 
diversos graus, de re-presentar sensações concretas para nós mesmos), mas não 
podemos apontá-las e dizer “olhe lá – isso é uma imagem mental”. Exatamente o 
mesmo problema ocorre, entretanto, se tentarmos apontar para uma imagem real e 
explicar o que ela é para alguém que já não saiba o que é uma imagem. Eu aponto 
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para a pintura de Zeuxis e digo “olhe lá, isso é uma imagem”. E a resposta é, “você 
diz essa superfície colorida?” ou “você diz essas uvas?”.13 

Ao aproximar imagens mentais (visuais) e imagens gráficas notando que, para ver qualquer 

uma das duas é necessário “um paradoxal truque de consciência, a habilidade de ver algo ‘estando lá’ e 

‘não estando lá’ ao mesmo tempo” (1987, p.17, tradução nossa), Mitchell mostra que qualquer 

imagem só aparece como tal na medida em que é observada de certas maneiras. Ela não é algo dado, 

independente daqueles que veem. Assim, podemos dizer que a imagem só existe como imagem 

enquanto parte de uma relação – objeto (e, talvez, sujeito) de vinculação e interpretação, para 

adiantar o uso das categorias que proporemos no próximo capítulo. 

O autor consegue ainda, em um só golpe, desmistificar a noção de “imagem mental” e 

mistificar a de “imagem gráfica”. Neste momento, interessa-nos principalmente a “mistificação” da 

imagem gráfica. Levando-a em conta, não pretendemos tratar estas imagens, aqui, apenas como 

composições de cores e formas que, assemelhando-se mais ou menos a uma realidade previamente 

dada, passam, com base nos graus de tal ”semelhança”, de simbólicas a icônicas, ou de motivadas a 

imotivadas – o tratamento semiótico mais duro. Este, parece-nos, é o tipo de tratamento que procura, 

como diz Mitchell (2009), “dominar” a imagem através da teoria.  

É inegável que a imagem gráfica é, em parte, uma superfície colorida ou um emaranhado de 

formas. O que a caracteriza seria exatamente a duplicidade de uma materialidade que, presente 

fisicamente, ausenta-se, parcialmente, para que algum objeto ausente torne-se presente. Entretanto, 

esses jogos do visível/invisível, presente/ausente, são, acreditamos, muito mais complexos do que 

tais teorias “dominadoras” fazem parecer. Vejamos, nesse sentido, alguns problemas que Benjamin 

Picado Silva (2004, p.205) aponta em certas teorias semiológicas da imagem: 

Na perspectiva destas teorias semiológicas, percebemos que o significado dos 
ícones visuais devesse estar de tal sorte instanciado pelas estruturas do discurso 
enunciativo que poderíamos prescindir, para fins de sua análise,  de quaisquer 
considerações acerca de sua gênese material e plástica nas substâncias 
propriamente visuais das imagens: poderíamos identificar, nesta perspectiva que 
caracteriza o campo semiótico, uma predileção pela idéia de que a questão do 

                                                 
13 No original: the problem philosophers and ordinary people have always had with the notion of mental images is that they seen 
to have a universal basis in real, shared experience (we all dream, visualize, and are capable, in varying degrees, of re-presenting 
concrete sensations to ourselves), but we cannot point to them and say “There – that is a mental image.” Exactly the same sort o 
problem occurs, however, if I try to point to a real image and explain what it is to someone who doesn’t already know what an 
image is. I point at Zeuxis’s painting and say “There, that is an image”. And the Reply is, “Do you mean that colored surface?” Or 
“Do you mean those grapes?”. 



 37

iconismo deveria estar conformada a uma determinação do sentido visual, a partir 
de seu recurso a sistemas simbólicos determinados. 

Assim, ao mesmo tempo em que se opera uma “redução da imagem ao discurso”, trata-se a 

parte “mais propriamente visual da imagem” (a parte plástica) como algo dado, isto é, “natural”. Vem 

à tona, então, o par antitético “natureza” X “convenção”, que paira como uma maldição sobre a 

semiótica visual. Ele aparece, em Barthes, travestido na oposição entre signos “motivados” (naturais) 

e não-motivados (convencionais) (cf. BARTHES, 2006, p.52-56), levando o semiólogo a afirmar, por 

exemplo, que a fotografia é “mensagem sem código”: “a imagem [fotográfica] não é o real; mas ela é 

pelo menos seu perfeito analogon”14 (BARTHES, 2000, p.327). Em algumas apropriações da 

semiótica de Peirce, a oposição costuma emergir da tumba nas tentativas de dar conta do ícone, signo 

que se define através da problemática noção de uma “representação por semelhança”, muitas vezes 

sobreposta à de “representação natural” – a associação proviria do entendimento da semelhança 

como característica própria do mundo “em si”, que transcenderia nossa “representação”.  

Uma razão pela qual o ícone provou-se, para a semiótica, tão difícil de ser definido 
é que “semelhança” é uma relação tão capciosa que quase qualquer coisa pode ser 
assimilada nela. Tudo no mundo é semelhante a todo o resto em algum aspecto, se 
olharmos atentamente o bastante15 (MITCHELL, 1987, p.56-57, tradução nossa). 

Ao fazer tal afirmação, Mitchell dialoga principalmente com Nelson Goodman, filósofo que 

aborda as intrincadas relações entre semelhança e modos de “etiquetagem” (categorização) de 

mundo. Goodman (1976) mostra que semelhanças (e singularidades) podem ser encontradas em 

qualquer lugar, dependendo de como “olhamos”. Como diria Foucault (2007, p.39), “as semelhanças 

exigem uma assinalação”. De fato, se, conforme argumentamos acima, o mundo inteligível inteiro é, 

como diria Schopenhauer, “representação”, não deverá causar espanto a noção foucaultiana (idem, 

p.95) de que “a semelhança se situa do lado da imaginação”. 

De todo modo, não precisaríamos nem mesmo nos entregar a divagações como a do parágrafo 

anterior para notarmos os problemas com a noção de representação por semelhança. Bastaria observar, 

um tanto pragmaticamente, como Goodman (1976, p.04, tradução nossa), que a semelhança, ainda que 

possa estar relacionada à representação, não pode, de maneira alguma, explicá-la: 
                                                 
14 Vale fazer uma ressalva: Barthes só considera a fotografia “mensagem sem código” denotativamente. A mensagem 
fotográfica inteira é uma mistura de uma mensagem “natural” (denotativa) e outra “convencional” (conotativa). 
Claramente, tal divisão não esconjura o fantasma. 
15 No original: one reason the icon has proved so difficult for semiotics to define is that similarity is such a capacious relationship 
that almost anything can be assimilated into it. Everything in the world is similar to everything else in some respects, if we look 
hard enough. 
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Um objeto assemelha-se consigo mesmo em grau máximo, mas raramente 
representa a si mesmo; a semelhança, diferentemente da representação, é reflexiva. 
Novamente, diferentemente da representação, a semelhança é simétrica: B é tão 
parecido com A quanto A com B, mas, enquanto uma pintura pode representar o 
Duque de Welligton, o Duque não representa a pintura. Além disso, em muitos 
casos, nenhum dos objetos em um par de objetos muito semelhantes representa o 
outro: nenhum dos automóveis em uma linha de montagem é uma imagem de 
algum dos outros; e um homem normalmente não é uma representação de outro 
homem, mesmo de seu irmão gêmeo. Claramente, semelhança em qualquer grau 
não é condição suficiente para representação.16 

Os argumentos de Goodman tornam absolutamente insustentável o que ele chama de “teoria 

da cópia” – a tentativa de explicar a representação por semelhança. O filósofo, rechaçando-a, procura 

entender como usamos sistemas simbólicos (semióticos) na moldagem de um “mundo como 

representação” com certas semelhanças e singularidades. Isto, obviamente, não quer dizer que 

qualquer coisa fora da representação não desempenhe papel tão importante ou mais importante do 

que os “sistemas simbólicos” na criação de tais mundos. A questão é que os mundos, enquanto 

representações, pressupõem já as duas coisas, de modo que é absurdo dividi-lo em partes naturais e 

outras convencionais. A própria “naturalidade” de alguma coisa deve ser explicada pelas formas de 

representação de mundo, não a representação por “naturalidade”. 

É partindo de tal perspectiva que, na seção que segue, refletiremos sobre a questão do realismo na 

fotografia e na imagem técnica de modo geral. Pelo que vimos acima e conforme argumentaremos mais 

detalhadamente, o “automatismo” da produção de tais imagens não autoriza que postulemos a 

“naturalidade” de sua representação. As imagens técnicas possuem muito mais em comum com outros 

tipos de imagem gráfica do que normalmente se supõe – posição que voltaremos a defender abaixo. 

 Ainda assim, a imagem técnica destaca-se como importante objeto de estudo por alguns 

motivos. Primeiro, porque é ela que desde meados do século XIX prolifera-se em ritmo frenético, 

ocupando cada vez mais espaços e, de fato, mudando muita coisa nas relações dos homens com as 

imagens. Segundo, porque não é apenas ela que se prolifera, mas também os estudos a seu respeito, 

muitos deles tratando-a como “signo natural” e “espelho do mundo”. Terceiro, porque, em nossa era, 

surge um “novo tipo” de imagem técnica, a imagem digital, que altera sensivelmente as relações que 

com elas estabelecemos. 

                                                 
16 No original: an object resembles itself to the maximum degree but rarely represents itself; resemblance, unlike representation is reflexive. 
Again, unlike representation, resemblance is symmetric: B is much like A as A is like B, but while a painting may represent the Duke of 
Wellington, the Duke doesn’t represent the painting. Furthermore, in many cases neither one of a pair of very like objects represent the other: 
none of the automobiles off an assembly line is a picture of any of the rest; and a man is not normally a representation of 
another man, even his twin brother. Plainly, resemblance in any degree is no sufficient condition for representation. 
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2.2  A IMAGEM TÉCNICA E O REALISMO 

 
Figura 5 – Involução 1 (NAVARRO, 1976) 

A imagem técnica é uma imagem exógena produzida por aquilo que Flusser (2002) 

denomina “aparelho”. O que caracteriza o aparelho flusseriano é “estar programado” para produzir 

algo “automaticamente” a partir de inputs específicos. A câmera fotográfica17, por exemplo, é um 

aparelho: ela está programada para produzir fotografias quando alimentada com raios luminosos e 

apertos de botão. A imagem resultante (fotografia), portanto, é uma “imagem técnica” – a primeira 

imagem técnica, por sinal, e base para as demais. 

Flusser (2002; 2008) observa que, ao produzir imagens gráficas, o homem utilizava 

instrumentos como pincel, lápis, goivas etc. para imaginar o mundo. No processo de produção de 

imagens técnicas, por outro lado, o homem utiliza teorias científicas (texto) para “criar” aparelhos 

que, uma vez funcionando, não são mais “utilizados” pelos homens – estes passam a fazer parte do 

funcionamento do aparelho como “funcionários”. Misturam-se ao aparelho, portanto, e são 

                                                 
17 Ou a câmera fotográfica mais o laboratório, pois, para Flusser, o aparelho não é necessariamente um objeto material, 
mas um conjunto qualquer que é deliberadamente programado e que, a partir daí, pode desenvolver as potencialidades 
deste programa. Flusser utiliza a língua (como um sistema combinatório das letras do alfabeto ou dos fonemas) para 
ilustrar o funcionamento do aparelho. Ela própria, entretanto, não seria um aparelho porque não foi deliberadamente 
programada. 
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“utilizados” por ele (a câmera, por exemplo, precisa que alguém aperte o botão para que ela 

desenvolva potencialidades de seu programa) na mesma medida em que o “utilizam”. Deste modo, as 

imagens produzidas por aparelhos, não “imaginariam” mais o mundo, e sim os textos científicos que 

“programam” o aparelho que a produz. Tal texto, por sua vez, conceberia imagens de mundo. 

 Uma das preocupações de Flusser, ao propor tal abordagem, é criticar uma hiper-abstração 

(o trabalho simbólico contemporâneo estaria centrado na imaginação de textos que concebem 

imagens de mundo), que acabaria levando a uma perspectiva de vida “nulodimensional”18. Ao mesmo 

tempo, o filósofo entusiasma-se com novas possibilidades do pensamento “pós-histórico”, vendo 

com esperança o processo de magicização dos textos possibilitado pelo advento das imagens técnicas 

– essa “nova imaginação” poderia nos livrar de uma “textolatria” (científica). Flusser produz assim 

uma reflexão multifacetada e, às vezes, até mesmo paradoxal, que congrega anarquicamente a 

dimensão técnica e as dimensões que poderíamos chamar de “ética” e de “estética” da produção 

simbólica. A abordagem, vê-se, parece perfeita para a crítica contemporânea.  

Para o autor, como vimos, a especificidade técnico-tecnológica das imagens-técnicas provém 

de sua produção “automática” através de aparelhos – o que também possibilita sua “fácil” e rápida 

“reprodução”. Relacionada à especificidade técnico-tecnológica em maior ou menor grau 

encontramos outra especificidade, agora “interpretativa”: a imagem técnica aparece, em nossa 

sociedade, como “espelho do mundo” – representação realista, natural e fidedigna às “coisas como 

elas são”. O que mais surpreende neste status de realidade atribuído à imagem técnica é a facilidade 

com que ultrapassa o senso-comum para permear as mais absurdas teorias. Resumindo ironicamente 

tais teorias, Mitchell escreve: “o que é natural é, evidentemente, aquilo que podemos construir uma 

máquina para fazer por nós” (1987, p.37, tradução nossa). 

Uma das formas mais comuns de teorizar uma sobreposição do “natural” ao “automático” é 

abusando do conceito peirceano de índice. O filme fotográfico, podemos dizer, “registra” os raios de 

luz e, portanto, a foto é, sob certo aspecto, índice desses raios de luz. Até aqui a argumentação vai 

bem e, de fato, a categorização como “índice” parece pertinente dentro da classificação peirceana. A 

grande questão é que, sem maiores argumentações – como se fosse evidente –, alguns autores 

                                                 
18 A escalada da abstração, segundo Flusser, elimina uma das duas dimensões da imagem ao “rasgá-las” alinhado seus 
elementos na forma de texto e, em seguida, elimina a dimensão restante ao transformar o texto no conjunto de 
pontos(nulodimensionais) que é a imagem técnica. Esta dimensão do pensamento de Flusser é posteriormente 
desenvolvida por Baitello (2005). 
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simplesmente decidem associar tal “caráter indicial” (que, de todo modo, seria apenas uma das 

inúmeras dimensões da imagem fotográfica) com “naturalidade” da representação.  

Arlindo Machado apresenta uma contestação de tal associação: “se me deito numa praia para 

tomar banho de sol, a pele de meu corpo ‘registrará’ a ação dos raios de luz sob a forma de 

bronzeamento ou queimadura” (MACHADO, 2001, p.127). Assim, de acordo com a aberrante 

associação anterior, a vermelhidão da minha barriga teria que ser considerada, tal como a fotografia, 

uma representação natural da “realidade como ela é”!  

Ou seja, não basta, para produzir uma fotografia (o que costumamos encarar como fotografia), 

um filme sensível à luz – caso contrário, poderia substituí-lo por minha barriga sem maiores problemas. É 

necessário que ele seja sensível à luz de uma maneira bastante específica e que seja sensibilizado por raios de 

luz em condições bastante específicas, como aqueles que adentraram um ambiente escuro por uma mínima 

abertura. Além disso, é necessário que ele fique exposto a tais raios durante um tempo bastante específico e 

que, posteriormente, sofra ação de produtos químicos bastante específicos.19  

O conjunto de todas as especificidades mencionadas acima é o que podemos chamar de 

“programação”. Explicando melhor: é necessário que o aparelho seja deliberadamente programado 

para produzir e orquestrar todas as especificidades que permitem a produção da imagem técnica. Tal 

programação é feita utilizando teorias científicas (texto) e a imagem resultante, portanto, é uma 

codificação (FLUSSER) da realidade a partir destas teorias – daí a noção flusseriana de que as 

imagens técnicas imaginam textos. 

Se notarmos agora que a outra recorrente explicação “natural” para o “realismo” da fotografia 

– qual seja, a de que há uma semelhança “puramente objetiva” entre imagem e mundo – já se 

mostrou, na seção anterior, inteiramente insustentável, teremos que concluir que o status de “espelho 

do mundo” não pode ser explicado por características da própria imagem técnica. A imagem técnica, 

como qualquer imagem exógena e como os soberbos tomos da epígrafe deste capítulo não é (como 

nossa vaidade sonha) “espelho do mundo”, mas uma “coisa a mais acrescentada ao mundo”. O 

quadro de Magritte La clef de champs (anexo 1) representa muito bem esta noção. O vidro, na 

pintura, seria como a imagem técnica: parece que vemos através dele até que sua destruição – ou, no 

caso da imagem-técnica, a desconstrução teórica de sua “naturalidade” – revela sua opacidade.  

                                                 
19 A argumentação, obviamente, também vale para a fotografia digital – teríamos somente que trocar o filme por qualquer 
coisa como “fotorreceptores digitais” e a química por algo semelhante a “transposição digital da intensidade luminosa 
captada em pixels”. 
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A partir de tal conclusão, cabe perguntar, então, por que a imagem fotográfica aparece para 

nós como realista. Acreditamos que a resposta deve ser buscada com base, principalmente, em uma 

arqueologia dos regimes de visualidade, estudo que desenvolveremos na seção 3.2. Ainda assim, é 

importante mencionar a posição flusseriana, que relaciona o “realismo” da fotografia com o processo 

“automático” e “invisível” de sua produção. O aparelho, como diz Flusser (2002), é caixa-preta. E 

assim, como vemos somente o input e o output, parece que tudo se deu de modo “natural”.  

Seja como for, a partir do momento que consideramos a fotografia como uma forma de 

representação como outra qualquer (o que obviamente não quer dizer que ela não tenha suas 

especificidades), a obsessão com sua “naturalidade” e o seu status de “espelho do mundo” – de única 

forma de representação inteiramente “objetiva”, “realista” – começam a ficar, como nota Mitchell 

(1987; 1994), surpreendentemente próximos de atitudes fetichistas e idólatras. Tal “fetichismo 

fotográfico” fica bem representado na imagem que inaugura esta seção (figura 5), onde o negativo 

aparece como uma espécie de útero no qual se espreme uma mulher adulta. O filme fotográfico 

aparece como espaço “real” com o qual a mulher interage – não é mais meio de representação, portanto, 

mas espaço no qual habitam coisas e seres (no caso a mulher). Mas, além disso, não é qualquer espaço, é 

um útero, o que nos leva a atribuir o status de um embrião à imagem no negativo – um feto cujo 

nascimento podemos identificar com o processo de ampliação (a passagem da imagem no negativo para 

o papel fotográfico). Nada melhor para ilustrar a “idolatria” 20 da qual tratamos do que uma imagem que 

relaciona o processo fotográfico ao processo de gestação – os dois produziriam vida.  

Considerando o título da obra retratada na figura 5 (involução 1), poderíamos vê-la ainda 

como uma versão imagética das críticas iconoclastas que alardeiam que o homem contemporâneo 

teria involuído, nas culturas midiáticas, de ser humano para “mera” imagem – podendo ser gestado, 

então, como na figura, em filme fotográfico. Apenas um comentário inspirado pelo curioso título da 

obra. Voltemos à proposta mitchelliana de encarar o realismo como uma forma de idolatria: 

Sem dúvida, parecerá estranho caracterizarmos as atitudes ocidentais frente às 
“imagens naturais” como idólatras, já que estes objetos não parecem ser o centro 
de nenhuma reverência ou adoração particular. Ao contrário, elas parecem ser 
eminentemente descartáveis e triviais [...]. O cenário próprio para idolatria, a 
nosso ver, é o de um bando de selvagens pelados inclinando-se frente a um 
obsceno monolito de pedra. Entretanto, não poderíamos começar a suspeitar que 
esse cenário é nossa projeção etnocêntrica, uma fantasia elaborada para resguardar 

                                                 
20 Na seção 3.3, trataremos detalhadamente das noções de “idolatria” e “fetichismo”. Por ora, estamos usando os termos 
de forma genérica. 
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a convicção de que nossas imagens não tem qualquer mancha de superstição, fantasia 
ou comportamento compulsivo?21 (MITCHELL, 1987, p.91, tradução nossa, 
destaques no original). 

Em outra obra, levando tal comparação adiante, o autor escreve: 

Idolatria, de fato, poderia ser vista como uma forma de realismo avant la lettre: o 
ídolo é entendido como a representação cuja semelhança garante a presença real 
do deus que ele representa. Quando o idólatra se convence de que o deus 
representado “não terá outros deuses na sua frente”, os requisitos especiais para o 
realismo estão a caminho de se completarem22 (MITCHELL, 1994, p.357, 
tradução nossa). 

Curiosamente, entretanto, o culto idólatra-realista começa atualmente a ser perturbado pelo 

que podemos chamar de “nova geração” de imagens técnicas, ou de imagens digitais. Estas são 

imagens técnicas “tradicionais” manipuladas em computador (híbridas, portanto) ou imagens 

inteiramente produzidas digitalmente.  

Considerando o caráter fetichista do status de “espelho do mundo” das imagens técnicas, não é de 

surpreender que a tal “nova geração” venha causar o tipo de desconforto que pode ser sentido, por 

exemplo, na já famosa peça publicitária da Dove, Evolution (2009)23. 

Ela se inicia com uma mulher em um estúdio. O plano fecha em seu rosto. As luzes se 

acendem e entram maquiadores e cabeleireiros que começam a produzi-la. Várias fotos são tiradas até 

que uma é selecionada. Em seguida, a foto é amplamente manipulada em um programa de edição de 

imagens. Esta imagem, que é totalmente diferente da imagem inicial do rosto da modelo, aparece 

transposta para um outdoor. Por fim, aparece o slogan sobre fundo preto: “não é de espantar que a 

nossa percepção de beleza seja distorcida” (no wonder our perception of beauty is distorted). 

O que ela parece querer dizer é: esta primeira imagem mostra a mulher como ela “realmente 

é”. Sua aparência “verdadeira” é posteriormente camuflada com o make up, através da iluminação, 

pela escolha de uma (a mais bela) dentre uma grande quantidade de fotos semelhantes e, finalmente 

                                                 
21 No original: it will no doubt seem a bit odd to characterize the western attitude toward “natural images” as idolatrous, since 
these objects do not seem to be the center of any particular reverence, adoration or worship. On the contrary, they seem to be 
eminently disposable and trivial […]. The proper scenario for idolatry, in our view, is a bunch of naked savages bowing and 
scraping before an obscene stone monolith. But suppose we began to suspect that this scenario was our own ethnocentric 
projection, a fantasy devised to secure a conviction that our images are free from any taint of superstition, fantasy, or compulsive 
behavior? 
22 No original: idolatry, in fact, might be regarded as a form of realism avant la lettre: the idol is understood as a representation 
whose likeness guarantees the real presence of the god it represents. When the idolater becomes convinced that the represented god 
will “have no other gods before it”, the special requirements of realism are on the way to being met. 
23 A análise que propomos desta peça publicitária e as próximas análises desta seção foram desenvolvidas inicialmente em 
co-autoria com Rose de Melo Rocha no artigo “Trata-se de uma imágica?” (ROCHA; PORTUGAL, 2008). 
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– para nós, este é o ponto mais importante –, o próprio modo de representação pictórica 

supostamente “fiel à realidade” (a fotografia) é subvertido através da manipulação em computador. 

Por isso, a beleza da imagem final seria “distorcida”, isto é, não corresponderia a uma dada realidade. 

Os problemas com tal argumentação são diversos. O primeiro ponto é que a imagem da 

mulher que aparece no início, mal iluminada, com a pele oleosa etc. serve a um propósito tanto 

quanto a imagem final: sem dúvida, a modelo não foi capturada como ela estava em um momento 

aleatório e simplesmente filmada. Ela poderia, inclusive, estar maquiada neste imaginário momento 

aleatório e o diretor teria, então, que desmaquiá-la. Será que, nesse caso, a primeira imagem seria de 

fato mais “falsa” do que a outra? Já se começa a perceber que o problema não é tão simples quanto 

poderia parecer. A questão da suposta “realidade” (aqui trata-se mais de uma “realidade” da imagem 

do que somente de um realismo) da representação fotográfica e de sua suposta “subversão” através 

de manipulação, entretanto, é ainda mais problemática. Já vimos acima que a representação 

fotográfica é uma representação como outra qualquer (o que não quer dizer que ela não tenha 

especificidades), o que nos leva à convicção, já exposta, de que seu realismo tem de ser explicada 

desde suas implicações sócio-simbólicas, e não por uma suposta “realidade natural” da imagem. 

Kress e Van Leeuwen (2006) e Kress e Hodge (1988) trabalham neste sentido. É 

principalmente com base em suas propostas que levaremos adiante nossa argumentação. A noção 

central aqui será a de “modalidade”: “o termo ‘modalidade’ (modality) vem da linguística e se refere 

ao valor de verdade ou à credibilidade de afirmações a respeito do mundo” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p.155, tradução nossa). 

[...] nós temos de confiar em algumas das informações que recebemos, e fazê-lo, 
em boa parte, com base nos marcadores de modalidade na própria mensagem, com 
base nas pistas textuais para o que pode ser considerado crível e para o que deveria 
ser tratado com circunspecção. Essas marcas de modalidade foram estabelecidas 
pelos grupos dentro dos quais interagimos como guias relativamente confiáveis 
para a verdade ou ‘factualidade’ das mensagens, e elas se desenvolveram a partir 
dos valores centrais, crenças e necessidades sociais desse grupo24 (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2006, p.154, tradução nossa). 

                                                 
24 No original: [...] we have to trust some of the information we receive, and do so, to quite some extent, on the basis of modality 
markers in the message itself, on the basis of textual cues for what can be regarded as credible and what should be treated with 
circumspection. These modality markers have been established by the groups within which we interact as relatively reliable guides 
to the truth or factuality of messages, and they have developed out of the central values, beliefs and social needs of that group. 
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Os autores defendem, portanto, que são pistas gráficas socialmente interpretadas como 

indicaçao de realismo que tornam uma imagem realista. Como diria mais suscintamente Oscar Wilde 

(1997): “é estilo que nos faz acreditar em algo – nada mais que estilo”.  

Assim, é por “estilo” que a fotografia – isto é, a fotografia dentro de certos padrões de cor, 

exposição, detalhes, foco etc. que consideramos “normais” – aparece, em nossa cultura, como realista, 

uma representação visual de alta modalidade. Na verdade, como notam Kress e Van Leeuwen 

(2006), o fotorrealismo se torna uma base a partir da qual medimos a modalidade de muitas outras 

representações. Em filmes antigos de Hollywood, exemplificam os autores, não é incomum cenas de 

carro nas quais um personagem dirigindo aparece no primeiro plano e o fundo, inserido 

posteriormente, pode ser visto com foco e em detalhes. Essas cenas nos parecem falsas – não porque 

se distanciam da “realidade” (afinal, ainda que não vejamos objetos distantes perfeitamente, 

dificilmente podemos dizer que eles ficam “fora de foco” como nas representações fotográficas), mas 

porque se distanciam da representação considerada “naturalística”. 

 
Figuras 6, 7 e 8 – animais híbridos25 

As figuras 6, 7 e 8, ao contrário das cenas de carro mencionadas, aproximam-se da 

representação “fotorrealista” e possuem, para nós, alta modalidade. Dada a inverossimilhança dos 

seres que imaginamos ao observar tais imagens, entretanto, ficamos confusos e nos recusamos a 

“acreditar” neles. 

Uma parte da “confusão” gerada por tais imagens parece provir de nossa incapacidade de 

inferir sua técnica de produção ao observá-las – seria fotografia, seria montagem? Até pouco tempo 

atrás, era possível, com certo grau de certeza, diferenciar uma montagem fotográfica de uma fotografia 

“não manipulada” apenas olhando casualmente. E, sabendo que a fotografia “não manipulada” era 

produzida através de regras específicas de codificação programadas em um aparelho (cf. FLUSSER, 

2002), podíamos, a partir dela, imaginar com razoável precisão a “existência” de uma cena. 

                                                 
25 Retiradas de: <http://www.hemmy.net/2006/08/29/photoshop-animal-hybrids-galore>. Acesso em: jun. 2009. 
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Essa possibilidade de imaginar, através de regras pré-estabelecidas, uma cena “existente” a 

partir da fotografia provavelmente colaborou bastante para a “naturalização” do modo de 

representação fotográfico26. Por isso, as novas tecnologias que permitem a produção de imagens não-

fotográficas contendo todas as pistas de modalidade da fotografia, apesar de gerarem certa “confusão” 

quanto à “confiabilidade” da representação, talvez colaborem para desmistificar a suposta “realidade” 

da fotografia.     

Sobre esta “confusão” da qual falamos, vale notar ainda que a capacidade de produzi-la não é 

privilégio da representação “fotorrealista” e nem das representações visuais. Pensemos, por exemplo, 

em uma afirmação como “cientistas, através de manipulação de genes de cavalos e chipanzés, 

conseguiram criar ser híbrido. O animal, cuja parte inferior do corpo se assemelha à dos símios 

enquanto a forma da cabeça é claramente eqüina, completará um ano de vida no próximo mês”. 

Devemos acreditar nela? Apesar das pistas de modalidade que aparecem na mensagem, não é possível 

valorá-la – e atribuir-lhe um significado preciso – fora de um contexto. 

      
Figura 9 – obras da Série Unheimlich (CORRÊA, 2005) 

                                                 
26 É preciso notar que o modo de representação fotográfico não surgiu espontaneamente com o advento da câmera. 
Desde o Renascimento, a perspectiva central se estabelece como modo representativo de alta modalidade. A utilização da 
câmera obscura e de outros instrumentos vai “mecanizando” a representação, tornando possível que o observador, a 
partir do quadro, imagine um “referente” através de regras pré-estabelecidas e cada vez mais naturalizadas. Com o 
advento da fotografia, a mecanização da representação se completa dado que ela passa a ser feita “automaticamente” a 
partir de regras de codificação programadas no aparelho (FLUSSER, 2002). 
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Se quisermos permanecer no campo da representação visual, será muito útil pensar em 

imagens que apresentam alta modalidade27 sem recorrer ao fotorrealismo. As ilustrações científicas 

fornecerão um bom exemplo. O artista plástico Walmor Corrêa produziu uma série de desenhos 

intitulada Unheimlich28 na qual, seguindo o estilo das ilustrações de atlas de anatomia, ele representa 

seres folclóricos – Curupira, Capelobo, Ondina (figura 9). 

Aqui, como nas figuras 6, 7 e 8, são representados com alta modalidade seres que 

normalmente consideramos “inexistentes”. Há uma oposição entre a alta modalidade da mensagem e 

o status normalmente atribuído ao objeto representado.  

Nestes casos, a fragilidade de nossas construções simbólicas parece vir à tona e temos de nos 

agarrar em algo fora da mensagem para restabelecermos alguma cota de certeza. A exposição das 

obras de Corrêa em galerias de arte enfatiza o paradoxo entre objeto representado e estilo de 

representação imagética: o trabalho aparece, então, como uma crítica – baixa modalidade. Mas, se 

tais desenhos aparecessem em livros de biologia, sobretudo se os acompanhassem textos explicativos 

escritos com palavreado técnico, o resultado, sem dúvida, seria muito diverso e sua potência irônica 

mais efetivamente “mágica”. 

 

                                                 
27 Aqui, talvez seja necessário notar que a alta modalidade se refere a um “princípio de realidade” diferente. Ainda que não 
se pareça com o que vemos ao “olhar para o mundo”, os desenhos científicos mostrados supostamente representam o 
mundo “com ele é”. Para um tratamento mais detalhado desta questão, ver Kress e Van Leeuwen (2006, p.163-166).  
28 Normalmente traduzido como “estranho” ou “sinistro”, ou ainda como “infamiliar”, o termo alemão unheimlich ganhou 
destaque como título e objeto de análise de um artigo de Freud (1972, v.XVII). Voltaremos a mencionar a noção 
freudiana de unheimlich na seção 3.3. 
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3  RELACIONAR-SE COM IMAGENS 

Retratos há dos quais se tem dito, com alguma ironia, serem tão parecidos que 
 causam náuseas. 

  Hegel. Estética. 

3.1 OS FUNDAMENTOS DA RELAÇÃO  

 
Figura 10 – pintura rupestre na caverna de Lascaux 

No capítulo anterior, procuramos construir o aparato conceitual a partir do qual buscamos 

nos aproximar deste arredio objeto denominado “imagem”, e o fizemos assumindo uma embocadura 

teórico-metodológica de fundamentos eminentemente comunicacionais e iconológicos. Vimos – 

seguindo principalmente as perspectivas de Mitchell (1987; 1994; 2005; 2009) e de Belting (2006; 

2007) – que é possível abordar a imagem dinamicamente, preocupando-nos sobretudo com os 

processos migratórios de meios materiais para meios imateriais. Assim, relacionamos intimamente o 

plano “imaterial” do imaginário e da atividade imaginativa com o plano “material” das imagens gráficas.  

Neste capítulo, debruçar-nos-emos mais detidamente sobre as relações que se estabelecem 

entre homens e imagens. Procuramos seguir, assim, a proposta de Mitchell (2005), de mover o foco 
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da análise da imagem para os relacionamentos que se estabelecem entre homens e imagens. “A ideia é 

tornar as imagens menos penetráveis, menos transparentes1; é ainda orientar a análise na direção de 

questões de processo e de afeto, e colocar em questão a posição do espectador” (MITCHELL, 2005, 

p.50, tradução nossa). 

Consideraremos que há, nestas relações, uma camada estruturante e perene e outra que varia 

mais claramente de acordo com as épocas e as culturas. A divisão, vale esclarecer, tem validade 

assumidamente analítica, pois não se pretende, aqui, mergulhar profundamente em metafísica. É 

preciso, entretanto, ao trabalhar em uma teoria da imagem, procurar um meio-termo entre um 

determinismo grosseiro e um relativismo inútil que nos permita tornar certos fenômenos inteligíveis 

dentro de um arcabouço teórico sem, entretanto, reduzi-los a esquemas simplistas. Ao descrever seu 

método em iconologia, Mitchell (2009, p. 07-08) diz que este: 

[...] enfatiza, por um lado, a particularidade histórica de tempo e espaço, e, por 
outro, tenta descrever as características fenomenológicas e ontológicas subjacentes 
às palavras e às imagens que parecem permanecer através da história, permitindo-
nos compreender pelo menos em parte coisas (como as pinturas rupestres de 
Lascaux) que estão inimaginavelmente distantes de nós. 

Régis Debray também trabalha com esse “duplo registro” do permanente e do mutável, talvez 

pudéssemos dizer mesmo do estruturante e do estruturado, desde que, ao descrever tal modelo, 

fugíssemos do esquematismo grosseiro. Não há, sem dúvida, uma espécie de estrutura tronco, na qual 

podemos inserir os galhos da particularidade, como naquelas árvores de natal para montar, à venda 

nas lojas de departamento. O estruturante, o fundamental, aparece sempre no particular – é como se, 

vendo uma pessoa com diversas vestimentas, porém nunca nua, tivéssemos que desvendar a forma do 

seu corpo, ou melhor, que tivéssemos de imaginar como ele ficaria com novas vestimentas, pois é 

sempre das vestimentas que tratamos, da imagem, da aparência, da superfície. Talvez dois trechos 

retirados da obra de Debray deixem mais claro o que queremos dizer. Esses trechos mostram, 

acreditamos, que os dois registros de que falamos acima se confundem a ponto de parecer, às vezes, 

que cada um encobre o outro por inteiro. Juntos, os trechos revelam nitidamente o caráter 

simultaneamente universal (próprio a uma “dimensão humana”) e histórico-culturalmente específico 

das imagens. 

                                                 
1 Mitchell parece querer explicitar, aqui, que a imagem possui uma dimensão popriamente estética que não pode ser 
atravessada pelo discurso, não pode ser atravessada pela “luz” da razão, por isso ela aparece como “opaca. Discutimos 
sobre essa dimensão na introdução (tópico “estética e estetização”).  
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O mais longínquo ídolo cretense pode assoprar-nos ao ouvido: “escuta o ruído de 
teu coração e compreenderás o que temos em comum” (DEBRAY, 1993, p.40). 

A imagem está investida de afetos diferentes conforme se está em Paris em 1992, 
em Roma em 1792 ou ainda em Roma em 1350 (no momento que um milhão de 
fiéis invade a cidade para ver uma imagem milagrosa de Cristo). Não se trata da 
mesma química imaginária porque a dinâmica do olhar já não é a mesma. 
Pretender isolar uma idéia de imagem seria ainda uma idéia imaginária. Não há 
invariante “imago” sob a profusão infinita do visível porque a diversidade é de 
essência e o invariante especulativo (DEBRAY, 1993, p.149). 

Não há, fica claro no segundo trecho, uma essência invariante da imagem, mas as relações 

que os homens estabelecem com elas, como se pode ver pelo primeiro trecho, derivariam sempre de 

alguns elementos constituintes da experiência estética, essencialmente humana. Voltamos, assim, a 

rondar a polêmica discussão sobre a gênese das imagens. Embora a questão possa encorajar as 

viagens mais fantásticas, qualquer um que se proponha a estudar as reflexões produzidas sobre ela 

não poderá deixar de notar as frequentes referências a uma imbricação entre, de um lado a gênese das 

imagens e da experiência estética, intimamente ligada ao mito e à magia e, de outro, a consciência da 

morte e a “falta de sentido” da vida – o “absurdo da existência”, como diz Nietzsche. Edgar Morin, 

por exemplo, escreve: 

[...] tudo nos indica que o Homo sapiens é atingido pela morte como por uma 
catástrofe irremediável, que vai trazer consigo uma ansiedade específica, a angústia 
ou horror da morte, que a presença da morte passa a ser um problema vivo, isto é, 
que trabalha a sua vida. Tudo nos indica igualmente que esse homem não só recusa 
essa morte, mas que a rejeita, transpõe e resolve, no mito e na magia (MORIN, 
2000, p. 95). 

Para Morin, mito, magia e imagem estão intimamente entrelaçados. Não só porque os 

fenômenos estéticos sejam potencialmente mágicos e os mágicos potencialmente estéticos (cf. 

MORIN, 1997; 2000), mas também porque a imagem, conforme defende o autor, é “elemento 

constitutivo da magia” – e, podemos acrescentar, também do mito, já que são, mito e magia, uma 

forma de “organização ideológica e prática da ligação imaginária com o mundo” (MORIN, 2000, 

p.100). Imagem, mito, e magia seriam “fenômenos fundamentais, ligados ao aparecimento do 

homem imaginário” (idem, p.100-101).  

Voltando ao trecho citado dois parágrafos acima, veremos, então, que a imagem e a arte 

aparecem, juntamente com o mito e com a magia, como formas de “colonizar a morte”. Sob 

perspectiva nietzschiana, talvez seja lícito acrescentar ainda que é tal “colonização” que impulsiona a 

vida, a vontade de viver – que justifica a existência humana após essa “tomada de consciência” da 
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morte e da falta de sentido da vida. Daí a famosa frase nietzchiana “sem a música, a vida seria um 

erro”. Podemos tornar a frase mais geral e dizer que, para o filósofo, a vida só se justifica esteticamente. 

Em O nascimento da tragédia, Nietzsche postula dois “impulsos estéticos” – o apolíneo e o Dionisíaco: 

Para nos aproximarmos mais desses dois impulsos, pensemo-los primeiro como os 
universos artísticos, separados entre si, do sonho e da embriaguez, entre cujas 
manifestações fisiológicas cabe observar uma contraposição correspondente à que 
se apresenta entre o apolíneo e o dionisíaco (NIETZSCHE, 2007, p.24 [§1]). 

O apolíneo aproxima-se do universo onírico porque leva à figuração, à delimitação formal, à 

ordem, à separação do caótico “todo” que é o mundo em sua essência. Revelando-se mais 

intensamente nas formas mais belas, estas que nos seduzem por sua aparência, o apolíneo, parece-

nos, seria um impulso estético ligado à pulsão de vida freudiana – Eros, libido –, porque nos prende a 

este mundo da vida individual e trabalha no sentido de juntar e proliferar os indivíduos. 

O dionisíaco, por outro lado, aproxima-se da embriaguez porque “borra” os limites da 

representação, mistura e arrasta tudo para o caos essencial. Se, ao terror da dissolução do mundo da 

aparência, do mundo em que vivemos “conscientemente” – “se a esse terror acrescentarmos o delicioso 

êxtase que, à ruptura do principium individuationis, ascende do fundo mais íntimo do homem, sim, da 

natureza, ser-nos-á dado lançar um olhar à essência do dionisíaco [...]” (idem, p.27 [§1]).  

Se relacionamos, acima, o apolíneo a Eros, o dionisíaco, por sua vez, seria um impulso 

estético ligado a Tanatos – a pulsão de morte freudiana. De fato, o “retorno ao inorgânico” de que 

fala Freud não é senão um retorno ao “todo” que é o mundo.    

Voltando à questão da relação entre morte e imagem, veremos que, em Nietzsche, é a 

consciência da existência – da vida e da morte – e de sua falta de sentido que explicaria a imagem, 

ferramenta do impulso estético apolíneo. Em O nascimento da tragédia, após notar, citando a lenda da 

captura do deus Sileno pelo rei Midas2, que os gregos haviam se defrontado com o “absurdo da 

existência”, o filósofo enxerga as imagens mitológicas (representando as manifestações do impulso 

estético apolíneo de modo geral) como uma forma de justificar e suportar a existência: 

                                                 
2 “Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta, durante longo tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio 
SILENO, o companheiro de Dionísio. Quando, por fim, ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei qual dentre as 
coisas era a melhor e a mais preferível para o homem. Obstinado e imóvel, o demônio calava-se; até que, forçado pelo rei, 
prorrompeu finalmente, por entre um riso amarelo, nestas palavras: – estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do 
tormento! Por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo para ti é 
inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer” 
(NIETZSCHE, 2007, p.33 [§3], destaques no original). 
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O grego conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir: para que lhe fosse 
possível de algum modo viver, teve de colocar ali, entre ele e a vida, a resplandecente 
criação onírica dos deuses olímpicos (NIETZSCHE, 2007, p.33 [§3]). 

Também Régis Debray, que mencionamos no início do capítulo, associa intimamente a 

gênese da imagem ao “defrontar-se” com a morte. O autor parte, em sua reflexão, do curioso status de 

um cadáver humano: 

Já não é um ser vivo, mas também não é uma coisa. É uma presença/ausência; eu 
próprio como coisa, ainda meu ser mas no estado de objeto. [...]. É permitido 
pensar que a primeira experiência metafísica do animal humano, indissoluvelmente 
estética e religiosa, foi esse perturbante enigma: o espetáculo de um indivíduo 
passando ao estado de anônima gelatina. Talvez, a verdadeira fase do espelho 
antropiana: contemplar-se em um duplo, alter ego, e, no visível bem pertinho, ver 
algo diferente do visível (DEBRAY, 1993, p.29).  

É, portanto, a tensão entre vida e morte que desencadeia uma nova forma de se relacionar 

com o mundo. A perda da vida é uma transformação essencialmente “imaterial”: para se falar em 

“morte”, é preciso ver nas transformações visíveis a perda de algo transcendente, desse “eu” 

imaginário que, em Lacan, ganharia sua integridade através da experiência visual de si mesmo como 

um todo – o famoso “estágio do espelho” ou “fase do espelho”, expressão que, no trecho citado, 

aparece transposto para uma versão filogenética. 

Belting (2007), em seus extensos estudos sobre a história da imagem, observa que, se 

voltarmos suficientemente ao passado das práticas de produção de imagens, encontraremos sempre 

“a grande ausência que é a morte”. “A contradição entre presença e ausência, que ainda hoje se 

manifesta nas imagens, tem suas raízes na experiência da morte dos outros. Tem-se as imagens frente 

aos olhos assim como se tem frente aos olhos os mortos: apesar deles, não estão ali” (BELTING, 

2007, p.177, tradução nossa).  

Assim, vemos que nossa relação com as imagens surge de um “duplo registro”, de uma tensão 

entre vida e morte, presença e ausência, existência e inexistência, ser e não-ser. De fato, a questão da 

“duplicidade” aparece recorrentemente, e sob aspectos bastante diversos, no desenvolvimento de 

uma teoria da imagem. A própria oposição entre vida e morte pode aparecer tanto como “vida e 

morte do homem” quanto como “vida e morte da imagem” (título da obra de Debray a que nos 

referimos acima). Viemos tratando, até aqui, especialmente da primeira, mas a segunda também pode 

ser objeto de reflexões bastante profícuas. 
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A figura da “imagem viva” é comumente associada às crenças das sociedades chamadas 

“primitivas”. É um ponto pacífico entre uma grande parte dos intelectuais de nossa era que nós, 

modernos (e até mesmo pós-modernos), iluminados, seguindo a melhor tradição positivista, 

estabelecemos – ou, ao menos, deveríamos estabelecer – uma relação puramente racional com as 

imagens. As crenças primitivas teriam sido, como na perspectiva freudiana  “superadas” (cf., por 

exemplo, FREUD, 1972, v.XVII). Assim, aqueles que adotam atitudes mágicas frente às imagens são 

rapidamente tachados de doentes mentais, alienados, fetichistas, idólatras, ignorantes.  

Curioso notar, neste sentido, que o próprio Freud observe, em O estranho (1972, v.XVII), 

que algumas situações poderiam fazer o “superado” retornar – retorno este que causaria a sensação 

do unheimlich (estranho, sinistro). Dado que outra causa dessa sensação seria o retorno de algo 

“recalcado”, não vemos porque seria inadequado considerar que as atitudes mágicas frente às 

imagens, longe de terem sido “superadas”, teriam sido, isso sim, “recalcadas”. Continuariam, 

portanto, presentes em nossas formas atuais “normais” de agir, só que inconscientemente. Como 

explica Freud em O inconsciente (1972, v.XIV, p.191): 

Aprendemos com a psicanálise que a essência do processo de repressão [ou de 
recalque] não está em pôr fim, em destruir a idéia que representa um instinto, mas 
em evitar que se torne consciente. Quando isso acontece, dizemos que a idéia se 
encontra num estado ‘inconsciente’, e podemos apresentar boas provas para 
mostrar que, inclusive quando inconsciente, ela pode produzir efeitos [...].  

Ao questionarmos, dessa forma, a “superação” das atitudes mágicas, baseamos-nos 

principalmente no pensamento de Mitchell (2005, p.08, tradução nossa): 

Eu acredito que atitudes mágicas frente às imagens são tão poderosas no mundo 
moderno quanto foram nas assim chamadas “idades da fé”. [...]. Meu argumento é 
que a dupla consciência das imagens é um elemento profundo e duradouro das 
respostas humanas à representação. Não é algo que “superamos” quando 
crescemos, nos tornamos modernos ou adquirimos consciência crítica.3 

Sob este ponto de vista, as produções intelectuais e as tecnologias modernas, não “erradicam” 

a dimensão mágica de nossas relações com imagens – essa dimensão da imagem “viva” –, apenas a 

transfiguram e a camuflam: 

                                                 
3 No original: I believe that magical attitudes toward images are just as powerful in the modern world as they were in the so-
called ages of faith. […]. My argument here is that the double consciousness about images is a deep and abiding feature of 
human responses to representation. It is not something we “get over” when we grow, become modern or acquire critical 
consciousness. 
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Tecnologias modernas, longe de nos liberar dos mistérios cercando nossas 
próprias criações artificiais, produziram uma nova ordem mundial de “fatiches”, 
nova síntese da ordem dos fatos científicos e técnicos, de um lado, e do fetichismo, 
totemismo e idolatria do outro. Computadores, como sabemos, não são nada mais 
que máquinas de calcular. Eles também são (como sabemos igualmente bem) 
misteriosos novos organismos, formas de vida altamente complexas que vêm 
completas com parasitas, vírus e uma rede social própria4 (MITCHELL, 2005, 
p.26, tradução nossa). 

Tentando dar conta dessa duplicidade intrínseca à imagem, dividiremos a reflexão sobre os 

relacionamentos entre homens e imagens, que desenvolveremos nas próximas seções deste capítulo, 

em duas dimensões: uma de “vinculação” e outra de “interpretação”. 

O termo “vinculação” nos pareceu o mais adequado para fazer referência à dimensão da 

relação entre homens e imagens calcada nestas ambiguidades da vida e da morte, da dominação e da 

submissão, do amor e do ódio.  

Abordaremos tal dimensão na seção 3.3. Interessar-nos-á, aí, estudar quando nos vinculamos 

às imagens de modo semelhante à vinculação com um amigo, ou com um inimigo, com um amante, 

com um deus, ou ainda com um escravo ou com um objeto inanimado. Como estas diferentes 

vinculações tomam forma em diferentes momentos histórico-culturais? Como tratamos as imagens e 

como nos sentimos em relação a elas? E poderíamos nos questionar ainda acerca do papel das 

imagens no estabelecimento destes vínculos.  

Ao lado da dimensão de vinculação, estaria uma dimensão de “interpretação” calcada 

principalmente nas oposições do visível e do invisível, do percebido e do imaginado. Ao estudá-la, 

refletiremos sobre os regimes de visualidade que estruturam a experiência visual em determinados 

momentos histórico-culturais. 

Se fôssemos usar a frase de Hegel reproduzida na epígrafe deste capítulo para explicar a 

divisão proposta, diríamos que, ao abordar a dimensão de “interpretação” (seção 3.2), preocupa-nos 

o que faz certos retratos serem “tão parecidos”. Ao nos determos na dimensão de “vinculação” (seção 

3.3), interessa-nos o que pode fazer tais retratos “causarem náuseas”.  

Ao abordar as duas dimensões, enfocaremos momentos especialmente relevantes nos quais 

as imagens canalizam tensões sociais ou nos quais elas adquirem novo status e passam a ser vistas e 

                                                 
4 No original: Modern Technologies, far from liberating us from the mystery surrounding our own artificial creations have 
produced a new world order of “factishes”, new syntheses of the orders of scientific, technical factuality on the one hand and of 
fetishism, totemism and idolatry on the other. Computers, as we know, are nothing but calculating machines. They are also (as 
we know equally well) mysterious new organisms, maddeningly complex life-forms that come complete with parasites, viruses and 
social network of their own. 
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interpretadas de modo bastante diverso – muitas vezes, os dois ocorrem simultaneamente. Mitchell 

diria em que em momentos como estes ocorre uma “virada imagética” (pictorial turn). 

O autor cunha a expressão inicialmente para se referir a uma “virada” que seguiria a “virada 

linguística” de Richard Rorty. Seria, portanto, essencialmente contemporânea e caracterizada pela 

centralidade da imagem como “[...] um ponto de peculiar fricção e desconforto junto a uma larga 

faixa de questionamentos intelectuais” (MITCHELL, 1994, p.13). Posteriormente, entretanto, 

Mitchell torna a noção mais abrangente com o que ele chama de versão perene ou recorrente da 

“virada imagética”. Assim ampliado, o conceito pode se referir a qualquer situação em que esteja 

ocorrendo uma espécie de “crise” da imagem – seja uma crise religiosa em Bizâncio, nos séculos VII e 

VIII, seja uma crise midiática num mundo globalizado, nos séculos XX e XXI. 

3.2  INTERPRETAÇÃO: REGIMES DE VISUALIDADE E TECNOLOGIAS DA IMAGEM 

 
Figura 11 – Aula de modelo vivo egípcia (ALAIN, 1955) 

A imagem reproduzida na figura 11, acima, parece-nos um excelente ponto de partida para as 

reflexões que queremos desenvolver nesta seção, relacionadas aos modos de ver e de representar 
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visualmente o mundo, bem como às formas de “decodificar” e “entender” representações visuais. 

Gombrich utiliza tal imagem na introdução de seu livro Arte e ilusão (2007) para formular algumas 

das perguntas que guiarão esta sua obra e que também servirão como um eixo para nosso estudo. São elas: 

Por que diferentes idades e diferentes países representaram o mundo visível de 
maneira tão distinta? As pinturas [e fotografias] que hoje consideramos fiéis à 
realidade parecerão tão pouco convincentes para futuras gerações como a pintura 
egípcia para nós? Será inteiramente subjetivo tudo que diz respeito à arte ou haverá 
padrões objetivos na matéria? E se houver, se os métodos ensinados hoje nas 
classes de modelo vivo resultam em imitações mais fiéis da natureza que as 
convenções adotadas pelos egípcios, por que os egípcios não as adotaram? Será 
possível, como sugere nosso cartunista, que eles percebessem a natureza de modo 
diverso? E essa variabilidade da visão artística não nos ajudaria a explicar também 
as desnorteadoras imagens criadas pelos artistas contemporâneos? (GOMBRICH, 
2007, p.03). 

Já tangenciamos algumas destas questões na seção 2.1. Nela, observarmos o caráter criativo 

das imagens visuais, sejam mentais, sejam gráficas. Argumentamos que para que transponhamos 

estímulos nervosos em imagens coerentes com forma, luz e sombra etc., necessitamos de um 

aprendizado sensorial baseado na experiência empírica e em certas “regras” sócio-culturais que 

estruturem estas experiências. Chamamos os conjuntos dessas “regras” de regimes de visualidade. 

Importante notar que tais “regras”, de caráter mais propriamente estético, se imbricarão ainda com as 

circulações de significados e com as dinâmicas dos afetos, de modo que as relações que se 

estabelecem entre homens e imagens são orientadas por uma infinidade de padrões sócio-culturais.  

Os regimes de visualidade estão ligados à relação que os grupos nos quais o observador se 

insere estabelecem com as imagens, ou seja, ao papel que as imagens desempenham na “realidade” 

social daquele que olha: com o que está relacionado o ato de olhar? Por que se olha? O que se espera 

ver, ou ainda, o que “existe” nesta “realidade” para se ver? Como se deve agir frente ao que se vê? 

Como construir as semelhanças ou agrupar visualmente as coisas? Quando se produz uma imagem 

gráfica, o que se deve representar e como se deve representar? 

Seguindo esse raciocínio, podemos dizer que o uso da expressão “regime de visualidade” 

pressupõe uma abordagem que poderíamos chamar, genericamente, de socioconstrucionista.  Não é 

uma abordagem inteiramente distinta da adotada por Gombrich na obra mencionada, ainda que haja 

algumas diferenças – Gombrich dá a entender, por exemplo, que os egípcios não produziam 

representações “realistas” porque não dispunham de um acervo de técnicas/esquemas que 

permitissem a produção de tais representações, de modo que o que é “fácil para nós” não seria “fácil 
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para eles”, isto é, para “eles” que eram “primitivos”. Como argumentaremos em seguida, entretanto, 

mais do que a facilidade ou dificuldade (de todo modo relativas) de produzir tais representações 

“realistas”, cabe perguntar onde e quando elas são desejáveis, efetivamente produzidas e, acima de 

tudo, vistas como imagens realistas. 

Interessa-nos fugir da ótica evolucionista implícita na obra de Gombrich e propor uma 

perspectiva mais explicitamente preocupada com as dinâmicas do consumo de imagens – e, assim, 

com o observador/espectador como sujeito inserido numa realidade social específica – e com os 

processos comunicacionais.   

Voltando às perguntas feitas por Gombrich e procurando respondê-las talvez fique mais fácil 

expor os pressupostos da análise que realizaremos nesta seção. Vejamos:   

Sobre a primeira pergunta5, diríamos que as formas de representar o mundo visível mudam 

de acordo com os regimes de visualidade de cada época e de cada lugar. Obviamente, tal resposta não 

explica muita coisa, seu principal mérito é o de indicar que, para estudar tais mudanças, não se deve 

procurar uma fórmula geral, e sim particularidades sócio-históricas – tecnológicas e epistemológicas 

– que possam esclarecer algumas mudanças específicas nestes regimes. Esse é, grosso modo, o 

método utilizado por Jonathan Crary em seu estudo sobre as “técnicas do observador” (1992) no 

século XIX, obra que será uma das principais referências em nossas reflexões nesta seção.  

Sobre a segunda pergunta6, mais do que respondê-la, seria interessante notar que, como o 

próprio Gombrich dá a entender depois, há outra mais importante: as gerações futuras se 

relacionarão com as imagens com base na noção de fidelidade à realidade? Para que digamos que 

uma imagem é mais ou menos realista, é necessário encará-la como uma “janela para o mundo”; e 

este, obviamente, não é o único modo de olhar uma imagem, como se pode depreender de relações às 

vezes estabelecidas com imagens tão diversas quanto os desenhos egípcios, os semáforos de pedestre 

nas avenidas, o bezerro de ouro dos hebreus, os quadros abstratos, os gráficos e diagramas utilizados 

em artigos científicos.  

A terceira pergunta7 é, na verdade, uma pergunta filosófica, e tudo o que poderíamos dizer em 

relação a ela é que, ao estudar as imagens, devemos nos ater ao mundo fenomênico e que não nos 

                                                 
5 “Por que diferentes idades e diferentes países representaram o mundo visível de maneira tão distinta?” 
6 “As pinturas [e fotografias] que hoje consideramos fiéis à realidade parecerão tão pouco convincentes para futuras 
gerações como a pintura egípcia para nós?” 
7 “Será inteiramente subjetivo tudo que diz respeito à arte ou haverá padrões objetivos na matéria?” 
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aventuraremos a tratar de uma possível objetividade da “coisa em si”. Tal posição invalida a pergunta 

seguinte8. Quanto à quinta pergunta9, já a respondemos afirmativamente. Vale ressaltar, entretanto, 

que dizer que os egípcios percebiam a natureza de modo diverso não é o mesmo que dizer que eles 

desenhavam aquilo que percebiam da mesma forma que nós desenharíamos se percebêssemos o mesmo 

que eles; e muito menos , como na figura 11, que eles desenhavam o que percebiam com as mesmas 

técnicas que utilizamos nas aulas de modelo vivo. De fato, como nota Mitchell (1994, p.44, tradução 

nossa), ao comentar a mesma figura: 

[...] o ponto principal do cartum é que os estudantes de arte egípcios não são 
mostrados como diferentes, mas se comportam exatamente como estudantes de 
arte ocidentais e modernos o fazem na tradicional aula de modelo vivo. [...]. Eles 
aparecem desenhando exatamente o que vêem, não algum estereótipo ou esquema 
conceitual. O que é engraçado no cartum, parece-me, não é que egípcios antigos 
apareçam (como poderíamos esperar) como seres exóticos, estranhos, diferentes 
de nós, mas que apareçam (contrariamente às expectativas) sendo exatamente 
como nós.10 

Assim, não devemos encarar este “ver o mundo de forma diferente” como uma solução para o 

problema do realismo na representação visual, pois não há nenhum motivo para que, considerada 

esta diferente forma de ver, postulemos que as outras dimensões da relação que os egípcios 

estabeleciam com as imagens identifiquem-se com as nossas – que postulemos, por exemplo, que eles 

representavam exatamente “o que viam”. 

Por fim, no que se refere à última pergunta11, acreditamos que a resposta é afirmativa, que um 

estudo sobre os regimes de visualidade pode jogar luz não apenas sobre as imagens da arte 

contemporânea, mas também sobre outras imagens que não costumam ser caracterizadas como 

artísticas, mas com as quais interagimos cotidianamente – quais sejam, as imagens midiáticas. É com 

base nessa convicção que, aqui, propomo-nos a realizar um estudo desta natureza. Ao fazê-lo, não 

teremos a pretensão de reconstruir toda uma história dos regimes de visualidade, o que exigiria a 

                                                 
8 “E se houver, se os métodos ensinados hoje nas classes de modelo vivo resultam em imitações mais fiéis da natureza que 
as convenções adotadas pelos egípcios, por que os egípcios não as adotaram?” 
9 “Será possível, como sugere nosso cartunista, que eles percebessem a natureza de modo diverso?” 
10 No original: [...] the whole point of the cartoon is that the Egyptian art students are not shown as different at all, but behave 
just as modern, western art students do in a traditional life-class. […]. They are shown drawing exactly what they see, not some 
“stereotype” or conceptual schema. What is funny about the cartoon, I take it, is not that ancient Egyptians are shown (as we 
might expect) to be exotic, alien, and different from us, but that they are shown (against all expectation) to be just like us. 
11 “essa variabilidade da visão artística não nos ajudaria a explicar também as desnorteadoras imagens criadas pelos artistas 
contemporâneos?” 
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envergadura de um Régis Debray ou de um Foucault – e seria uma espécie de kitsch intelectual ter tal 

pretensão em uma dissertação de mestrado. 

Assim, enfocaremos principalmente certas mudanças que teriam ocorrido no regime de 

visualidade no século XIX e que teriam sido cruciais na estruturação dos regimes de visualidade 

contemporâneos. Poderíamos dizer, para usar a expressão de Mitchell da qual tratamos 

anteriormente, que ocorre aí uma “virada imagética”.  

Para desenvolver este estudo, tomaremos como guias principais dois autores: Crary e 

Aumont. O primeiro, ao estudar a mencionada “virada”, anuncia que escreveu sua reflexão no meio 

de outra “virada imagética” ainda maior: 

Esse é um livro sobre visão e sua construção histórica. Apesar de abordar 
principalmente eventos e ocorrências de antes de 1850, ele foi escrito no meio de 
uma transformação na natureza da visualidade provavelmente mais profunda do 
que a que separa a iconografia medieval da perspectiva da renascença. O rápido 
desenvolvimento em pouco mais de uma década de uma gama de técnicas de 
computação gráfica é parte de uma radical reconfiguração das relações entre um 
sujeito observador e modos de representação que efetivamente anula a maioria dos 
significados culturalmente estabelecidos dos termos observador e representação12 
(CRARY, 1992, p.01, tradução nossa). 

Nesta seção, seguiremos o autor em sua decisão de apenas mencionar esta rápida transformação 

contemporânea – falaremos dela no próximo capítulo. Acreditamos que tal menção pode ser útil como 

uma base de comparação que talvez colabore para esclarecer a natureza das mudanças que se operaram no 

século XIX. Se, no trecho citado acima, Crary enfatiza o advento da imagem digital (um novo tipo de 

imagem técnica), no século XIX, é a própria imagem técnica que surge. 

Muito já se escreveu sobre os desdobramentos do advento da imagem técnica, os estudos 

mais conhecidos sendo, provavelmente, os de Walter Benjamin, “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (2000) e “Pequena história da fotografia” (1996), nas quais o pensador 

aponta um “enfraquecimento da aura” que seguiria a reprodução exacerbada das obras de arte. Os 

diversos estudos com enfoque semelhante ao de Benjamin, entretanto, não costumam analisar as 

transformações nos regimes de visualidade que teriam permitido o advento da imagem técnica. Talvez 

                                                 
12 No original: this is a book about vision and its historical construction. Although it primarily addresses events and 
developments before 1850, it was written in the midst of a transformation in the nature of visuality probably more profound than 
the break that separates medieval imagery from renaissance perspective. The rapid development in little more than a decade of a 
vast array of computer graphics techniques is part of a sweeping reconfiguration of relations between an observing subject and 
modes of representation that effectively nullifies most of the culturally established meanings of the terms observer and 
representation. 
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por isso, para alguns, tal imagem tenda a adquirir o status de uma creatio ex nihilo e seus 

desdobramentos acabem sendo vistos sob a ótica de um determinismo técnico. Narrativas 

paradigmáticas desse olhar são os mitos de assombro com a “nova imagem”, que aparece como algo 

inteiramente diferente de qualquer coisa que já se tivesse visto. No caso do cinema, o mais famoso 

desses mitos conta o pavor e a fuga desvairada dos primeiros espectadores de A chegada de um trem à 

estação, filme de Lumière. Mesmo se considerássemos que há base para a história, entretanto, não 

caberia considerá-la um indicador do caráter totalmente extraordinário da imagem. Não que ela não 

impressione e não possa engendrar esses “efeitos de realidade” de que nos fala Aumont (2004, p.31): 

[...] um [dos espectadores das primeiras projeções de Lumière] vê, por exemplo, as 
barras de ferro “incandescerem” (em Ferradores), outro vê as cenas reproduzidas 
“com as cores da vida”; de todos os relatos [sobre essas projeções] que li, não há 
um sequer que lamente [...] só ter visto uma imagem cinza.   

Queremos apontar apenas que esses “efeitos de realidade” dependem tanto da materialidade 

da imagem e das características estruturais do aparelho biológico da espécie humana quanto dos 

regimes de visualidade que permitem que o espectador veja tal materialidade como imagem e, acima 

de tudo, como imagem realista.  

Voltando à questão da “novidade” da imagem cinematográfica, veremos que o observador do 

fim do século XIX já estava mais do que acostumado a interagir com uma gigantesca gama de 

“dispositivos ópticos” como o thaumatrópio, o estereoscópio, o estroboscópio, o zootrópio etc. – 

falaremos deles adiante –, e ainda com dispositivos como o diorama13 e o panorama14 e com os 

“shows de fantasmagoria”15. Arlindo Machado (1997, p.23) mostra a estreita vinculação do cinema 

com alguns desses dispositivos: 

                                                 
13 Diorama é um nome que se aplica a diversos dispositivos que visavam uma apresentação extremamente “realista” de 
imagens, normalmente grandes pinturas, utilizando, para tanto (além, obviamente, das técnicas pictóricas), jogo de luzes, 
adaptação do espaço de exposição (com telas curvas, por exemplo), materiais específicos como telas translúcidas, vidros etc. O 
primeiro dispositivo a receber o nome “Diorama”, de acordo com R. Derek Wood (1993), foi inaugurado por Daguerre e seu 
parceiro Charles Bouton, em Paris, em 1822 – na obra citada, o autor descreve cuidadosamente tal dispositivo. 
14 O panorama foi, segundo Aumont (2004), um dos espetáculos mais apreciados no século XIX. Consistia em pinturas 
megalomaniacamente gigantescas expostas normalmente em locações especialmente construídas a custos elevados. 
“Poder-se-ia, simplificando, falar de um panorama à européia, que consiste em uma imagem circular contemplada de uma 
pequena plataforma central, e de um panorama à americana, constituído por uma imagem plana que se desenrola diante 
do espectador” (idem, p.55-56, ênfases no original). 
15 O “show de fantasmagoria” foi retratado de modo interessante no filme O ilusionista (E.U.A./República tcheca, 2006, 
direção de Neil Burger). Para uma descrição textual, citemos Sarmiento (2002): “um espetáculo de Fantasmagorias 
utilizava-se de vários fantascópios [projetores rudimentáres, derivados das lanternas mágicas], cujas projeções, ora atrás 
de telas, ora na superfície vaporosa de gazes comburentes, cresciam e diminuíam conforme a proximidade do projetor, 
recheado de fantasmas e criaturas malignas. Tudo movimentava-se, avolumando-se, sumindo-se no ambiente sombrio da sala”. 
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Se encararmos o cinema como um sistema particular de recursos expressivos em 
que se tem, de um lado, a sintetização do movimento e da duração pela rápida 
exibição de imagens fixas separadas e, de outro, a projeção dessas imagens numa 
tela branca instalada dentro de uma sala escura, com o respectivo 
acompanhamento sonoro, para uma grande audiência, naturalmente devemos 
incluir em tal categoria não apenas os arrepiantes espetáculos de fantasmagoria do 
belga Étienne-Gaspard Robert (apelidado Robertson; final do século XVIII), não 
apenas os extraordinários desenhos animados de longa-metragem do teatro óptico 
do francês Émile Reynaud (meados do século XIX), mas também a tradição inteira 
da lanterna mágica (desde o século XVII). 

Assim, não devemos cometer o erro de tratar o cinema ou a fotografia – ou, de resto, qualquer 

nova mídia – como uma invenção sem precedentes que, aparecendo como que por geração 

espontânea, vem determinar (numa visão determinista) novos regimes sensoriais e simbólicos. 

Como coloca Mitchell (2005, p.215, tradução nossa), em certo aspecto, “as novas mídias não 

remapeiam nossos sentidos tanto quanto analisam a operação dos sentidos já construídos pela 

natureza pelo hábito e pelas mídias anteriores e tentam assemelhar-se a elas”.   

Por outro lado, não convém cometer o erro oposto e não considerar novidade alguma. As 

novas mídias não apenas possuem suas especificidades técnicas como também ganharão um status 

específico na prática e no imaginário social. Ao refletir sobre as primeiras projeções de Lumière, 

Aumont (2004, p.34) comenta: 

[…] por esse transbordamento de realidade [relacionada à proliferação quase 
infinita dos detalhes], a vista Lumière escapa, de saída, de uma parte de sua 
herança – o brinquedo, o zootrópio, o fantascópio, o divertimento baudelairiano –, 
e passa, de saída para o lado da arte, mesmo que ainda uma arte menor. 

Algo semelhante ocorre com a fotografia. Sabe-se que a camera obscura há muito era utilizada 

pelos pintores como instrumento de trabalho (cf. HOCKNEY, 2002) e que estes muitas vezes 

tentaram desesperadamente reproduzir a imagem projetada. Ainda assim, é inegável que a 

possibilidade de fixação automática da projeção luminosa muda muita coisa, a começar pela 

substituição das manchas de tinta pelas manchas químicas. Cabe, portanto, perguntar o que mudou 

com o advento da fotografia, mas cabe também – e, para nosso estudo, esta é, das duas, a questão 

principal – perguntar sob que circunstâncias históricas tornou-se viável, pensável e desejável a 

invenção da fotografia – uma vez mais, não se deve partir do princípio que “sempre” se buscou 

inventar a fotografia, a suposta “imagem realista por excelência”, e, portanto, que seu advento 

dependeria apenas de “progressos técnicos”.   
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É preciso [...] colocar de saída que a condição de possibilidade (não digo, 
portanto, é claro, a causa) da invenção da fotografia é, a princípio, que outros tipos 
de imagens – diferentes daquelas saturadas de sentido e de escritura, do Egito – 
fosse desejável em uma sociedade, e, mais precisamente, lá onde se produzem as 
imagens, ou seja: no início do século XIX, na pintura. Assim, a determinação mais 
direta da invenção da fotografia deve ser lida em certas mudanças ideológicas 
maiores que afetaram a pintura em torno de 1800 (AUMONT, 2004, p.48). 

Essas mudanças “ideológicas” remetem ao que Aumont chama de “mobilização do olhar” e 

que Crary (1992) denomina “desenraizamento” da visão – a raiz da qual se liberta sendo, aqui, o 

modelo inflexível e supostamente objetivo da camera obscura. 

Se a camera obscura, como um conceito, subsistiu como um terreno objetivo da 
verdade visual, uma variedade de discursos e práticas - na filosofia, ciência, e nos 
procedimentos de normatização social - tendem a abolir as fundações desse 
terreno no início do século XIX. Em certo sentido, o que ocorre é uma nova 
valoração da experiência visual: ela ganha uma mobilidade e uma maleabilidade 
sem precedentes, abstraídas de qualquer raiz ou referente16 (CRARY, 1992, p.14). 

Para Aumont, mais focado na questão da representação gráfica, as mudanças em questão 

consistiam principalmente em uma “liberação” dos esquemas pictóricos que definiam o que era 

“representável”. Ele enfatiza, no fazer artístico, a “passagem do esboço – registro de uma realidade já 

modelada pelo projeto de um futuro quadro – ao estudo – registro da realidade “tal como ela é”, por ela 

mesma” (AUMONT, 2004, p.48).  

Peter Galassi [...] nota a mobilidade ativa da pirâmide visual que fundaria esse 
desenvolvimento do estudo: uma concepção do mundo como campo 
interrompido de quadros potenciais, esquadrinhados pelo olhar do artista que o 
percorre, o explora e repentinamente pára para recortá-lo, “enquadrá-lo”. Só é 
preciso dar um passo para ver nisso – é a tese de Galassi – a chave do aparecimento 
de uma ideologia fotográfica da representação: a máquina fotográfica como 
encarnação dessa mobilidade enfim encontrada (idem, p.49). 

Esta passagem do esboço ao estudo e a questão de uma “ideologia fotográfica” servirão como 

base para duas reflexões. A primeira remete a outra dimensão da mesma transformação, que, 

acreditamos, pode ser representada pela passagem do pitoresco ao fotogênico. Aumont, na obra citada, 

aborda-a de uma maneira bastante interessante – há uma passagem, diz ele, da procura do ordinário 

(esquemas pictóricos) no extraordinário (uma nova e maravilhosa vista, por exemplo) para uma 

procura do extraordinário (o que, na fotografia e no cinema, aparece na noção de fotogenia) no 
                                                 
16 No original: If the camera obscura, as a concept, subsisted as an objective ground of visual truth, a variety of discourses and 
practices – in philosophy, science, and in procedures of social normalization – tend to abolish the foundations of that ground in 
the early nineteenth century. In a sense, what occurs is a new valuation of visual experience: it is given an unprecedented mobility 
and exchangeability, abstracted from any founding site or referent. 
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ordinário (mundo cotidiano).  Estaria aí, inclusive – na consonância com as transformações que se 

operavam nos regimes de visualidade –, tanto na análise de Aumont como na que propõe Morin 

(1997), a explicação do sucesso de Lumiére e do fracasso de Edison. 

O espantoso êxito suscitado pelas tournées Lumière não se deve apenas, insiste 
Sadoul, à descoberta do mundo desconhecido, ao pitoresco, mas também à 
descoberta do cotidiano. Ao contrário de Edison, cujos primeiros filmes 
mostravam cenas de music-hall ou combates de boxe, Lumière teve a intuição 
genial de filmar e projetar como espetáculo o que não é espetáculo: a vida prosaica, 
os transeuntes no seu dia a dia (MORIN, 1997, p.32).  

A segunda reflexão remete a uma possível base comum entre a fotografia e o impressionismo 

– como o próprio nome do movimento diz, aqui o que importa é a realidade como ela aparece para o 

pintor/observador, a impressão que este tem da realidade e que tenta reproduzir na tela.  Assim, 

veremos que a pintura impressionista também remete ao estudo de que nos fala Aumont se 

observamos que a “realidade tal como ela é” e a “realidade como ela aparece para um observador” 

começam a se confundir por volta desta mesma época. Como nota Crary (1992), a relação entre 

visão e realidade está mudando radicalmente no início do século XIX – há uma oposição entre um 

entendimento da visão como processo “objetivo” de captura da realidade e um “novo” entendimento 

da mesma como “subjetiva”, a imagem como produção do corpo e da mente a partir de estímulos.  

Podemos citar a teoria da visão de Goethe, fundada no estudo das afterimages (pós-imagens), como 

um marco deste novo paradigma. Crary afirma que, por volta de 1820, as pesquisas científicas ligadas 

às afterimages proliferavam e que os experimentos relacionados a tais pesquisas acabaram dando 

origem aos mais diversos dispositivos ópticos. “Agrupando todos eles [os dispositivos] estava a noção 

de que a percepção não era instantânea e a noção de uma disjunção entre olho e objeto” (CRARY, 

1992, p.104, tradução nossa). 

Esses dispositivos ópticos que mencionamos se difundiram rapidamente e se transformaram 

em populares formas de entretenimento – fenômeno que evidencia a imbricação entre produção 

intelectual e práticas de olhar, as duas colaborando na estruturação do que estamos chamando de 

regimes de visualidade. 

Vejamos alguns deles: o thaumatrópio é um disco com dois desenhos, um de cada lado, feitos 

de modo que se completem – um passarinho de um lado e uma gaiola de outro, por exemplo. Ao se 

girar o disco rapidamente, tem-se a impressão de que os dois desenhos formam um só – um 

passarinho dentro de uma gaiola, no exemplo citado. O zootrópio (figura 14) consiste em um 
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cilindro com desenhos seqüenciais na parte interna e perfurações. Quando o cilindro é girado ao 

redor de seu eixo, o observador enxerga rapidamente, através dos buracos, cada uma das imagens, 

tendo a sensação de ver uma imagem em movimento. O estereoscópio (figura 12) é um dispositivo 

que “direciona” o olhar, fazendo com que cada olho “veja” uma imagem diferente. Cada imagem é 

apenas ligeiramente diferente da outra, copiando as diferenças entre as vistas dos dois olhos, de modo 

que, diante das duas imagens, vistas separadamente, tem-se a sensação de ver apenas uma imagem 

tridimensional.    

 

 
Figura 12 – estereoscópio (esquerda) e zootrópio (direita) 

Os três servirão como representantes de duas “descobertas”. Os dois primeiros dispositivos 

relacionam-se à “persistência retiniana” – “descobre-se” que a percepção não é instantânea e que 

continuamos a ver o que estávamos vendo alguns microssegundos atrás mesmo na ausência do 

objeto visto. Pouco importa, para nós, que, posteriormente, outras teorias afirmem que a impressão 

de movimento não tenha nada a ver com persistência retiniana. O estereoscópio, por sua vez, 

relaciona-se à “estereoscopia” – “descobre-se” que intuímos a tridimensionalidade com base nas 

pequenas diferenças entre as imagens projetadas nas duas retinas. Duas “descobertas”, portanto, que 

revelam claramente o novo status da imagem perceptual como criação do observador – i.e. de seu 

corpo e de sua mente – e não mais como uma espécie de projeção da realidade nele (modelo da 

camera obscura). 

Dos três dispositivos de que falamos, destaquemos, agora, o estereoscópio. Notemos, 

primeiro, que ele foi, provavelmente, o mais popular deles – como argumenta Crary (1992), 

normalmente esquecemos o papel central do estereoscópio nas práticas de consumo de imagens 
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fotográficas do século XIX.17 Em segundo lugar, observemos que ele talvez seja, dentre os três, o que 

melhor demonstra que o “engano” do olhar relacionado a estes dispositivos é muito diferente do 

levado a cabo por um trompe l’oeil.18 O que Aumont (2004, p.49, ênfases no original) vê acontecer na 

pintura do século XIX – a passagem “de uma pintura que se dirige ao espectador de modo 

denegatório, com a tentação permanente do trompe-l’oeil [...] a uma pintura que supõe expressamente 

o olhar do espectador” – fica ainda mais explícito com o estereoscópio. O “engano” aqui não é tanto 

dessa entidade abstrata “olhar” (e menos ainda do olhar monocular e imóvel do modelo camera 

obscura) quanto do corpo/mente do observador – o corpo, agora, considerado em suas 

particularidades: espacialmente, dois olhos separados por uma distância mais ou menos homogênea 

e, cognitivamente, uma forma mais ou menos comum de agrupar os estímulos dos dois olhos em uma 

única imagem coerente.  

Com esta análise do novo status do olhar, agora corporificado, voltamos às linhas mais gerais 

da “virada” que estamos analisando. Claramente, a corporificação do olhar está intimamente ligada à 

possibilidade da desvinculação da sensação visual e da imagem já significada pela razão, problemática 

esta que aparece tanto na proposta de “mobilização do olhar” de Aumont quanto no 

“desenraizamento” da visão proposto por Crary. Os dois tratam de um descolamento da imagem 

visual, seja a imagem perceptual seja a imagem gráfica, de sua função representativa/significante.  Em 

Aumont, isso é bastante claro. Até o final do século XVIII, diz o autor, “há sempre, sob a 

representação da natureza, um texto, mais ou menos próximo, mais ou menos explícito, mas que 

explica sempre o quadro e lhe dá seu verdadeiro valor” (AUMONT, 2004, p.50); a partir do início do 

século XIX esse texto se apaga e a “janela” (moldura) agora se abre para um mundo puramente 

estético – isto é, de uma estética autônoma e que se justifica por si mesma.  

Crary aponta descolamento semelhante quando nota que, até o início do século XIX, não 

fazia sentido falar em uma imagem visual “pura” – essa imagem vista por um suposto “olho inocente” 

que procuravam Cézanne e os impressionistas e sobre a qual teorizava Ruskin – pois a “sensação” não 

podia ser separada da atividade da razão. Seria só a partir do início do século XIX, com as teorias 

                                                 
17 Curioso notar, neste sentido, a ampla e repentina “volta” da estereoscopia em pleno século XXI, como uma prática 
diferenciada de consumo de filmes em salas de cinema “tradicionais” e com a utilização de óculos mais elaborados que os 
de papel, costumeiramente usados em parques de diversão e outros lugares específicos que nunca deixaram de exibir os 
“filmes 3D”, como são chamados. 
18 Para uma explicação rápida, digamos que são chamadas de trompe l’oeil aquelas pinturas que se aproveitam do ambiente em 
que se inserem e do ângulo em que serão vistas para “enganar” o olhar, passando-se por objeto “tridimensional”. Por exemplo, 
uma porta pintada em tamanho real em um muro que pudesse ser confundida com uma porta passível de ser aberta.  
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subjetivistas da visão das quais falamos acima, que se poderia separar a sensação visual de sua 

elaboração e significação pela razão. Não é coincidência, portanto, que Schopenhauer, em sua teoria 

da visão, pergunte-se o que veria um homem que, diante de uma paisagem, se visse repentinamente 

privado de todo o intelecto19 – pergunta esta que, de acordo com a argumentação de Crary, não faria 

sentido até então.  

Seguindo tal linha de raciocínio e vendo esse “descolamento” como um fenômeno 

generalizante que une as análises de Crary e Aumont, é impossível não lembrar da “descontinuidade 

epistêmica” que Foucault localiza também no início do século XIX e que encerraria o que ele 

denomina “pensamento clássico”. O fim deste, escreve o filósofo, “coincidirá com o recuo da 

representação, ou, antes, com a liberação, relativamente à representação, da linguagem, do ser vivo e 

da necessidade [e, acrescentaríamos, da imagem]” (FOUCAULT, 2007, p.289). 

Foucault não enfoca muito explicitamente a imagem, mas demonstra que o “descolamento” 

do qual falávamos não se opera apenas no campo da visualidade, e sim no da representação de modo 

geral. Assim, o termo “imagem”, na “virada imagética” do século XIX, pode ser considerado também 

em seu sentido mais amplo de “imagem de mundo”, aproximando-se, deste modo, da noção de 

epistémê que Foucault utiliza.   

Se a imagem-intuição ganha certa autonomia em relação ao entendimento que a transforma 

em imagem inteligível, imagem de algo, Foucault afirma que a linguagem, analogamente, libera-se do 

conhecimento, do trabalho de significação que antes a encobria.  

A partir do século XIX, a linguagem se dobra sobre si mesma, adquire sua 
espessura própria, desenvolve uma história, leis e uma objetividade que só a ela 
pertencem. [...]. Conhecer a linguagem não é mais aproximar-se o mais perto 
possível do próprio conhecimento (idem, p.409-410). 

E também a questão da corporificação do olhar (olhar que pertencerá, a partir de então, a um 

homem) da qual tratamos acima aparece na análise foucaultiana em suas linhas mais gerais: “na 

representação, os seres não manifestam mais sua identidade [como poder-se-ia supor que fariam no modelo 

clássico, da visão objetiva], mas a relação exterior que estabelecem com o ser humano” (idem, p.431). 

Nessas ligações que fizemos com a análise foucaultiana pode-se perceber, então, como já 

mencionamos, que as transformações nos regimes de visualidade no século XIX são parte de uma 

                                                 
19 A resposta do filósofo, já citamos no primeiro capítulo: nada lhe restou “a não ser a sensação de um estímulo muito 
variado de sua retina, semelhante a diversas manchas cromáticas numa paleta de pintor, o que seria, por assim dizer, a matéria 
bruta da qual seu intelecto criou há pouco tal visão” (SCHOPENHAUER, 2005, p.32). 
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mais ampla reconfiguração da “epistéme ocidental”, como diria Foucault. Ou seja, mudanças que não 

dizem respeito apenas aos regimes de visualidade, mas também a outros regimes sensoriais e sensíveis 

e a outros regimes das mais diversas esferas do pensamento.  

Tal constatação, acreditamos, pode ser feita também, ainda que de maneira bastante diversa, 

quando pensamos em algumas transformações mais próximas da esfera de uma sociologia do 

cotidiano – transformações que, acreditamos, são igualmente essenciais para se compreender a 

formação dos regimes de visualidade contemporâneos. 

Estas mudanças, em suas amplas conexões com estruturas macrossociais, remetem à 

reconfiguração do espaço urbano, à passagem do comércio para o espaço público, que dá origem a 

esse importante meio visual que chamamos de “vitrine”, à nova “cultura do espaço público” – de que 

tratam, com perspectivas e objetivos diversos, Georg Simmel e Richard Sennett – e suas relações com 

a moda, ao surgimento das primeiras formas de publicidade, à dissolução de uma esfera autônoma da 

arte, às figuras do dândi, do flâneur e do voyeur. 

É em meio a essas transformações finisseculares que o “consumo” – entendido, agora, em seu 

sentido mais estrito, como prática mercantil – se alastra pelas esferas da vida cotidiana, com o comércio 

público, a propaganda, as lojas de departamento, a popularização da moda, a estetização das mercadorias. 

Relacionados ao espraiamento do consumo estão o “transbordamento da esfera da Arte” e o 

“decllínio da nobreza”: todos estes, acreditamos, podem ser considerados marcos de uma nova 

“lógica” no relacionamento com imagens. Explicitemos o caráter esquemático desses apontamentos 

para que não pareçamos descuidados e apressados em nossas reflexões. Estamos, de todo modo, 

apenas propondo certas relações que podem jogar luz em alguns aspectos de nosso estudo e servir 

como um elo entre as reflexões desta seção e as da próxima. 

Assim, vejamos o que nos interessa: no que diz respeito ao “transbordamento da esfera da 

Arte”, cabe lembrar não apenas das novas imagens técnicas, das quais já falamos bastante, e do início 

dos famosos debates sobre a legitimidade artística da fotografia e do cinema, mas também, e talvez 

principalmente, da “arte nova”, que pode ser considerada o primeiro “movimento artístico total” – 

isto é, que tem a pretensão de tornar-se um estilo comum para todas as artes e, inclusive, para 

atividades que até então não eram consideradas artísticas. É somente com esta mentalidade que se 

pode entender, por exemplo, a tentativa de se projetar uma casa que seria o objeto paradigmático da 

convergência da arte nova. Da arquitetura aos quadros, passando por móveis, papéis de parede, e até 

por utensílios como pratos, talheres etc., a casa transpiraria o novo estilo. 
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Parece coerente que tenha sido este o movimento a influenciar profundamente a estética da 

publicidade nascente, corporificada principalmente nos cartazes que proliferam pelo espaço público. 

De fato, tais cartazes são produzidos, muitas vezes, por artistas relacionados em maior ou menor grau 

à “arte-nova”, como Toulouse-Lautrec, Mucha, Steinlein, Beardsley etc. (ver figuras 13 e 14). 

Curioso notar que os cartazes mais famosos desta época são de cabarés, teatros e outras 

“casas de show” – ou de shows promovidos nestas casas. Tanto a publicidade quanto o sucesso dessas 

“casas” parecem inserir-se em uma nova lógica de visualidade e visibilidade que está tomando forma 

neste período finissecular. Muitos dizem tratar-se de uma lógica “espetacular” – nomenclatura que 

parece profícua se considerarmos as raízes etimológicas de “espetáculo” (ver seção 2.1 do presente 

trabalho) e se relativizarmos a atual conotação pejorativa do termo. 

 
Figura 13 – cartaz de Toulouse-Lautrec, 1889 / Figura 14 – cartaz de Steinlein, 1896 

 A “lógica espetacular” está diretamente relacionada a uma “estetização do cotidiano”, que, 

como vimos, é impulsionada pelo “transbordamento da esfera da arte” – os objetos cotidianos, e, 

como veremos no próximo capítulo, também pessoas, começam a fazer parte de um “estilo”.   

Outro “marco” que mencionamos acima é o “declínio da nobreza” e a ascenção do ethos 

burguês. Não pretendemos, com a expressão, propor uma espécie de “fato sociológico”. Queremos 

apenas enfatizar que a “nova lógica” no relacionamento com imagens e mercadorias é radicalmente 
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diferente da “lógica da nobreza”, baseada na hiper-hierarquização e na valorização da tradição – o 

que, no que se refere ao relacionamento com objetos, aparece na valorização da pátina (cf. 

McCRACKEN, 2003).  

É somente em referencia ao declínio da “lógica da nobreza” que podemos pensar a primeira 

das três figuras que citamos anteriormente, o dândi. O dândi é o novo aristocrata, que se diferencia 

pelo gosto; o aristocrata de uma sociedade “democrática” em que “a lei e o carrasco”, como diz Balzac 

(2009), não mais diferenciam o nobre do plebeu “cortando-lhe a cabeça ao invés de enforcá-lo”. Ele é 

o homem da vida elegante, esta sendo definida por Balzac (2009, p.32) como “o desenvolvimento da 

graça e do gosto em tudo aquilo que nos é próprio e nos rodeia”. Assim, sua imagem, sua aparência, 

ganha, para o dândi, um status especial em sua ávida busca por distinção.  

 
Figura 15 – Dândis ingleses (RAINES, s/d) 

 A segunda figura, o flâneur, é aquela que vaga pelas ruas da cidade encarando o espaço 

público como uma espécie de “obra de arte” a ser observada e explorada esteticamente. O flâneur, 

como escreve Marco Bastos (2007, p.03), estaria “aberto para experiências de toda ordem”. 

“[Baudelaire] descreve sua vagabundagem pelos bulevares de Paris como uma exploração das gamas 

perceptivas da cidade” (idem, p.03).   

Assim, claramente, uma flanerie fecunda depende de um espaço público interessante do 

ponto de vista estético, um espaço frequentado, onde ocorram “coisas” a serem vistas, o que só 

começa a ocorrer mais amplamente no século XIX. 

A terceira figura, o voyeur, é aquele que expia a intimidade alheia, especialmente cenas 

relacionadas à nudez ou à conduta sexual. Só tem sentido falar em voyeurismo a partir de uma divisão 
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precisa do público e do privado. Claramente, em épocas nas quais era normal desempenhar atos 

sexuais na presença de outras pessoas, o termo não teria nenhum sentido. Seja como for, é sugestivo 

que ele se torne um tema de relevância social e científica exatamente no período finissecular, com a 

psicanálise. O voyeurismo será visto por Freud como uma espécie de “patologia” do olhar. Na 

medida em que o voyeur excita-se com uma imagem, podemos dizer que ele é também, em certo 

sentido, fetichista.  

A categoria de fetichismo será amplamente discutida na seção seguinte. De fato, é à reflexão que 

aí desenvolveremos que estas três figuras citadas remetem, pois podemos dizer que dândi, flâneur e 

voyeur são pessoas que não apenas interpretam imagens de uma maneira específica, mas, principalmente, 

que se vinculam a imagens de maneiras específicas e bastante intensas. No caso do flâneur, é bem verdade 

que ele se vincula mais propriamente ao espaço público do que a imagens, mas, na medida em que 

encara tal espaço como algo a ser observado, a ser experimentado esteticamente, podemos dizer que ele 

se relaciona com o espaço público enquanto conjunto de imagens. 

Mas, o que dizer dessas formas de vinculação com imagens? Tentaremos achar outras 

categorias e outras situações que nos ajudem a pensá-las na seção seguinte.  

3.3  VINCULAÇÃO: HOMENS, IMAGENS, AFETOS E DESEJOS 

 
Figura 16 – Mulher indignada (DOISNEAU, 1948) 
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Na seção anterior, refletimos sobre a imagem como forma simbólica a ser interpretada de 

certas maneiras, seja na forma de vê-la, seja na atribuição um “sentido”.  Aqui, propomo-nos a estudar 

a imagem como objeto de afetos intensos, como o demonstrado pela mulher na imagem acima 

(figura 16) diante de um “nu”. O que na imagem gera tal indignação? Será que apenas o fato de 

representar um corpo nu? Porque uma descrição da cena provavelmente não desencadearia a mesma 

reação? Seria razoável perguntar se é a própria imagem que indigna ou aquilo que ela representa? Ao 

refletir sobre a questão, encontraremos mais uma vez as desorientadoras duplicidades intrínsecas à 

imagem, das quais falamos principalmente na seção 3.1. Acreditamos que é possível perceber a 

desorientação entre dois polos da imagem em diversos fenômenos mobilizadores de afetos, e, mais 

claramente, talvez, do que em qualquer outro, nas querelas cristãs acerca da imagem. Começaremos o 

estudo desta seção abordando estas querelas. 

Um dos aspectos centrais dos conflitos relacionadas à imagem no domínio cristão diz 

respeito à legitimidade ou ilegitimidade da prática de cultuá-las. Ao se venerar uma imagem de 

Cristo, por exemplo, cai-se na idolatria (valorização do polo “materialmente presente” da imagem), 

ou, através de tal veneração, presta-se uma legítima reverência ao Filho (valorização do polo 

“materialmente ausente”)?  

A questão acerca do estatuto da imagem perturbou o cristianismo desde muito cedo – o que 

não é de espantar, considerando suas tensões com, por um lado, o iconoclasmo judaico e, por outro, a 

idolatria pagã – e gerou discussões que mobilizaram afetos bastante intensos e resultaram em 

abundante derramamento de sangue, não apenas de homens, mas, segundo rezam as lendas20, 

também de imagens. 

Os ícones – imagens de culto que estavam no centro da polêmica que atingiu seu ápice nos 

séculos VIII e XIX, em Bizâncio –, como narra Belting (1996), não apenas sangravam, mas choravam, 

protegiam cidades e até fugiam e retornavam à sua “casa” (capela na qual era mantida) durante as 

invasões iconoclastas. Ao ícone de São Demérito, patrono de Tessalônica, por exemplo, recorreram 

os fiéis nos “tempos turbulentos das invasões em torno do ano 600. O culto público do Santo, 

patrono da cidade, atingiu seu ápice então, quando confiaram mais nele do que no imperador e nas 

defesas militares da cidade” (BELTING, 1996, p.60, tradução nossa). 

                                                 
20 Belting (1997, p.48) menciona, por exemplo, uma imagem miraculosa, Axion estin: “lendas a datam da era do 
iconoclasmo e contam como ela sangrou após ser ferida por um soldado imperial”. 
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Tal era o status e a importância que as imagens de culto tinham adquirido em Bizâncio por 

volta do século VII, apesar de, até o século anterior, serem proibidas, ainda que não oficialmente, pela 

Igreja. Não deve surpreender, perante este cenário, a emergência de uma corrente iconoclasta que 

associe tal culto às imagens à idolatria – pratica fortemente abominado por Deus, como deixa claro 

todo o antigo testamento, a começar pelo segundo mandamento da Lei, que proscreve: “Não faça 

imagens de nenhuma coisa que está lá em cima no céu, ou aqui em baixo na terra, ou nas águas 

debaixo da terra” (Ex. 20: 04). Este é o primeiro mandamento a ser desobedecido pelos hebreus no 

famoso episódio bíblico da adoração do Bezerro de ouro (figura 17): enquanto Moisés recebe as 

tábuas da Lei no Monte Sinai, o povo hebreu pede para Aarão (irmão de Moisés) que, na ausência do 

líder, construa “um deus que fosse a frente deles” (Ex. 32: 01). Aarão funde as joias de ouro que os 

hebreus trouxeram do Egito e faz um bezerro de ouro que passa a ser adorado como um Deus. Ao 

retornar, Moisés se enfurece com o que vê, quebra as placas dos mandamentos, incendeia o bezerro 

de ouro e ordena aos levitas (membros da tribo de Israel responsável pelo trabalho religioso) que 

peguem suas espadas e percorram o acampamento “matando todos os seus parentes, os seus amigos e 

os seus vizinhos” (Ex. 32: 27). 

 
Figura 17 – A adoração do bezerro de ouro (POUSSIN, 1634) 

Nesse episódio, que talvez possa ser considerado fundante da idolatria e do iconoclasmo, 

pode-se perceber algumas conseqüências bastante drásticas de certos relacionamentos com imagens. 
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Conseqüências estas que dizem respeito tanto ao próprio relacionamento – os hebreus, no episódio 

narrado, por exemplo, queriam servir à imagem, submeter-se a ela – quanto ao poder de tais 

relacionamentos em gerar afetos intensos em outros que não participam deles. Moisés, por exemplo, 

promove uma carnificina para punir aqueles que se envolveram com a imagem a ponto de adorá-la – 

e o faz em nome de um Deus que tem ciúme das imagens. Um tanto curioso este poder de sedução 

das imagens, capaz de provocar ciúme divino.  

Mas voltemos, por ora, à questão da emergência de uma corrente iconoclasta em Bizâncio, por 

volta do século VII, que interrompemos acima. Nessa época, como esclarece Belting (1996), a facção 

iconófila da Igreja não dispunha de argumentos teológicos contrários à acusação de idolatria – isto é, não 

havia propriamente uma teologia da imagem no domínio cristão. Entretanto, os extensos debates acerca 

da figura de Cristo providenciariam um ponto de partida para as teorias iconófilas, que começariam por 

justificar o uso cristão de imagens pela aparição de Deus em forma visível através de Cristo. O argumento 

cristão tradicional é que Deus se fez visível em Cristo como em uma imagem – Cristo seria, portanto, 

uma imagem de Deus e alguns podem inferir daí que é legitimo produzir uma imagem de Cristo, pois, ao 

fazê-lo, apenas se acrescentaria um degrau na escada da transposição em imagem. 

A discussão está longe de encerrar-se por este argumento, entretanto, pois resta saber se, ao 

representar Cristo através de uma imagem, não se está separando sua forma material de sua essência 

divina. Os iconoclastas argumentavam, platonicamente, que, enquanto Cristo, como imagem 

“natural” de Deus, preserva sua essência divina, a imagem de Cristo produzida pelo homem (por 

mimese) seria como um simulacro platônico, uma aparência que se afasta da Ideia (no caso, da 

essência divina). 

Os advogados da imagem, então, tiveram que abandonar a velha doutrina 
platônica e afirmar que a imagem do pintor também tinha seu lugar na seqüência 
cósmica das imagens. Toda imagem, não importando de que tipo, origina-se de um 
protótipo no qual ela está contida (por dynamis) desde o início. Como uma 
impressão pertence a um selo e uma sombra ou reflexão a um corpo, do mesmo 
modo uma semelhança pertence a um modelo. A imagem foi, então, separada do 
capricho do pintor e relacionada a seu arquétipo, que ela espelha na forma, de 
acordo com o princípio cósmico da similitude. [...]. Adotando a essência do 
arquétipo, a imagem recebia o poder sobrenatural que justificava sua adoração 
(BELTING, 1996, p.153, tradução nossa). 21 

                                                 
21 No original: The advocates of the images therefore had to Wheel out the old platonic doctrine and to assert that the painter’s 
image also had its place in the cosmic sequence of images. Every image, no matter of what kind, originated in a prototype, in 
which it was contained in essence (by dynamis) from the outset. As an impression belonged to a seal and a shadow or reflection to 
a body, so a likeness belonged to a model. The image was thereby taken away from the caprice of the painter and related to its 
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É claro que tal argumento ainda mantém um fundamento platônico, o de que as coisas são 

imagens de Ideias imutáveis e pré-existentes, divergindo somente no estatuto das imagens gráficas. 

Podemos dizer que elaborou-se então uma espécie de neoplatonismo iconófilo. 

Enquanto teoria das imagens, tal modelo apresenta problemas bastante óbvios como, por 

exemplo: se um pintor representasse um dragão em um quadro, o que diríamos? Ou teríamos que 

admitir que é uma imagem produzida sem modelo, o que desmonta toda a teoria, ou teríamos que 

afirmar que o modelo de uma imagem não é necessariamente visível – no caso, seria uma ideia de 

dragão. Aqui, entretanto, a teoria perde todo o sentido: o que tornaria ilícito, por exemplo, 

representar Deus (o Pai) como um velhinho sentado nas nuvens? Ademais, qual seria, neste caso, a 

diferença da aparição de Cristo no que se refere a um modelo para produção de imagens, já que uma 

ideia de Cristo serviria igualmente bem a tal fim? 

Não obstante tais contradições, o Segundo Concílio de Nicéia, que se reuniu no ano de 787 

para definir as posições da Igreja Católica, principalmente aquelas que diziam respeito às imagens, 

advoga tal teoria e estabelece uma “nova tradição” (que, entretanto, não é reconhecida pelo conselho 

como nova) da Igreja. Nas resoluções do conselho (apud BELTING, 1996, p.505-507, tradução 

nossa), lemos que a arte representacional “provê confirmação de que o tornar-se homem da palavra 

de Deus foi real e não somente imaginário”. As imagens, segundo as resoluções, devem ser veneradas 

– embora se diferencie a veneração das imagens da adoração de Deus – e a elas oferecidas incenso e 

velas. “De fato, a honra prestada a uma imagem a atravessa, alcançando o modelo; e aquele que 

venera a imagem, venera a pessoa representada na imagem” (idem). 

 Uma segunda onda iconoclasta ainda seguiria o conselho, exigindo novos esforços da facção 

iconófila, desta vez capitaneada pelo Patriarca Nicéforo e levada a apelar até para supostos “antigos 

manuscritos” da Igreja. Segundo Belting (1996), o patriarca, defendendo a “nova tradição”, teria 

chegado a equacionar a crucificação de Cristo à destruição de um ícone de Cristo – ou seja, Cristo e 

sua imagem passam a identificar-se. Besançon (1997, p.209), nota, entretanto, que a identificação se 

desloca do plano da “circunscrição” – o ícone abarcando a natureza do ser representado, 

transmitindo sua “energia” – para o da “semelhança”: “a originalidade de Nicéforo consiste em 

romper com uma antiqüíssima tradição da imagem que pretendia fosse esta ‘consubstancial’ ao 

protótipo, ou que pelo menos dele captasse quase magicamente as forças e a presença”. Teodoro 

                                                                                                                                                         
archetype, which it mirrored in form according to the comic principle of similitude. […]. By adopting the essence of the archetype, 
the image borrowed the supernatural power that justified its worship. 
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Studita, outro importante teólogo da imagem da facção iconófila desta época, teria, ainda segundo 

Besançon (idem, p.213), levado a posição ao extremo: 

Ele [Teodoro] chega a exigir que não se inscreva no ícone “imagem de Cristo”, 
mas simplesmente “Cristo”: “Um é o Cristo e outro é o ícone de Cristo, 
considerados segundo a natureza. Mas há identidade quanto à designação, que é 
indivisa. E, quando consideramos a natureza do ícone, não designaríamos por 
‘Cristo’ nem mesmo por ‘imagem de Cristo’ o que temos diante de nós. 
Designaríamos o que vemos por ‘madeira’, ‘cores’, ‘ouro’, ‘prata’, ou seja, 
designaríamos pelas diferentes matérias. Mas quando nos reportamos à 
semelhança com o arquétipo figurado, damos-lhe a designação de ‘Cristo’”. 

Ou seja, aqui não é mais que Cristo “encarne” parcialmente na imagem – de modo análogo ao 

que acontecia nos rituais de morte de algumas sociedades tribais, nos quais o morto ganhava um 

novo corpo-imagem –, mas sim que Cristo e a imagem pertencem a uma mesma família e merecem a 

mesma designação do mesmo modo que pai e filho tem o mesmo sobrenome. Contraposição 

semelhante podemos fazer, a partir da imagem fotográfica, entre as histórias de índios que achavam 

que as imagens roubavam sua alma e o relato dos antropólogos Spencer e Gillian citado por Flávio de 

Carvalho (2001, p.56): 

Um indígena nos disse um dia, quando discutíamos a coisa com ele, nos 
mostrando uma fotografia sua que tínhamos tirado: isto se parece comigo tanto 
quanto um canguru (o canguru era seu totem). 

Os membros de um clã totêmico, segundo explica Freud em Totem e Tabu (1972, v.XIII), são 

como parentes entre si, pela ligação com o totem, que é também como um ancestral. A ligação entre 

protótipo e imagem seguiria, então, a lógica do parentesco: assim como todos os membros do clã e os 

animais assim designados são “canguru”, Cristo e sua imagem são “Cristo” e o indígena e sua 

fotografia são “ele”.  

Mencionamos o totemismo aqui apenas como exemplo, voltaremos a tratar desta prática com 

mais cuidado adiante. Voltando à querela bizantina de que tratávamos, notemos que ela nos interessa, 

aqui, primeiro, como já mencionamos, pela ligações afetivas bastante intensa entre homens e imagens 

que a permeiam. Segundo, pela tentativa teológica de “dominar” as imagens, seja proibindo-as e 

destruindo-as (iconoclasmo), seja inserindo-a num ritual litúrgico bem determinado e explicando-as 

“racionalmente” através de doutrinas. Como nota Belting (idem, p.172, tradução nossa), a teoria 

iconófila da imagem tinha não apenas que rechaçar a posição iconoclasta, mas também que: 

[...] prevenir um abuso das imagens e sua exagerada veneração exercendo um 
controle disciplinar [...] de base teológica. A Igreja foi confrontada com imagens 
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existentes que foram creditadas com poderes milagrosos. Para controlar seus 
efeitos e distrair atenção das expectativas mágicas, as imagens tiveram que ser 
explicadas racionalmente, enfatizando a presença imaterial do arquétipo e 
desvalorizando qualquer presença material da imagem como objeto. 

 Dada nossa distância temporal das práticas que tratamos aqui, vale enfatizar que, mesmo 

dentro ritual litúrgico, oferecia-se incenso, velas e beijos às imagens. Considerando que isso era feito 

dentro do “controle disciplinar” da Igreja, cabe-nos imaginar o que não era feito fora dele. 

Mitchell, em What do pictures want? (2005), mostra-nos um ícone do século XI que foi 

completamente desfigurado pelos beijos constantes (figura 18). Nesta sua obra, em que apresenta a 

proposta de abordar a imagem como um ser vivo desejante, o iconologista aponta que esta é uma 

imagem que quer ser beijada, consumida.  Refletindo sobre o assunto, perguntamos, numa entrevista 

que fizemos com o autor (PORTUGAL; ROCHA, 2009), se, considerando o resultado dos beijos, 

não poderíamos dizer que a imagem foi “abusada”. A resposta de Mitchell remete exatamente à 

inserção da prática de beijar o ícone em um ritual litúrgico para rejeitar o “quadro” de abuso: 

Não acho que a imagem tenha sido abusada nesse caso, ainda que tenha sido 
destruída. Toda a moldura litúrgica e ritual desse processo é de sacrifício, não de 
abuso. Os ícones oferecem seu “corpo” para o observador em analogia exata ao 
oferecimento do sangue e do corpo de Cristo no sacrifício da Missa, uma refeição 
ritual que se parece muito com canibalismo ou antropofagia [...] (MITCHELL, 
2009, p.04-05). 

 
Figura 18 – Ícone bizantino desfigurado. Retirado de Mitchell (2005, p.42) 
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Ainda que inserida em um ritual, entretanto, podemos considerar a prática excessiva, ou 

abusiva (violenta/agressiva) se a localizarmos nesse domínio que Bataille (1986) chama de erótico. 

Para o pensador, esse domínio, que é também o do sagrado, está em oposição ao comedimento 

necessário à organização do domínio profano, calcado na atividade produtiva. Tanto os erotismos 

emocional e físico quanto o erotismo religioso (categorias propostas por Bataille na obra citada) 

serviriam como um canal de descarga das pulsões necessariamente reprimidas no domínio da vida 

racionalmente organizada e como um escape do “eu” contido e radicalmente descontínuo que 

“somos” em tal domínio. “O fim do erotismo é destruir o caráter auto-contido dos participantes 

como eles são na suas vidas normais” (BATAILLE, 1986, p.17, tradução nossa). 

Para Bataille, o erotismo seria a busca da continuidade – o que pode ser entendido como 

ligar-se com o Todo. Mas, dado que somos seres descontínuos por natureza e que a continuidade só 

pode ser atingida na morte, o erotismo consiste em obter o máximo de continuidade no domínio 

descontínuo da vida. É nesse sentido que podemos entender a frase com a qual Bataille abre seu livro 

Erotismo (1986): “erotismo, pode-se dizer, é assentir à vida até o limite da morte”. Ou, como ele 

coloca posteriormente: “o que desejamos é trazer para um mundo fundado na descontinuidade toda 

a continuidade que tal mundo pode suportar” (idem, p.19, tradução nossa). 

   O erotismo, na acepção batailliana, mistura, ou mesmo concilia, de certo modo, as pulsões 

de vida e de morte freudianas – a pulsão de vida agindo no sentido de agregar e proliferar os 

indivíduos, tornando o inanimado animado, e, a de morte, no sentido de fazer o vivo voltar ao “todo” 

inanimado que é o mundo. 

Assim, todo erotismo tem um caráter ao mesmo tempo agressivo e libidinal, sendo em sua 

própria essência um tanto paradoxal. É o domínio da transgressão regrada, de um descomedimento 

comedido. De fato, já que estamos evocando conceitos psicanalíticos, vale notar que o “erótico” 

batailliano ecoa, em maior ou menor grau, a análise que Freud faz das práticas totêmicas em Totem e 

tabu como essencialmente ambivalentes. No ritual que ele chama de “refeição totêmica”, por 

exemplo, no qual o clã sacrifica e come seu totem (animal com o qual se identifica), infringido 

ritualisticamente a proibição terminal (tabu) de matá-lo ou comê-lo, tal ambivalência evidencia-se. 

“Cada homem se acha consciente que está executando um ato proibido [...]. Quando termina, o 

animal morto é lamentado e pranteado. O luto é obrigatório [...]” (FREUD, 1974, v.XIII p.168).  

Mas o luto é seguido por demonstrações de regozijo festivo: todos os instintos são 
liberados e há permissão para qualquer tipo de gratificação. [...]. Um festival é um 
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excesso permitido, ou melhor, obrigatório, a ruptura solene de uma proibição. [...] 
o sentimento festivo é produzido pela liberdade de fazer o que via de regra é 
proibido” (idem, p.168). 

A relação com o totem ecoa esse paradoxo do erotismo, portanto, misturando amor e 

agressividade. Vemos, então, que o totemismo é uma forma ambivalente de vinculação com uma 

imagem. Tal constatação oferece uma deixa perfeita para que nos detenhamos em um apontamento 

mais minucioso do enfoque analítico que estamos propondo: o totemismo, assim como a idolatria e o 

fetichismo, é uma forma de vinculação – ou, se preferirmos, como Mitchell (2005), empregar a 

expressão psicanalítica, “forma de ‘relação objetal’”. Portanto, “[...] um mesmo objeto (um bezerro de 

ouro, por exemplo), poderia funcionar como um totem, um fetiche ou um ídolo, dependendo das 

práticas sociais e narrativas que o cercam” (MITCHELL, 2005, p.188, tradução nossa). 

Trataremos do “totemismo”, do “fetichismo” e da “idolatria” como formas de vinculação com 

imagens que envolvem afetos intensos. As três formas são, entretanto, “intensas” de modos bastante 

diversos, embora às vezes se assemelhem. Assim, a primeira pergunta que surge frente a tal 

abordagem é: qual seria a relação entre os três conceitos? Outras questões seguem naturalmente: o 

“iconoclasmo” não seria também uma forma de vinculação com imagem? Será que ele se opõe às 

demais? Porque essas categorias nos interessam tanto? O que o “erotismo” tem a ver com tudo isso?  

 ÍDOLO FETICHE TOTEM

Prática ritual Veneração Obsessão Festival, sacrifício 

Teologia Deus do monoteísmo Deus do politeísmo Culto aos ancestrais 

espectador Massa pública: política Privado: sexo Identidade tribal 

Tipo de arte Figura religiosa Adorno privado Monumento público 

Papel ritual Sacerdote, sacrificador Ferida Vítima substituta 

Discurso Teologia Marxismo, psicanálise Antropologia 

Perversão Adultério Sadomasoquismo Incesto 

Dimensão econômica Produção Mercadoria Consumo 

Posição filosófica Idealismo Materialismo Animismo/vitalismo 

Relação com o 
indivíduo 

Deus da nação Posse privada Amigo, companheiro, 
parente 

Tabela 1 – tábua de distinções (recorte) (MITCHELL, 2005, p.195, tradução nossa) 

Mitchell (2005) trata da primeira pergunta em um capítulo intitulado “Totemism, fetishism, 

idolatry”, no qual o autor insiste na importância da triangulação desses conceitos – isto é, na 

comparação dos três, um com os outros. Durante o texto, ele sugere uma definição bastante 
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interessante: totem, fetiche e ídolo são “coisas que querem coisas”. Na medida em que os estamos 

enfocando enquanto imagem, entretanto, diremos que eles são imagens desejantes – e o desejo da 

imagem se mostraria nas suas formas de vinculação. O ídolo quer ser adorado e pode mesmo exigir 

sacrifícios. O fetiche deseja ser contemplado e agarrado, possuído, devorado, ou assimilado ao corpo 

do fetichista. Já os totens, “querem ser seu amigo e companheiro” (idem, p.194). Refletindo sobre as 

três categorias, Mitchell propõe uma “tábua de distinções” que reproduziremos apenas parcialmente 

(tabela 1), omitindo partes que não nos interessam mais especificamente. O autor adverte que 

devemos encarar todas as associações como estando “entre aspas”, ou seja, sem muita rigidez. 

Para levar adiante a “triangulação” a partir da tabela, vale partir de alguns comentários sobre o 

conceito de “fetiche”, do qual falamos muito pouco até aqui. O termo serviu inicialmente aos 

portugueses para designar a atribuição de poderes mágicos a objetos inanimados pelos povos 

africanos. Nesse sentido, se entendermos o “mágico” em sua acepção mais geral, poderíamos dizer 

que a definição engloba todos os três conceitos. Entretanto, o termo fetiche, aparentemente, podia, 

desde aí, ser caracterizado pelo seu caráter “privado” – isto é, não era um ídolo da nação, a ser 

adorado, nem o representante de um clã, como o totem. De fato, na terceira linha da tabela, esta 

distinção aparece claramente. A questão do sexo relacionada ao fetiche, por outro lado, ganha 

destaque com a apropriação do termo pelo discurso psicanalítico para designar uma substituição do 

objeto sexual por outro inadequado aos objetivos sexuais tidos como “normais”: 

[No fetichismo,] o que se coloca em lugar do objeto sexual é alguma parte do 
corpo (tal como o pé ou os cabelos) que é, em geral, muito inapropriada para 
finalidades sexuais, ou algum objeto inanimado que tenha relação atribuível com a 
pessoa que ele substitui e, de preferência, com a sexualidade dessa pessoa (por ex. 
uma peça de vestuário ou de roupa íntima). Tais substitutos são, com alguma 
justiça, assemelhados aos fetiches em que os selvagens acreditam estarem 
incorporados os seus deuses (FREUD, 1972, v.VII, p.154-155). 

Uma caricatura de fetichismo (em seu sentido mais estritamente psicanalítico) que parece 

especialmente esclarecedora exatamente pelo exagero propositadamente ridículo aparece no filme As 

panteras (2000), sendo praticado pelo personagem que corta uma mecha do cabelo de algumas 

mulheres e se põe a cheirá-la em êxtase, sem demonstrar nenhum outro interesse pela dona das 

mechas – de fato, a própria ação de cortar o cabelo já demonstra que ele é mais atraente separado do 

corpo da mulher do que preso a ele. 

Partindo do discurso psicanalítico, podemos dizer, então, que vinculações de caráter sexual 

com imagens serão majoritariamente fetichistas e não idólatras ou totêmicas. De fato, podemos 



 

 

80

continuar a ver Eros como um elemento central do fetiche mesmo se seguirmos o antropólogo 

Massimo Canevacci em sua crítica a certas durezas da psicanálise, como a vocação “colonialista” que 

leva Freud a uma proposta na qual: “o fetichista regride a um estágio selvagem e primitivo para 

assumir as patologias próprias daquela fase na sua psiquê desvairada” (CANEVACCI, 2008, p.248). 

De uma forma mais maleável, entretanto, podemos adotar, como já viemos fazendo, algumas 

posturas de clara inclinação freudiana. 

O fetiche transita para Freud das coisas sacras dos selvagens àquelas perturbadoras dos 
civilizados [...]. Deus é Eros, um deus selvagem e um sexo civilizado. Por isso, fetiches 
são tanto aquelas “coisas selvagens” e originárias na qual deus está presente; quanto 
estas “coisas civilizadas” e atuais em que está presente Eros, um deus sexuado 
incontrolável como o “outro” [...] (CANEVACCI, 2008, p.250-251).  

Assim, apaixonar-se por uma imagem, como Pigmalião por Galatéia22, seria claramente uma 

atitude fetichista. E aqui aparece, na medida em que toda paixão é, em maior ou menor grau, 

obsessiva, a questão da “obsessão”, destacada por Mitchell na primeira linha da tabela. Para nos 

determos neste aspecto, podemos evocar um exemplo fantástico de relação fetichista que aparece no 

conto “O abacaxi de ferro”, de Éden Phillpots (2005). O Protagonista e narrador da história é um 

comerciante com forte tendência a mergulhar em relações fetichistas. Ele descreve, por exemplo, 

como, certa vez, um monumento, no cemitério, “absorve suas faculdades”: 

Aquela imagem de madeira [...] exercia sobre mim um funesto fascínio, e não 
saberia dizer quantas vezes a visitei, a toquei e a ela ofereci meus devaneios. Aquela 
figura esculpida de um mandarim tornou-se para mim um fetiche e exercia sobre 
mim um poder hipnótico sob o qual, durante meses, padeci duramente 
(PHILLPOTS, 2005, p.202). 

 Seu envolvimento mais intenso, entretanto, é com a imagem que intitula o conto. Vejamos 

como ele relata sua reação quando um dia, ao acaso, avista, sobre o gradil de um muro, uma corrente 

suportada por pilares de metal coroados por abacaxis de ferro fundido inteiramente destituídos de beleza: 

[...] brotou em mim uma cobiça frenética por um daqueles abortos de ferro. Minha 
alma ansiava por um abacaxi de ferro, e não era um desejo comum ou uma vontade 
de possuir uma daquelas coisas vis o que me atormentava. Sentia toda a minha 
energia vital focalizada e concentrada sobre o terceiro abacaxi do lado norte do 
gradil. Pelos outros não sentia a menor atração, nem sequer me agradavam (idem, 
p.205-206). 

                                                 
22 Na lenda grega, o escultor Pigmalião esculpe uma mulher tão bela que se apaixona por ela. Implora à Vênus que lhe 
conceda vida. Vênus atende ao pedido do escultor e anima Galatéia, a estátua, permitindo a união dos dois amantes. 
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As ruas desertas permitiam ao protagonista “namorar o abacaxi de ferro, acariciá-lo, admirá-lo 

com avidez e satisfazer em parte [seu] desejo anormal por ele [...]”. Ele o imaginava como um ser 

vivo, “uma criatura que podia compreender, sentir, sofrer”, e só pensava em apoderar-se dele até o dia 

em que, finalmente, furtou-o.    

O fetichismo, como fica claro no conto, é uma relação afetiva de cunho individual. Se fetiche, 

totem e ídolo são “imagens vivas”, talvez possamos dizer que o fetichismo é o que envolve mais 

claramente um contato físico com este “outro”, sujeito-objeto. Na relação fetichista, sujeito e objeto 

se confundem. Nisso, ela se aproxima do totemismo, mas enquanto aqui a aproximação é por 

identificação, no fetichismo é por choque, contato, mescla. Se seguirmos essa linha, teremos que 

considerar que no ritual da “refeição totêmica”, citado anteriormente, o totemista se relaciona 

fetichisticamente com o totem, fazendo com ele exatamente o que é normalmente proibido: matá-lo e 

devorá-lo – relaciona-se com ele, assim, de maneira erótica, e já vimos, com Bataille, como morte e 

sexualidade se aproximam nesta esfera. 

 
Figura 18 – Publicidade da Parmalat23 (McCann-Erickson, 2002) 

De modo geral, no totemismo, a relação é de identificação: “o totem é o igual do indivíduo. O 

indivíduo transporta sua personalidade para o objeto ou animal totem” (CARVALHO, 2001, p.56). 

Nesse sentido, um exemplo perfeito de relação totêmica seria a de Dorian Gray com seu retrato no 

                                                 
23 No texto à esquerda da garrafa de leite, no canto inferior direito, lê-se: “Parmalat Calcium Plus. Makes you stronger 
[torna você mais forte]”. 
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famoso conto de Oscar Wilde (2003). Aí, o protagonista e a pintura confundem-se: os dois se tornam 

sujeito-objeto, identificando-se em uma relação bastante peculiar na qual o retrato envelhece e 

absorve as “marcas da vida”, como um sujeito estampado, enquanto Dorian permanece sempre com a 

mesma aparência como uma imagem animada.  

Nesse mesmo viés, poderíamos também caracterizar como totem o boneco de vudu, na 

medida em que ele se identifica com aquele que representa. Na peça publicitária reproduzida na 

figura 18, por exemplo, observamos que ele se fortalece junto com seu “modelo” quando este toma 

leite Parmalat. Por outro lado, é preciso notar que, em relação àquele que o “usa”, o boneco de vudu 

atua mais como um fetiche, servindo de receptáculo de agressões físicas. 

Flávio de Carvalho encaixa o totem em uma tríade, “sujeito, fetiche e totem”, que comporia, 

segundo ele, “o modo de funcionar do homem em relação ao seu mundo” (CARVALHO, 2001, 

p.113). Infelizmente, ele deixe a idolatria de fora em seu sistema – se quiséssemos considerá-la, ela 

teria que figurar, inevitavelmente, como uma mistura de totemismo e fetichismo. Provavelmente este 

é o motivo pelo qual Mitchell insiste na triangulação dos conceitos. Se nos concentramos somente 

em dois, o outro, em seguida, aparece como uma hibridação indesejada. Ainda assim, vale a pena citar 

as definições de Carvalho (idem, p.113): 

O fetiche é o veículo que recebe e transporta o desejo procurando alcançar a meta 
totêmica, é [...] o receptáculo do gozo, alguma coisa para carregar a alegria e o 
desespero do homem. O totem é a fantasia do homem, produto do contato com o 
objeto-fetiche e causa desse contato. 

Embora esclarecedoras em certo sentido, tais proposições trazem à tona alguns 

questionamentos. Em relação ao fetichismo, perguntaríamos se o desejo direcionado ao fetiche teria 

necessariamente que estar ligado à busca de um ideal do ego (totem). Já em relação ao totemismo, é 

preciso considerar que, normalmente, a relação com o totem está fortemente ligada à identificação 

com um grupo. O totem une e protege o grupo, oferece-se como ideal, mas, como conseqüência 

dessas primeiras ligações, relaciona-se também às leis e à repressão das pulsões necessária à 

organização social – daí a ambivalência do totemista frente ao totem (cf. FREUD, 1972, v.XIII). Neste 

aspecto social, o totem aproxima-se mais do ídolo do que do fetiche. A idolatria é a forma de 

vinculação, dentre as três, que parece envolver o maior grupo: um povo inteiro que se vincula a uma 

imagem como a um deus. O ídolo, entretanto, opõe-se à ordenação e às leis, caras ao monoteísmo. A 

adoração do ídolo aparece como uma desordem pagã, propícia ao “pecado”, como mostra o quadro 

de Poussin (figura 17).  
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Ainda pensando na questão da dimensão “pública” da idolatria, poderíamos dizer que um 

ídolo “privado” já poderia ser encarado como uma espécie de ídolo-fetiche, como talvez seja o caso 

das estatuetas de santos que são enfiadas em um copo de água como sinal de protesto por um favor 

não prestado.  

Vale enfatizar mais uma vez, entretanto, que não é a estatueta “em si” que é ídolo, fetiche ou 

ídolo-fetiche, mas a estatueta na medida em que é parte de uma vinculação. De fato, se voltarmos aos 

ícones bizantinos dos quais tratávamos anteriormente, veremos que eles desempenham os três papéis 

em diferentes relações. Enquanto objeto de veneração pública na Missa seriam ídolos. Enquanto 

objetos a serem beijados, tocados, consumidos24 e possuídos, seriam fetiches. Finalmente, seriam 

totens enquanto patronos e protetores de cidades e exércitos, enquanto representantes de uma 

congregação religiosa (“moradores” de uma igreja específica), e, pensando na perspectiva de Carvalho, 

também enquanto polos de identificação, figuras santas a serem tomadas como “ideal do ‘eu’”.    

Embora os exemplos sejam bastante esclarecedores, vale deixar claro que os três conceitos 

são constitutivamente imprecisos, servindo para designar práticas “estranhas”. Levar ao extremo essa 

tentativa de defini-los resultaria uma taxionomia tão desinteressante quanto inútil. Em relação ao 

fetichismo, que talvez seja o mais obscuro dos três, Canevacci (2008, p.235-236) mostra como ele 

“favorece essas imprecisões ambíguas, na medida em que é do próprio fetichismo ‘indefinir’ o limite 

no interior dos quais identificar o seu poder de influência e de pertencimento”.  

 Feita esta “ressalva”, podemos passar para outra das questões que levantamos anteriromente 

–a que diz respeito ao iconoclasmo. Como entendê-lo? De imediato, vemos que o iconoclasmo opõe-

se à idolatria. Se encarado de forma mais ampla, entretanto, ele pode aparecer em oposição a – isto é, 

como “um ataque a” – qualquer uma das vinculações estudadas, quando não a todas em conjunto. O 

iconoclasmo ataca a vida pulsante da imagem que idolatria, fetichismo e totemismo sustentam, 

embora seja necessário observar que, ao fazê-lo, admite-a em todo o seu vigor. De resto, entretanto, 

parece bastante razoável considerá-lo, como as demais categorias, como uma forma intensa de 

vinculação com imagens. Podemos também enxergá-lo, por outro lado, como uma vinculação com 

pessoas que se vinculam à imagens – uma “crença de segundo grau”, como diz Mitchell.  

Mais especificamente, o iconoclasta pode ser visto ou como alguém que estabelece uma 

vinculação com imagens baseada no ódio e no medo ou, como propõe Mitchell (2005, p.20, tradução 

                                                 
24 A referência aqui é à prática de “raspar a pintura do ícone para fazer com que caíssem lascas nos vasos eucarísticos, lado 
a lado com o pão e o vinho” (BESANÇON, 1997, p.209). 
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nossa), como “alguém que constrói uma imagem de outras pessoas como adoradores de imagens, e 

que se coloca no papel de punir estas pessoas por suas falsas crenças e práticas e de desfigurar ou 

destruir suas imagens”. Nesse último sentido, o iconoclasmo torna-se, ele próprio, uma espécie de 

totem-ídolo que une um grupo determinado, separando-o dos “outros” através de um discurso do 

tipo: “‘eu’ nunca sou um idólatra porque só adoro o Deus verdadeiro, ou, minhas imagens são 

meramente formas simbólicas e eu sou um sujeito iluminado e moderno que está acima da prática de 

adoração de imagens. ‘Eles’ são os idólatras que devem ser punidos e seus ídolos destruídos” 

(MITCHELL, 2005, p.19, tradução nossa). Já começamos a ver que a relação do iconoclasmo com o 

totemismo, o fetichismo e a idolatria está longe de ser simples. 

Se encarado pelo outro lado – o iconoclasmo como um direcionamento de agressão intensa 

diretamente à imagem –, o iconoclasta pode ser considerado, no mais das vezes, fetichista. Um 

exemplo que deixa bastante evidente o caráter fetichista de algumas práticas iconoclastas é o da ação 

praticada por algumas facções protestantes durante a reforma de “zombar das imagens”: ao invés de 

simplesmente destruir as imagens ou retirá-las da igreja, eles cortavam sua cabeça e/ou suas mãos e as 

deixavam expostas decepadas como forma de humilhá-las e de demonstrar sua impotência. Ao que 

parece, o iconoclasmo aqui não faz mais do que transformar ídolos em fetiches. De fato, 

considerando o desenvolvimento de nossa triangulação, não deve surpreender que o direcionamento 

de um ódio obsessivo à imagem seja considerado prática fetichista.   

Um caso contemporâneo e bastante peculiar de iconoclasmo fetichista pode ser visto, se 

mudarmos o foco das imagens gráficas para as imagens mentais/verbais, em críticas intelectuais 

iconoclastas permeadas de “conceitos-fetiche” (MITCHELL, 2008) como “Espetáculo”, “O Capital”, 

“O Estado” – vale reiterar, neste ponto, que não é o conceito “em si” que é fetiche, mas o conceito nas 

vezes em que aparece como parte de uma relação fetichista. Mitchell (2008, p.574, tradução nossa) 

comenta, por exemplo, sobre os “conceitos-fetiche” que permeiam o livro Afflicted Powers, escrito 

pelo coletivo RETORT: 

Eles [os conceitos-fetiche] são nomes próprios, eles são regularmente 
personificados, tratados como agentes com intenções, escolhas (ou não), 
necessidades e ações. O Estados tem “ansiedades” e “obsessões”. O Espetáculo, 
como Debord sempre insistiu, tem até “planos” de “auto-desenvolvimeno”.25 

                                                 
25 No original: They are proper names, they are regularly personified, treated as agents with intentions, choices (or not), 
necessities and actions. The State has “anxieties” and “obsession”. The Spectacle, as Debord always insisted, even has “plans” for 
“self development”. 



 

 

85

O conceito-fetiche é, portanto, uma imagem mental/verbal que “ganha vida” e se torna 

agente passível de ser odiado e agredido – como um fetiche, ele é “usado”, “abusado”.26  

Crítica semelhante à de Mitchell, exposta acima, propõe Flusser. Ao tecer uma abordagem crítica 

baseada no conceito de “aparelho” 27, ele observa uma dominante postura iconoclasta de forte tendência 

fetichista-idólatra – os “aparelhos” são tratados como deuses malignos que devem ser temidos: 

Os aparelhos não são mais percebidos enquanto brinquedos automáticos, mas 
como possuidores de forças inefáveis. A crítica da cultura da escola de Frankfurt é 
bom exemplo desse paganismo de segundo grau, exorcismo do exorcismo 
(FLUSSER, 2002, p.59). 

Ao que parece, Flusser entende “paganismo de segundo grau” como um exorcismo pagão do 

exorcismo (cristão) do paganismo, ou seja, como uma espécie de iconoclasmo idólatra. Apesar de 

ser, obviamente, um oximoro, a noção de iconoclasmo idólatra – e também a de iconoclasmo 

fetichista e iconoclasmo totêmico – torna-se mais e mais convincente na medida em que vamos 

percebendo que os dois são bem mais próximos do que poderia parecer a princípio. De fato, como 

nota Alberto Klein (2009, p.01): 

Seja qual for a atitude tomada, de fascinação ou repulsão, seja o gesto idólatra ou 
iconoclasta, em ambos os casos é o poder das imagens que é reiterado. Pois, para o 
iconoclasta, de nada adiantaria destruir imagens vazias ou insignificantes. Fosse 
este o caso, a atitude esperada seria o descaso. 

Além disso, se nos perguntamos o porquê do ódio iconoclasta, talvez cheguemos à conclusão 

de que a diferença básica entre idolatria e iconoclasmo é apenas a exigência de exclusividade: o 

iconoclasta é o paladino do ciúme de um Deus que exige veneração exclusiva – daí, na tabela 1, a 

“perversão” associada à idolatria ser o adultério. Em nome da “fidelidade”, o iconoclasta se dispõe a 

declarar abominável o objeto de desejo – sim, pois, como já observou Freud, algo que é proibido, 

como a adoração de imagens, é necessariamente desejável, caso contrário, não haveria necessidade da 

proibição – e reorientar suas pulsões para o trabalho de sua sumária destruição.   

Assim, se voltarmos à problemática intelectual de que tratávamos há pouco, não será difícil 

notar o caráter ao mesmo tempo iconoclasta e idólatra de qualquer posição crítica que se proponha a 

destruir “falsas” imagens (na forma de ideologia ou simulacro) em nome da deusa ciumenta 
                                                 
26 Impossível não lembrar que João Freire Filho (2005) escreveu um artigo intitulado “Usos (e abusos) do conceito de 
espetáculo na teoria social e na crítica cultural”. É provável, entretanto, que o autor não tivesse a intenção de usar os 
termos “uso” e “abuso” com a conotação fetichista que propomos: do jeito que encaramos o enunciado, o “abuso” não 
precisaria, de modo algum, estar entre parêntesis. 
27 Explicamos o conceito na seção 2.2.  
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“Verdade”. O cunho iconoclasta é evidente; o idólatra, por sua vez, talvez necessite, para aparecer, de 

uma “auscultação” de inspiração nietzschiana, que revele que a própria verdade é um ídolo oco. 

Ao propor tais críticas, vale reiterar, mesmo correndo o risco de sermos repetitivos, que não 

utilizamos fetichismo, totemismo, idolatria e iconoclasmo como categorias de acusação. Se o 

iconoclasmo aparece de maneira mais pejorativa, com conotação claramente negativa, isso se deve a 

seu caráter “colonialista” (como diria Canevacci) de querer dominar o outro e impor-lhe modos de 

conduta. Não pretendemos inaugurar aqui um iconoclasmo de segundo grau abominando 

exatamente a sua potência mágica de “vivificar” a imagem na medida mesmo em que se dispõe a 

matá-la. Ao trilhar tal caminho, seguimos algumas de nossas principais referências: é em oposição 

principalmente ao caráter “colonialista” do iconoclasmo – e também devido à sua forte hegemonia na 

crítica contemporânea – que Mitchell e Canevacci propõem, respectivamente, uma “idolatria crítica” 

e um “fetichismo metodológico”, como formas, talvez extremas, de relativizar discursos 

implicitamente (quando não explicitamente) autoritários, totalizantes, panfletários e moralistas.  

Voltando para o eixo principal da discussão, vemos que estas quatro formas de vinculação são 

conceitos muito úteis para refletir sobre relações afetivas com imagens. Questionamo-nos acima 

sobre a relação deles com o erotismo na acepção batailliana. Pensando sobre o assunto e procurando 

levar adiante a triangulação proposta, talvez pudéssemos dizer, num primeiro momento, que a 

idolatria liga-se ao erotismo religioso, o fetichismo ao físico e o totemismo ao emocional, 

dependendo de como o encararmos. Uma paixão por uma imagem, como escrevemos acima, estaria 

mais próxima do fetichismo. Entretanto, podemos ver no próprio sentimento de união grupal um quê 

de erótico – de busca de continuidade –, esse sim de caráter totêmico. De fato, se o erotismo está 

ligado ao “perder-se” enquanto “eu” descontínuo, ao diluir-se em um “todo”, fica bastante claro o 

caráter erótico de certos rituais grupais totêmicos, como os praticados por torcidas de futebol ou 

aglomerações carnavalescas que brandem a insígnia de uma escola de samba. 

Dos erotismos físico e emocional falamos pouco até agora, pois, no início da seção, tratamos 

quase que exclusivamente da esfera religiosa. Eles aparecerão a seguir: tentaremos ver se podemos 

dar conta de algumas situações em que diferentes tipos de erotismo convergem na relação com 

imagens e o que podemos dizer, a partir do referencial teórico desenvolvido, sobre imagens eróticas e 

pornográficas. 

Dentro do próprio domínio cristão, que enfocamos inicialmente, alguns eventos fazem 

convergir os diferentes tipos de erotismo. O mais famoso deles, sem sombra de dúvida, é o do êxtase 
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de Santa Teresa de Ávila, retratado na renomada escultura de Bernini. O polêmico êxtase teria sido 

resultado de uma visão detalhadamente descrita pela própria Santa: 

Foi vontade de Deus que, nessa visão, eu visse o anjo dessa forma. Ele não era 
grande, mas pequeno na estatura, e muito belo – sua face queimando, como se ele 
fosse um dos anjos mais elevados, que parecem ser todos de fogo [...]. Eu vi na sua 
mão uma longa lança de ouro, e na ponta de ferro parecia haver uma chama. Ele 
parecia estar enfiando-a, às vezes, no meu coração e atingindo minhas entranhas; 
quando ele retirava a lança, parecia que ele as levava junto e me deixava toda 
queimando com um imenso amor de Deus. A dor era tamanha que me fazia gemer 
e, entretanto, tão maior era a doçura dessa dor excessiva, que eu não podia desejar 
me livrar dela. A alma não se satisfaz, agora, com nada menos que Deus. A dor não 
é corporal, mas espiritual, ainda que o corpo tenha nela sua parte, até uma parte 
grande. É um carinho de amor tão doce que agora acontece entre a alma e Deus, 
que eu rogo a Ele que faça todos que acham que eu minto experimentá-lo (ÁVILA, 
1904, p.255-256, tradução nossa). 

Notemos, aqui, que a visão é uma imagem mental com status bastante especial – uma espécie 

de comunicação divina. Se, entretanto, as visões, na bíblia, costumam ser mensagens divinas a serem 

interpretadas, ou seja, “revelações”, no caso de Santa Teresa, a visão não diz nada – isto é, a imagem 

não está mais vinculada a um “sentido”, a uma “mensagem” –, ela é um fim em si mesma enquanto 

comunicação estética e erótica.  O caráter sexual, “imediato” e “privado”, da vinculação sugere que ela 

deve ser classificada como fetichista, embora, em seu caráter místico, talvez tenha também um quê  

de idolatria.    

Caso semelhante ao de Santa Teresa – agora, entretanto, envolvendo não apenas imagens 

mentais, mas também imagens gráficas – é mencionado por Belting (1996) quando o autor trata do 

papel que os ícones assumem ao se inserirem, pelo final da idade média, em uma tradição mística 

cristã. Neste período, as imagens gráficas, que começam a se transferir para o domínio privado, são 

utilizadas como espécie de “estimuladores” de visões transcendentais: “a visão, podemos dizer, levava 

a experiência natural da imagem para o nível miraculoso” (idem, p.412). A própria Santa Teresa, 

citada acima, insere-se na tradição mística do Cristianismo. Ela escreveu sobre a elevação da alma 

através de diferentes “graus” de oração, começando com a oração verbal e mental e indo até uma 

união extática com o divino. E, se as imagens gráficas não despontam em sua doutrina, vale notar que 

sua conversão “verdadeira” ao cristianismo teria se devido a um encontro com uma imagem de Cristo 

na qual ele era representado terrivelmente machucado. Em sua biografia, a Santa escreve o que sentiu 

frente à imagem: “tão agudamente eu senti o mau retorno que eu dei por aquelas feridas, que eu 
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pensei que meu coração estava quebrando. Eu me joguei no chão perto dela [da imagem] e implorei 

a Ele que me fortalecesse de uma vez por todas [...]” (ÁVILA, 1904, p.63). 

Em Santa Teresa, talvez já fosse possível dizer que há uma mistura de todos os três tipos de 

erotismo propostos por Bataille, mas é, provavelmente, no caso que Belting menciona que suas 

ligações aparecem mais claramente:  

[...] Margarethe Ebner [uma freira mística] nos diz como ela pega a figura do 
menino Jesus de sua manjedoura porque ele estava sendo “malcriado” (naughty) à 
noite e a mantendo acordada, como ela o coloca no colo e fala com ele, o segura 
sobre seu peito para “dar de mamar” e se surpreende ao sentir “o toque humano de 
sua boca”. O jogo se transfere para o domínio erótico, mesmo para o patológico, 
quando ela nos diz que leva um boneco de madeira em tamanho real do Cristo 
crucificado para sua cama à noite e o coloca sobre ela (BELTING, 1997, p.417, 
tradução nossa). 

Juntamente com a estranheza da conduta da freira, salta aos olhos a necessidade do 

iconologista em rechaçá-la imediatamente, classificando-a como patológica, embora isso não faça a 

menor diferença em sua argumentação. Parece que a inclinação “colonialista” que Canevacci enxerga 

em Freud (citada anteriormente) reaparece aqui de maneira um tanto casual. Mas não entremos na 

discussão. Notemos, apenas, em primeiro lugar, que a categoria do “normal”, em oposição ao 

“patológico” ou ao “pervertido”, não é especialmente relevante para nossos objetivos e que sua 

aplicação, em uma sociedade marcada pela hipermedicalização do corpo e da mente, onde parece 

normal entupir criancinhas (e adultos) de psicotrópicos para curar “déficits de atenção”, 

“hiperatividades” e outros “desvios psicológicos”, exige um cuidado extremo. Em segundo lugar, 

porém não com menos ênfase, notemos que, conforme observa Canevacci (2008, p.20), os conceitos 

de perversão e de normalidade se tornam “cada vez mais inadequados para explicar uma 

contemporaneidade visual de alto conteúdo fetichista perversamente normal”. 

Assim, deixemos de lado (do mesmo lado) “normal” e “patológico” (ou pervertido). Voltemos a 

nosso objetivo de adentrar as esferas emaranhadas e das quais ainda não tratamos propriamente, do 

“sexual” e dos erotismos físico e emocional.  Para tanto, será útil referirmo-nos ao filme A garota ideal 

(2007). Ele conta a história de Lars, um sujeito aparentemente bastante tímido que mora na garagem 

(que é como uma pequena casa separada da casa principal) da casa da família – esta constituída, no caso, 

por ele e pelo irmão, dado que os pais morreram. O irmão mora na casa principal com sua mulher, que 

sempre insiste em convidar Lars para jantar, obtendo inúmeras recusas. 
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Um dia, um colega do escritório onde Lars trabalha, aparentemente aficionado por 

pornografia, mostra-lhe, no computador, a mais nova sexy doll, inteiramente customizável e flexível. 

Lars encomenda a boneca, mas não para utilizá-la, como proposto pelo site que a vende, para 

propósitos sexuais. Lars encara a boneca como uma mulher, com uma história pessoal e capacidade 

de se envolver emocionalmente. 

 
Figura 19 – A garota ideal (frame) 

Ele apresenta sua “namorada” para o irmão e sua esposa, que, estarrecidos, consideram-no 

inteiramente louco e decidem levá-lo a uma médica que é também psicóloga. Para fazer Lars ir até o 

consultório médico, o irmão e a mulher fingem-se preocupados com a saúde de Bianca (nome da 

boneca).  Na consulta, a médica finge examiná-la e diz a Lars que ela encontra-se doente e deve voltar 

ao consultório semanalmente para um tratamento especial – o objetivo de tal diagnóstico sendo o de 

arrumar uma desculpa para fazer Lars comparecer regularmente ao consultório. A médica orienta 

irmão e a mulher a tratarem Bianca do mesmo modo que Lars, como uma mulher de carne e osso. 

Seria esse o modo de ajudarem Lars durante o tratamento. Para que a boneca possa acompanhar Lars 

socialmente, entretanto, não basta que o irmão e a mulher a encarem como viva – é necessário que 

toda a comunidade se envolva e passe a tratá-la como tal. Assim, Bianca começa a receber convites, a 

“ajudar” na creche, a frequentar a igreja etc. “Permitidos” a tratar Bianca como uma pessoa, dado que 

o fazem para ajudar o “doente”, os membros da comunidade começam a se envolver emocionalmente 

com a boneca. Quando Lars, um dia, “descobre” que Bianca está extremamente doente, à beira da 

morte, a casa se enche de presentes e cartões enviados pelas pessoas que conviviam com ela.  
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O exemplo parece interessante por diversos motivos. Ele retoma a questão do “uso”, ou do 

“consumo”, e também a da “realidade” ou “irrealidade” da representação; entrelaça de modo bastante 

inusitado o pornográfico – domínio no qual a boneca originalmente se insere – à vinculação afetiva 

com imagens; e traz para a discussão esta imagem tridimensional bastante peculiar que é a boneca. 

O primeiro ponto que os exemplos explicitam é o caráter “aberto” e “ativo” das práticas de 

consumo de imagem. Nos dois últimos, o da freira mística e o de Lars, sujeitos se vinculam à imagem 

de maneira criativa, ou mesmo “transgressora”. A freira não coloca a imagem de cristo em um altar 

afastado e a “usa” para rezar, mas dorme com ela. Lars, por outro lado, compra uma boneca 

produzida para ser levada para cama, mas não o faz – pelo menos não inicialmente, até que a relação 

com a boneca “amadureça”, e também não fica totalmente certo, no filme, que o faça depois. Ele a 

“usa” – “consome” – como uma companheira, desenvolve um “namoro sério” – se quiséssemos recuperar 

as intrigantes categorias propostas por Pausânias em seu discurso no Banquete de Platão, diríamos que ela 

aparece para Lars como “Vênus celeste” (Urânia), e não como “Vênus vulgar” (Pandêmia).   

Esse “desvio” do uso tradicional confere um quê de desvario a tais ações, mas não devemos 

depreender daí que elas se distanciem muito das práticas usuais frente a imagens. O que ocorre, 

muitas vezes, é que seu caráter “estranho” permite que percebamos melhor coisas que normalmente 

passam despercebidas simplesmente por serem “comuns”, por já fazerem parte do “cenário”. No caso 

da freira, por exemplo, evidencia-se a ambivalência frente à imagem que trespassou boa parte da 

reflexão desta seção: quando ela dorme com o boneco de Cristo, vincula-se tanto àquela 

materialidade específica, matéria com forma, quanto àquilo que a forma concede à imagem em 

termos imateriais, isto é, a condição de “duplo” de Cristo.  

No caso de Lars e Bianca, talvez a coisa se complique ainda mais: a boneca, aqui, só pode ser 

considerada imagem de uma mulher imaginária – ou imaginada, e em detalhes, já que sua história de 

vida encontra-se descrita no site que a vende, como constata o irmão de Lars em sua “busca virtual” 

pelas origens da boneca. 

Bianca, portanto é uma boneca com “história de vida”. Evidencia-se a tentativa de apagar as 

marcas de sua “feitura” por mãos humanas, de modo análogo ao que acontece com a “verdade” no 

pensamento nietzschiano – para o filósofo ela seria uma metáfora extirpada de sua história criativa.  

Em relação a essa aproximação que propusemos, vale notar que o “manto de Verônica”28 era 

                                                 
28 O manto de Veronica é uma relíquia cristã. Seria um manto com o qual uma Santa (Veronica) teria limpado o suor de 
Jesus. Após tal ação, a face de Jesus teria ficado impressa no manto.  



 

 

91

conhecido como “vera icon” (latim para ícone verdadeiro), exatamente por não ter sido feito por 

mãos humanas, e há até quem diga que o nome “Verônica” surgiu exatamente de uma derivação dessa 

expressão latina.  Há ainda diversas outras imagens que, na tradição cristã, são acheiropoieta (não feito 

por mãos humanas), como o santo sudário, a pintura de Edessa, a imagem da Nossa Senhora Achiropita 

etc., “imagens especialmente autênticas que são, ou de origem divina (heavenly origin), ou produzidas por 

impressão mecânica durante a vida do modelo” (BELTING, 1997, p.49, tradução nossa). 

Os temas do “apagamento” da história criativa da imagem e da elaboração de uma “história 

de vida” podem servir a diversas reflexões. Lembremos, por exemplo, da discussão sobre o status da 

fotografia como “espelho do real” que desenvolvemos na seção 2.2 e do ocultamento do processo de 

produção de imagem que, segundo Flusser (2002), o aparelho (caixa-preta) leva a cabo. Em 

perspectiva não muito díspare, podemos pensar tais temas em seu poder de legitimar a “vida” da 

imagem, destacando-a das “outras” imagens, como parece ser o caso tanto no filme A garota ideal 

quanto nas imagens acheiropoieta.  

A questão fica ainda mais interessante quando pensamos na possibilidade de a história de 

vida da imagem ser elaborada como uma forma de apagar seu caráter criativo não apenas para os 

sujeitos que se relacionam com ela, mas também para ela própria – uma imagem pensante que não se 

vê como imagem. Essa é a desconcertante situação mostrada no filme Blade Runner (1982), no qual 

Rachel, uma replicante (andróide) que se pensa humana, descobre-se “imagem”.  Igualmente 

desconcertante é a posição de Deckard, caçador de andróides que, apesar de sabê-la uma replicante, 

envolve-se com ela. Poderíamos considerá-lo um iconoclasta que não resistiu aos encantos da imagem?  

Toda a situação de borramento de fronteiras entre humano e imagem mostrada no filme é 

bastante unheimlich (sinistro, estranho). Não deve ser por acaso, de fato, que em seu texto sobre o 

unheimlich, Freud analise o conto “O homem de areia” (HOFFMAN, 2007), no qual o protagonista 

também se apaixona por uma boneca, Olímpia. 

Aqui, parece que temos uma pista para entender a epígrafe deste capítulo: o hiperrealismo 

pode “causar náuseas”, causar repulsa, porque aproxima o vivo do inanimado, sendo um tanto 

unheimlich. Em um conto de Moberly (2007) sobre imagens de jacarés entalhadas em uma mesa que 

ganham vida, lemos, por exemplo, que a cabeça de uma dessas figuras era “[...] feita com tanta 

habilidade que sua repulsiva verossimilhança provocava um calafrio” (MOBERLY, 2007, p.88). 
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Mas retornemos às semelhanças entre o filme Blade runner e o conto de Hoffman. É 

surpreendente notar que, nos dois, temos uma imagem que é toda produzida por um personagem, 

com exceção dos olhos, que é fabricado por outro. Parece que os olhos são um elemento estranho à 

imagem, pois permitiriam que ela passasse de objeto da visão a sujeito que vê. Mais uma vez, teríamos 

um borramento da imagem e do observador – a própria imagem seria também observador e o 

observador, imagem, na medida em que é observado. Deve ser por este motivo que Canevacci (2008) 

vê o olho da boneca como um elemento especialmente erótico, isto é, apto a produzir borramentos, 

indefinições, continuidades. 

Ele repara, por exemplo, que o fato de a boneca “poder estar vestida nos moldes mais 

negligenciados, desordenados, lambuzada, deriva da sensação profunda de auto-apagamento”: 

[...] é esta sensação, que produz um sentido de inigualável inquietude naquele que 
é – ou pareceria ser – o proprietário que, subitamente, observando estupefato toda 
aquela calma negligência, percebe a si mesmo como propriedade sua. Dela. E ele se 
sente estranho pelo auto-apagamento, não resolvido, totalmente reificado por cada 
tentativa solitária. Por esta ausência projeta nela – no interior de sua coisa animada 
– a sensação de uma satisfação oceânica que reconduz, uma vez mais, à era na qual 
tudo é experimentado em tudo, portanto, também dentro daquela coisa pequena, 
imóvel, que é aquele corpo esquecido.  

Nesses casos, o erotismo emocional parece desempenhar papel mais central que o erotismo 

físico ou “dos corpos”. No caso de A garota ideal, a coisa mudaria de figura se considerássemos o 

papel original que a boneca foi produzida para desempenhar. Se a “continuidade”, no erotismo físico 

possui uma correspondência no próprio “encaixe” dos corpos dos amantes, o que pensar da união 

com uma imagem? Teríamos dado uma volta completa nas dinâmicas fetichistas e encontrado uma 

imagem que, no sentido contrario da proposta freudiana, seria propícia à realização de atividade 

sexual próxima a que ele considera “normal”, isto é, ao sexo genital, embora trate-se, aqui, aqui de 

uma genitália simulada29? E, de um modo mais geral, se o fetichismo, para Freud, é exatamente a 

substituição do objeto sexual “normal” (genitália) por outra coisa, caberia perguntar em que sentido 

a imagem de uma genitália seria ainda um fetiche. 

Ao falar em “imagem de genitália”, é impossível não lembrar do famoso quadro de Courbet 

(figura 20). Elkins (1996) nota que o quadro “induz dois tipos diferentes de mirada: ou eu 

                                                 
29 Usamos o termo “simulação” para indicar que não se trata “somente” de uma representação, mas de um substituto 
“prático”, que desempenha o melhor possível o papel do objeto simulado em uma atividade específica. Isto é, como em 
um simulador de voo, por exemplo, importa principlamente que a experiência do usuário-piloto com os mecanismos seja 
mais próxima a sua experiência com os mesmos mecanismos durante um voo “real”. 
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reflexivamente desvio o olho, ou olho para ele fixamente, de forma exagerada” (ELKINS, 1996, 

p.105, tradução nossa). E conclui que, em uma imagem, “um pênis ou uma vagina não é apenas uma 

composição de luz e sombra: é uma força” (idem, p.107, tradução nossa). Ou seja, nos termos que 

estamos utilizando, seria uma imagem com a qual não é possível se relacionar majoritariamente 

através de uma dimensão interpretativa. 

 
Figura 20 – A origem do mundo (COURBET, 1866). 

A imagem nos fará retornar à figura que abre esta seção (figura 16): sem dúvida a senhora 

representada adota uma das posturas descritas por Elkins, ela encara a imagem fixamente, embora 

com semblante claramente indignado. E, sem dúvida, podemos imaginar que a indignação da senhora 

seria ainda mais intensa se o quadro que ela observa fosse substiuído pelo de Courbet. Mas, por que a 

indignação? o que seria o sentimento de indignação? Parece ser um desconforto emocional que 

decorre da observação de uma indulgência frente a uma transgressão que o indignado, ele mesmo, 

seria/foi incapaz de cometer. Uma transgressão que, sabe-se, será punida, não desperta indignação. 

Tampouco uma transgressão que se cometeu ou mesmo que se sabe que se poderia cometer.  Assim, 

se a imagem do nu pode proporcionar prazer voyeurístico aos passantes, parece ser exatamente a 

possibilidade da experimentação impune de tal prazer transgressor que indigna a mulher, já que ela 

própria não se permite tal prazer, conflituoso com seus imperativos morais iconoclastas.  

No que se refere ao prazer voyeurístico, sua associação com as imagens pornográficas parece 

bastante óbvia. A imagem pornográfica é exatamente a representação de algo “privado” e 

“transgressor”, na medida em que não deveria ser mostrado. Elkins, na obra citada acima, menciona 



 

 

94

uma frase de Bataille segundo a qual há três coisas que não se pode ver: o sol, genitais e a morte. A 

lista parece interessante exatamente porque os três itens não podem ser vistos em sentidos 

completamente diferentes, embora talvez admitam um denominador comum: os três são 

excessivamente intensos. O ato de “ver uma genitália”, entretanto, talvez seja intenso, exatamente por 

ser proibido – já vimos que o ato erótico é uma espécie de transgressão.  

Em seu livro La imagen pornográfica y outras perversiones ópticas, Gubern Roman aponta que o 

gênero da pornografia poderia ser explicado exatamente devido à proibição de serem mostradas as 

imagens em contextos normais. Citando Ado Kyrou, ele escreve: “Se nos filmes de faroeste, as 

cavalgadas estivessem proibidas, os filmes de faroeste clandestinos seriam feitos unicamente de 

cavalgadas. Os filmes eróticos são westerns do qual se eliminou todo o contexto para não conservar 

mais do que as cavalgadas” (ROMAN, 2005, p.23, tradução nossa).  

Entretanto, grande parte das imagens pornográficas aparece, como nota Roman, como uma 

espécie de “documentário fisiológico”, nos quais, como talvez ocorra no quadro de Courbet, o 

simples ato da violação por si mesmo parece absorver a potência erótica da imagem: ela choca, mais 

do que estimula um desejo transgressor.  Além disso, muitas encaram o sexo como uma performance, 

algo como uma performance esportiva, em que contam as cifras e as abstrações: tamanho do pênis, 

número de mulheres envolvidas no ato sexual etc. Nesses dois sentidos, a imagem pornográfica 

parece afastar-se do fim erótico.  

 Assim, talvez pudéssemos, neste capítulo marcado pelo questionamento sobre categorias 

diversas ligadas aos relacionamentos com imagens – dionisíaco, apolíneo, pitoresco, fotogênico, 

dândi, flâneur, voyeur, totemismo, fetichismo, idolatria, iconoclasmo etc. – propor uma última 

separação, entre imagens eróticas e pornográficas, as primeiras sendo aquelas que envolvem o 

observador numa transgressão de caráter mais ritualístico, que se liga a todo um imaginário erótico, e 

as pornográficas sendo aquelas que “documentam” um feito sexual qualquer, fisiologicamente – 

embora, claro, não deixem de se ligar também a todo um imaginário pornográfico. 
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4  CONSUMO DE IMAGENS EM CULTURAS MIDIÁTICAS 

4.1  A IMAGEM E AS LÓGICAS DE CONSUMO, MIDIÁTICA E DE ESTETIZAÇÃO: 
OBSERVAÇÕES PRÉ-ANALÍTICAS 

 
Figura 21 – Publicidade da AMARGS (Agência DCS, 2009) 

No capítulo anterior, refletimos sobre diversos aspectos das relações que se estabelecem 

entre homens e imagens. Na primeira seção, procuramos algumas características fundamentais de tais 

relações e, nas seções subsequentes, abordamos mais detidamente suas dimensões de vinculação e de 

interpretação, destacando marcos históricos considerados especialmente relevantes para um melhor 

entendimento de suas dinâmicas atuais. Propusemos, assim, uma abordagem analítica que 

transferisse o foco da análise da imagem para a análise das relações entre homens e imagens. Um ponto 

interessante desta abordagem é que ela torna sem sentido as discussões em torno de uma suposta 

realidade da própria imagem.   

Neste capítulo, continuaremos a trilhar o mesmo caminho, enfatizando mais especificamente 

a cena contemporânea e a figura do observador em tal cena. Destacaremos, então, o “consumo de 

imagens”, expressão que, como já explicamos na introdução, refere-se aos modos de apropriação das 

imagens pelos sujeitos e ao “uso” que tais sujeitos fazem das imagens. Será preciso ter sempre em 
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mente, entretanto, que, como notamos no capítulo anterior, muitas vezes, sujeito e objeto 

confundem-se nestas relações. Assim, embora “consumo de imagens” refira-se inicialmente a um 

consumo no qual a imagem é objeto, podemos encarar a expressão também como o consumo 

praticado por imagens – o objeto de tal consumo podendo ser outras imagens ou seres humanos.  

Essa inversão fica bastante explícita na figura que abre esta seção (figura 21) e em outra 

imagem da mesma campanha (anexo 2). Nelas, vemos figuras extraídas de obras de arte conhecidas 

de Roy Lichenstein e de Munch olhando para um observador através da moldura do quadro ao qual 

pertencem. A imagem aparece como sujeito observador, então, e o humano como imagem observada. 

Ao refletir sobre tal inversão, é preciso tomar cuidado para não tratá-la de maneira dura, 

reificada – como aqueles que propõem uma espécie de “domínio” das imagens (espetáculo) que 

coisificaria, de uma vez por todas, os homens –, mas de maneira dinâmica, focando-se em suas 

ambiguidades e indefinições. O conceito de “iconofagia”, cunhado por Baitello (2005), parece ser 

especialmente profícuo neste sentido – ele pode se referir tanto à devoração na qual a imagem é a 

devoradora quanto àquela na qual ela é devorada. 

Ao invés do termo “devoração”, utilizado por Baitello, entretanto, preferiremos o termo 

“consumo”, por acreditar que ele atua como um elo entre, por um lado, as dinâmicas das relações 

estabelecidas entre homens e imagens e, por outro, a lógica do consumo que caracteriza as 

contemporâneas culturas midiáticas. 

Vale notar que o termo “consumo”, quando falamos de uma “lógica de consumo”, aparece de 

modo um pouco mais restrito do que na expressão “consumo de imagens”. Na verdade, a expressão 

“lógica de consumo” normalmente refere-se a uma lógica específica de consumo, contraposta, por 

exemplo, à lógica de consumo aristocrática que valoriza a pátina, a tradição etc. (cf. McCracken, 2003).  

“Lógica de consumo” refere-se, no mais das vezes, a um consumo segmentado, que assume 

crescente importância na mediação das relações sociais, e que é sustentado por uma circulação cada 

vez mais rápida de imagens midiáticas que nele interferem. Como nota Rose de Melo Rocha 

(2009b), mídia e consumo se balizam reciprocamente. A própria noção de uma cultura midiática se 

justifica, em suas argumentações, pela segmentação do consumo e pela pluralização das audiências. 

Com elas, a “produção pode iniciar exercícios de criação mais afeitos ao caráter maciço da 

disseminação cultural do que propriamente à pressuposição de uma audiência de massa facilmente 

tipificada [...]” (ROCHA, 2009b, p.26). 
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 “Lógica de consumo” e “lógica midiática”1 estão, portanto, fortemente entrelaçadas. As duas 

“lógicas” são inseparáveis ainda de uma ampla estetização do cotidiano. Esta, sem dúvida, ganha 

significativo impulso com as duas lógicas mencionadas e passa a interferir em domínios da prática 

social antes considerados autônomos, como a política. Assim, muitas rixas estéticas que tomaram 

lugar inicialmente em um dominio mais artístico se reproduzem agora em um domínio estético 

ampliado, que é também político.  

Vejamos, por exemplo, o conflito, no início do século XX, entre uma tendência art-noveau e 

uma art-deco, a primeira exaltando a natureza e suas formas, combatendo a influencia indesejavel do 

duro mundo industrial; e a segunda, ao contrário, valorizando as formas geométricas do mundo 

maquínico, a limpeza dos traços em exaltação ao progresso. Será que não poderíamos, hoje, localizar 

conflito semelhante nas grandes cidades brasileiras entre, por um lado, aqueles que exaltam a 

globalização e a estética globalizada das grandes marcas e, por outro, os que a rechaçam e buscam 

uma estética que mistura elementos hippie a manifestações da cultura local, como o forró e suas 

roupas, etc.? Ou seja, na cena contemporânea, não seria possível assumir uma posição política 

esteticamente? Vejamos, nesse sentido, em que frente a questão ecológica parece ganhar mais 

aliados: naquela que apela para a estética, não apenas com produtos reciclados e produzidos de 

maneira ecologicamente responsável, mas com o apelo estético das próprias ações – é deselegante 

jogar lixo na praia, é elegante reciclar.   

Voltando, agora, à imbricação entre as lógicas midiática, de estetização e de consumo, 

notemos que já a abordamos nas transformaçoes finisseculares (séc XIX para o XX) que os põem em 

evidência. Na seção seguinte, nosso intuito será mostrar que, na cena contemporânea, eles continuam 

intimamente associados. 

Para fazê-lo, partiremos de algumas imagens contemporâneas diretamente relacionadas ao 

universo do consumo. Iremos analisá-las a partir do referencial teórico mobilizado até então, 

enfocando principalmente as dinâmicas de seu consumo – assim, jogaremos com os dois significados 

do termo “consumo” explicitados acima. 

O corpus selecionado constitui-se principalmente de peças publicitárias. Na medida em que 

circulam pelas mais diversas mídias – e são, assim, onipresentes no cotidiano urbano da atualidade –, 

que fazem parte do universo do consumo e que operam na construção de gostos, elas se revelam 

                                                 
1 Já explicitamos, na introdução, o sentido que emprestamos a esta expressão. 
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especialmente adequadas a nosso objetivo de evidenciar a convergência das três lógicas mencionadas 

em formas centrais de relacionamentos contemporâneos entre homens e imagens.  

Tal objetivo, por si só, já permite inferir algumas de nossas linhas analíticas: por exemplo, não 

estamos preocupados com minúcias formais da materialidade da imagem e nem com sutilezas de 

possíveis “planos de significação”, mas sim com formas mais gerais de vinculação e de interpretação.  

Recapitulemos sucintamente algumas das diretrizes principais de análise a que nos levaram as 

reflexões desenvolvidas até aqui:  

1. Trataremos imagens materiais e imateriais como polos conectados de um mesmo plano, de 

modo a relacionar imagens materiais a produções imaginárias e imaginários a produções imagéticas 

(materiais).  

2. Enfocaremos a imagem principalmente enquanto membro de relações com homens e com 

outras imagens.  

3. Em tais relações, abordaremos não apenas dimensões racionais e conscientes, mas 

também, e principalmente, dimensões sensíveis, inconscientes e potencialmente mágicas.  

4. Consideraremos que cada relação estabelecida possui muitas especificidades, mas também 

muito em comum com relações com imagens tão distantes quanto o episódio da adoração do bezerro 

de ouro. Assim, ao partir de imagens contemporâneas e eventos a elas relacionados, procuraremos 

semelhanças e diferenças com diversas formas de relacionamento e eventos temporalmente próximos 

ou distantes. 

Por fim, ainda será necessário, antes de passar às análises, retornarmos a algumas propostas 

de Rocha (1998) que nos auxiliarão no caminho que trilharemos. A autora propõe que as imagens – 

originalmente, as televisuais, mas poderíamos ampliar a proposta para qualquer tipo de imagem 

contemporânea – sejam analisadas majoritariamente não a partir de uma base interpretativa, mas, 

embasando-se na obra do filósofo e antropólogo Mário Perniola, a partir de uma base “sensológica”. 

Uma base propriamente estética, portanto.  

Vale ressaltar que tal proposta não menospreza os processos de significação, embora enfatize 

a capacidade da imagem de sensibilizar. Importante notar também que a escolha de destacar a 

dimensão estética das relações entre homens e imagens  harmoniza-se em alto grau com as reflexões 

que desenvolvemos até aqui. Dentre outras, podemos citar, para expor a consonância, nossas análises 

da seção 3.2 (sobre a dimensão de interpretação), em que percebemos um descolamento da imagem 
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de um discurso que a permearia, descolamento este que coloca em evidência os aspectos sensíveis do 

consumo de imagens na cena contemporânea. Desnecessário acrescentar que toda a dimensão de 

vinculação das relações entre homens e imagens mostrará uma gama infinitamente maior de suas 

nunces se abordada a partir de uma base “sensológica”, e não “interpretativa”.   

Passemos, então, às analises essencialmente desestruturadas que propomos –classificamo-as 

como desestruturadas porque, como já dito e repetido, não podemos, a partir de nosso referencial 

teórico, encarar a imagem como um texto estruturado e nem propor uma espécie de receita passo-a-

passo para análise da imagem.  

4.2  UMA PEQUENA ANÁLISE DO CONSUMO DE IMAGENS DO CONSUMO 

 
Figura 22 – Publicidade da Louis Vuitton (Euro RSCG Works, 2002) 

A campanha da Louis Vuitton que apresenta consumidoras da marca como personagens de 

contos fantásticos – acima (figura 22) Alice e, na mostrada no anexo 3, Branca de Neve – servirá de 

ponto de partida para nossas reflexões sobre consumo de imagens do consumo. 

Vemos, de imediato, que ela não é uma propaganda que ordena diretamente “compre isto”, 

“compre aquilo”, mas simplesmente uma imagem assinada. Ela parece dizer somente: este é o 
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universo Louis Vuitton. O que, entretanto, significa também, implicitamente: “compre Lois Vuitton 

para participar deste universo”. Estamos falando, é claro, de um universo imaginário e de um 

pertencimento imaginário a tal universo. 

Vejamos, inicialmente, o que podemos dizer das imagens apresentadas: elas materializam 

essas personagens imaginárias que são Branca de Neve e Alice em corpos de mulheres 

contemporâneas representados fotograficamente: suas vestimentas conciliam as tendências da moda 

com as tendências dos contos de fada. O cenário, principalmente na peça da Branca de Neve, recebe 

um tratamento que acentua seu caráter fantástico, sendo chapado e (julgando com base no realismo 

fotográfico) com iluminações inverossímeis.  

É notável, no cenário, o contraste entre elementos sombrios – o quarto escuro e a floresta 

macabra – e elementos luminosos maravilhosamente idílicos – o universo do espelho e o bosque no 

primeiro plano. O elemento sombrio, entretanto, parece já vencido, impotente, deixado para trás pela 

linda personagem principal que, com uma expressão confiantemente blasé, adentra o mundo 

fantástico desvelado à sua frente. 

Branca de neve, com suas pálpebras semi-cerradas e olhar oblíquo, parece ignorar tanto o 

observador quanto seus carregadores, oferecendo-se como objeto do olhar – objeto inalcançável, 

entretanto, impressão reforçada pelo fato de que parecemos observá-la de uma posição 

espacialmente inferior.  Alice, por sua vez, ao mesmo tempo em que dá as costas para o observador, 

observa-o, indiretamente, a partir de um outro mundo (o do espelho), do qual ele não faz parte (não 

aparece refletido como ela).  

Vemos, portanto, que a figura da mulher idealizada e a recuperação de contos de fada 

tradicionais mobilizam um imaginário romântico, que poderia parecer ultrapassado, mas que ganha 

novos contornos com uma proposta estética que tentamos descrever acima.  

Um ponto que dificulta qualquer análise de imagem é que as imagens possuem uma 

dimensão puramente estética que não pode ser transformada em descrição, em discurso.2 Tal 

dimensão estética liga-se a um imaginário, é verdade, mas de um modo bastante peculiar. Podemos 

dizer, por exemplo, que os cenários das imagens em questão criam uma aura de “fantasia”, de 

“fantástico”, mas é difícil descrever verbalmente o que empresta tal aura à imagem. Não são, sem 

dúvida, as árvores ou a iluminação enquanto objetos conceituais que o fazem. Afinal, como já 

                                                 
2 Tratamos mais detalhadamente do assunto na introdução (tópico “estética e estetização”).  
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defendemos na introdução, o julgamento estético possui autonomia em relação ao entendimento e 

não se dá a partir de conceitos: 

[Segundo Kant], a sensação da beleza e o prazer estético que a acompanha nascem 
de uma “livre” associação da imaginação: por ocasião da percepção de um objeto 
belo, a imaginação, a “mais poderosa faculdade sensível”, associa imagens sem que 
sua ligação seja de algum modo regulada por um conceito (FERRY, 2009, p.158). 

 Assim, pensar (conceitualmente) sobre a experiência estética torna-se um desafio e, 

entretanto, não parece possível deixá-la de lado se queremos dar conta do consumo de imagens na 

cena contemporânea.  

Quando falamos sobre o dândi, no capítulo anterior, notamos que ele procura distinção, e a 

procura esteticamente, através do consumo. Se apenas tornarmos a distinção dandista, ainda com 

muitos ranços aristocráticos, mais democrática, preocupada sobretudo com a identidade pessoal,  

poderemos dizer que muitos aspectos do dandismo difundiram-se e tornaram-se bastante naturais 

para habitantes urbanos contemporâneos. O gosto, como nota Ferry (1994), tornou-se o centro da 

individualidade. A questão, porém, como veremos, não é mais tanto apreciar o que é belo – que seria 

universalmente belo, segundo um julgamento de gosto com pretensão à universalidade –, mas 

apreciar aquilo que condiz com sua identidade e identificar-se com aquilo que se aprecia. 

Ao refletir sobre a problemática do gosto, Rocha (2009b), seguindo proposta de Landowsky, 

distingue dois “tipos” de gosto: “gosto de gozar” e “gosto de agradar”:  

No modelo “gosto de gozar” o encanto não está no novo do objeto, mas nas 
sensações que ele provoca ou dele decorrem, evidenciando uma base auto-
centrada e auto-erótica de satisfação. No “gosto de agradar”, o que interessa é que 
outros gostem... de mim! (ROCHA, 2009b, p.23). 

Haveria um atrito entre os dois tipos de gosto, que se taduziria em um conflito “entre a busca 

da aceitação (social) e da distinção (pessoal)” (idem, p.23). Ora, tal conflito, se não surge com as 

lógicas midiática e de consumo das quais tratamos, certamente ganha, com o advento de tais lógicas, 

pleno destaque. A figura do dândi, como vimos, define-se exatamente por sua forma audaciosa de 

lidar com tal conflito: ele pauta sua posição social pela distinção pessoal embasada no bom gosto, na 

fineza do espírito. Na medida, entretanto, em que os padrões “objetivos” do gosto – isto é, os padrões 

estéticos reificados, com pretensões universais – começam a se liquefazer e que a construção de uma 

identidade pessoal torna-se centro da inserção social para uma camada cada vez maior da população, 

o conflito, que tende a intensificar-se, parece ser retido na tensão entre diferentes “estilos” e entre 
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diferentes “clãs” urbanos que legitimam padrões estéticos segmentarizados. Tais padrões conciliam 

precariamente distinção e aceitação. É em meio a esta tensão que, hoje, como propõe Rocha (idem, 

p. 21), “declarar o gosto é afirmação de si”.  

Ao pensar no consumo de imagens – um consumo esteticamente embasado – como forma de 

identificação, de construção de identidade, aproximamo-nos novamente da associação que apareceu 

na tabela do capítulo anterior (tabela 1) entre consumo e totemismo. Associação que, devemos 

mencionar, já foi proposta, sob perspectiva diversa, pelo antropólogo e comunicólogo brasileiro 

Everardo Rocha. 

O consumo, como o totemismo na sociedade tribal, por ser um lugar de constante 
produção do sentido torna-se uma poderosa fonte de organização das diferenças 
na cultura contemporânea. [...]. É neste jogo de magia, mito e ritualização - o jogo 
próprio dos sistemas totêmicos - que nos é permitido o consumo e o shopping [...] 
(ROCHA, 2000, p.25). 

O autor enfoca o sistema totêmico como elaborador de “um sistema recíproco de 

classificações que articula séries paralelas de diferenças e semelhanças entre natureza e cultura” 

(idem, p.24). Nós, por outro lado, conforme explicitado no capítulo anterior, abordamos o 

totemismo como forma de vinculação com imagens. Assim, no que se refere ao consumo, enquanto 

Rocha (2000) preocupa-se principalmente com as produções de significado que o tornam possível ao 

dar sentido às coisas, nós nos preocuparemos principalmente com as vinculações calcadas na 

identificação que ele engendra. 

Como ponto de encontro das duas perspectivas, temos a questão da humanização do objeto 

como forma de transformá-lo em objeto de consumo. E humanizar um objeto é também transformá-

lo em imagem, essa viva-morta, presente-ausente, como já comentamos anteriormente. Rocha encara 

a humanização de uma maneira ampla, relacionando-a ao ato de retirar uma coisa do caos que é o 

mundo e inserí-la no universo organizado da cultura – o objeto humanizado seria aquele que ganha 

um lugar na ordem cultural das coisas através de um significado. Nós estamos encarando o termo 

humanização de maneira mais radical, relacionando-o a formas de vinculação intensas e afetivas com 

objetos culturais – formas de vinculação que estão calcadas tanto em significados quanto em uma 

dimensão sensível.   

No artigo mencionado, Rocha analisa algumas propagandas de óleo da Petrobrás que, 

resumidamente, seguem a seguinte sequência: um veículo (carro importado japonês, caminhonete, 

caminhão) chega ao posto. O frentista abre o capô e, dentro dele, encontra seres humanos 
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representando o motor (japoneses, caipiras, fortões, respectivamente). Pergunta se querem o óleo X 

e todos aceitam animadamente, por motivos diversos relacionados ao estereótipo de cada uma das 

figuras. O frentista coloca então o óleo no motor e, como consequência imediata, os personagens se 

deliciam e parecem refeitos. Fazem comentários também estereotipados que mostram o efeito 

benéfico do óleo em cada caso. Sobre tais propagandas, Rocha (idem, p.34) comenta:  

[...] diante do poder destes óleos-alimento classificam-se diferenças e semelhanças 
na esfera produtiva [...] que são articuladas com outras tantas diferenças e 
semelhanças entre humanos e máquinas (fortões e caminhões pesados, caipiras e 
caminhonetes rurais, japoneses e sofisticados carros importados) nas mensagens 
atualizadas no código de consumo. 

Neste trecho, Rocha expõe um ponto central da ligação entre totemismo e consumo: assim 

como o totemismo articula diferenças e semelhanças ligando, por exemplo, certo grupo a um animal, 

o consumo o faz ligando certo grupo a um tipo específico de carro, a certo tipo de comida etc. 

Notemos, entretanto, que, enquanto no totemismo a identificação com o totem diz respeito à ordem 

das coisas – não se pode escolher o totem, a identificação não depende de escolhas individuais –, no 

consumo, a identificação está ligada ao gosto – à escolha de certo carro, roupa etc. Além disso, o 

totemismo do consumo é fortemente fragmentário, orientado a uma bricolagem de carro, roupas, 

esporte, filmes, livros, alimentos etc. que formam uma imagem-totem bastante difusa – o “estilo”. 

Seria através da identificação com o “estilo” que o sujeito se insere em um “clã totêmico” urbano. O 

termo “estilo” parece mesmo perfeito para demonstrar o caráter marcadamente estético deste 

totemismo do consumo, pois devemos lembrar que ele inicialmente aplicava-se somente a obras de arte. 

Observemos duas campanhas publicitárias que nos ajudarão a refletir acerca do caráter 

totêmico do consumo.  

Na primeira (figura 22 e anexo 4), da marca de camisetas Ramorama, pessoas rasgam parte de 

sua pele, revelando, por baixo dela, um corpo vestido. A legenda, “expose yourself [exponha-se]”, dá a 

entender que a pele é uma espécie de “véu” ocultando uma essência que se mostra na roupa. E o que 

se revela aí senão o gosto e o “estilo” daquele que veste – seu totem, sua máscara “verdadeira”, que o 

identifica socialmente? 

Ecoa-se, portanto, a frase do personagem Gilbert em um diálogo de Oscar Wilde (1997, 

tradução nossa): “O homem é menos ele mesmo quando fala em sua própria pessoa. Dê a ele uma 

máscara e ele falará a verdade”. Ao vestir a máscara, expor-se-ia a própria essência. Ou, antes, de 
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modo bastante nietzschiano, a própria multiplicidade de máscaras é que seria a essência – os cem mil 

Gengês, como no livro de Pirandello (2001), em oposição ao antes imaginado “um”. 

 
Figura 22 – Publicidade da Ramorama 

Em outra campanha publicitária que traz à tona o caráter totêmico do “estilo" – esta, da grife 

Sommer (figura 23 e anexo 5) –, aqueles que não se dispõem a jogar com as máscaras da moda são 

representados vestindo um saco de papel pardo, uma máscara genérica e sem apelo estético que 

revela apenas sua incapacidade em assumir uma identidade – sua exclusão, portanto, do sistema 

totêmico calcado no “estilo”. A campanha pode servir como ponto de partida para duas reflexões 

diversas, porém igualmente pertinentes. 

 
Figura 23 – Publicidade da Sommer (Agência E21, 2008) 
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Na primeira, mais política, o foco é a exclusão propiciada pelo sistema totêmico em questão. 

Aqueles que não participam de certos rituais de consumo podem virar tabu, tanto quanto, em 

algumas sociedades tribais, poderia virar tabu aquele que matasse ou participasse de relações sexuais 

sem observar certos rituais (cf. FREUD, 1974, v.XIII).  

Enfocaríamos, nesta reflexão, as políticas de visibilidade subjacentes aos regimes imagéticos 

abordados. Este é o enfoque de grande parte das reflexões de Rose de Melo Rocha (2009a; 2009b; 

1998) que viemos citando ao longo do trabalho. Contudo, queremos destacar, nesse sentido, 

somente o slogan da campanha publicitária que estamos analisando: “get hype”. A palavra “hype”, que 

se mundializou recentemente, designa algo que atrai a atenção, que recebe publicidade excessiva, que 

é “da moda” – ou seja, algo que possui alto grau de visibilidade. As próprias peças publicitárias tratam 

o “estilo”, portanto, como uma estratégia de visibilidade. Elas comandam: torne-se hype – ganhe 

visibilidade usando esta máscara que oferecemos, antídoto para invisibilidade social. Sem dúvida não 

é mera coincidência que aqueles não hypes – os personagens com saco de papel na cabeça – apareçam 

quase fundidos com o cenário, ou em partes escuras, semi-visíveis. Além disso, os pijamas que vestem 

demonstram seu confinamento em uma esfera doméstica – isolada e socialmente invisível. 

Vemos, assim, como a campanha opera nos dois polos da tensão, mencionada anteriormente, 

“entre a busca da aceitação (social) e da distinção (pessoal)”: a máscara de papel pardo é, por um 

lado, a perda da auto-imagem e, por outro, a incapacidade de se fazer imagem para outrem. A máscara 

da moda, anunciada, seria seu oposto. É bastante claro, entretanto, que nem todos possuem os 

recursos necessários para vestir a última. 

Na segunda reflexão, mais filosófica, veremos que o discurso materializado nessas peças 

publicitárias desafia frontalmente a ladainha de preceitos moralmente metafísicos que lamenta a 

perda da essência humana em meio ao domínio das aparências. Refletindo a partir delas, poderíamos 

retornar mais uma vez a perspectivas como as de Nietzsche (2005), para quem “tudo o que é 

profundo ama a máscara” e Wilde (2003), para quem “só os superficiais não julgam pela aparência”. 

Vale deixar bastante claro, mesmo correndo o risco da redundância, que, ao assumir tal 

posição filosófica, não se pretende negar possíveis impactos negativos dessa nova lógica midiática que 

definimos por suas ligações com o consumo e com a estetização do cotidiano. Já citamos, por 

exemplo, trabalho de Rocha (1998) que mostra como essa lógica essencialmente é capaz de operar 

exclusões através da “invisibilidade” midiática e engendrar novas formas de violência. Defendemos, 

entretanto, que uma crítica a tal lógica não pode se embasar nos escombros de uma metafísica que 
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opõe essência e aparência. Outras bases devem ser procuradas – por exemplo, a possível paralisia do 

corpo frente a um número cada vez maior de telas, como propõe Baitello (2005). 

Se, entretanto, como base para crítica, a oposição aparência X essência revela-se infecunda, 

por outro lado, como retórica para a própria publicidade, ela continua a dar alguns frutos, 

principalmente se torcermos um pouco a oposição para transformá-la em outra correlata: forma 

(aparência) X conteúdo – este, no que se refere a humanos, aparece mais ou menos como sinônimo 

de “cultivo mental”.  

Na campanha da qual as peças publicitárias abaixo (figuras 24 e 25) fazem parte, vemos 

fotografias de pessoas com belo corpo, belas roupas ou belas joias cuja face foi sobreposta por um adesivo 

redondo com uma azeitona no meio, sugerindo que a elas falta alguma coisa: conteúdo intelectual.  

    
Figuras 24 e 25 – Publicidade da Editora de Cultura (Agência Hifi, s/d) 

Percebemos que se trata, na verdade, de peças publicitárias já existentes – a primeira, anúncio 

de uma academia, a segunda, de uma joalheria – sobre as quais foram acrescentados os tais adesivos. 

No adesivo da primeira peça, lemos: “de que adianta se preocupar tanto com algumas coisas e se 

esquecer de outras? www.editoradecultura.com.br. Livros, informação, conhecimento”. No da 

segunda, a pergunta é outra: “pérolas, diamantes, esmeraldas. Você tem certeza que não tem nada 

faltando?”.  Opõe-se, portanto, preocupação com aparência e preocupação com conteúdo. Se o texto 
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é sutil na oposição, não o é o efeito visual de uma etiqueta que tampa a cabeça como que para indicar 

que ali não há nada de natureza intelectual.   

  A propaganda se utiliza de duas metáforas visuais bastante claras: a cabeça representando o 

“conteúdo” intelectual – metáfora que voltará a aparecer na próxima peça que analisaremos – e a 

azeitona representando a expressão popular “azeitona da empada”, que indica a parte de destaque, 

que faz a diferença em um conjunto. 

A metáfora visual é um elemento importante e bastante usado quando se trata de produzir 

um discurso a partir da imagem. A metáfora, a julgar pelo gráfico de Mitchell reproduzido no capítulo 

um (figura 2), seria um elemento que circula entre texto e imagem, por isso podemos chamá-la de 

“imagem verbal”, ou, como é mais comum, “figura de linguagem”. A metáfora visual seria uma forma 

de ligar um plano imagético a um plano discursivo, do mesmo modo que a metáfora textual, mas na 

direção oposta. E, como a metáfora textual, ela o faz aproveitando-se da proximidade semântica entre 

objetos representados.  

Voltando à campanha que estamos analisando, interessa-nos notar como ela evidencia um 

processo que podemos chamar de “reciclagem de imagens” – uma forma específica de migração  

de imagens.  

Na “reciclagem” operada pela campanha em questão, temos uma imagem material se 

transformando em outra imagem material, embora, claro, a transformação mobilize elementos 

imaginários que as circundam. Os casos mais famosos de reciclagem imagética são os ready-mades de 

Duchamp e Andy Warhol. Por isso mesmo, João Carrascoza (2008), denomina campanhas como a 

que estamos analisando de “ready-mades publicitários”. 

O autor analisa diversas relações entre imagens publicitárias e outras imagens materiais de 

diversos domínios – relações que vão da inspiração à reprodução. Ele mostra, por exemplo, duas 

peças que “reciclam” o famoso quadro de Manet, Almoço na relva (figura 26): um anúncio da marca 

Yves Saint Laurent (anexo 6) e outro da Woman (anexo 7). 

Outro caso, mais sutil e, entretanto, mais recorrente, de migração de imagens – pode-se 

argumentar, de fato, que qualquer produção imagética envolve migrações dessa natureza – é aquela 

que envolve a transição de imagens de meios imateriais para meios materiais. É através deste tipo de 

migração que planos imaginários se ligam a planos materiais.  



 108

 
Figura 26 – Almoço na relva (MANET, 1863) 

Já vimos, na campanha da Louis Vuitton, que abre esta seção (figura 22 e anexo 3), um 

exemplo claro deste tipo de migração: como notamos, ela materializa em imagem material 

personagens do imaginário, reciclando-os. De fato, personagens de contos de fada se prestam à 

reciclagem de modo exemplar: passam, para citar alguns marcos, da tradição oral aos contos dos 

irmãos Grimm, a desenhos da Disney, a peças publicitárias como as da campanha da Louis Vuitton 

ou a do Boticário reproduzida no anexo 8. 

No anúncio da Marie Claire reproduzido abaixo (figura 27), é possível ver como imagens 

imateriais podem reger a produção de imagens materiais bastante distantes de seu universo original. 

A imagem imaterial em questão é do cavaleiro sem cabeça (materializada na figura 28), 

personagem lendário. A imagem material, esta em que figura uma mulher representada “sem cabeça” 

usando um vestido que mais parece uma armadura. À falta de cabeça, seguem semelhanças estéticas. 

A armadura, o modo de segurar a cabeça etc. Diversas imagens (materiais) do cavaleiro sem cabeça o 

representam desse modo e também na peça publicitária da figura 27 a pose se repete. Obviamente, 

pouco importa, em nossa análise, se quem produziu a imagem teve a “intenção” de realizar tais 

conexões – a migração de imagens, quando se trata de tramitações imaginárias, pode ocorrer tanto 

em planos conscientes como em planos inconscientes. O que nos interessa, de todo modo, é ver 

como imagens (imateriais) sempre reaparecem transformadas em novas imagens (materiais), em um 

processo contínuo. De fato, “caçar” tais conexões através das mídias, seria, segundo Mitchell (2009), 

uma das principais tarefa do iconologista. 
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Figura 27 – Publicidade da Marie Claire (Agência Publicis, s/d) / Figura 28 – Cavaleiro sem cabeça 

Voltando à peça publicitária, veremos que, como a campanha da Editora de Cultura, 

analisada anteriormente, também ela aborda a oposição forma X conteúdo. Ao lado da cabeça, que 

aparece como uma imagem dentro da imagem, estampada como capa de uma “Marie Claire”, um 

texto sugere: “mantenha uma elevada autoestima mesmo após tirar seus saltos altos”. Curiosamente, 

o conteúdo intelectual – claramente representado por esse elemento que é, ao mesmo tempo, cabeça 

e revista – aparece como uma espécie de acessório, algo que se pode “retirar”, como os saltos altos. 

Resta a dúvida: será que se pode manter uma elevada autoestima mesmo após tirar a cabeça?   

A oposição forma X conteúdo é resolvida, então, simplesmente reduzindo-se o último 

elemento ao primeiro. O conteúdo não passaria, ele próprio, de forma: compre a revista e vista sua 

cabeça, como se faz com saltos altos. A busca por “conteúdo” seria mais ou menos como a busca do 

cavaleiro por sua cabeça. 

Teríamos ido, então, para o extremo oposto do discurso da campanha anterior, em que forma 

e conteúdo aparecem como opostos? Em certo aspecto, talvez, mas, em última instância, diríamos 

que não. Acontece aqui mais ou menos o mesmo que com aqueles que, para resolver o problema do 

dualismo mente X corpo, simplesmente reduzem a mente ao corpo. Uma proposta profícua para 

dissolver o dualismo deve olhar os dois termos a partir de outra base. É o que procura fazer Nietzsche, 

por exemplo, ao corroer a oposição mente X corpo com aquilo que, na lógica original, seriam paradoxos. 

O corpo não é mais habitado por nenhuma alma (no sentido normalmente atribuído ao termo), mas 

seria “uma estrutura social de muitas almas” (NIETZSCHE, 2005, p.24 [§19]). 
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Mas não nos detenhamos nessa discussão. Estávamos interessados, nas últimas análises, em 

observar alguns discursos contemporâneos relacionados ao consumo que se aproveitassem da 

imagem para versar sobre aparência e essência, forma e conteúdo. Como resultado, encontramos um 

discurso paradoxalmente iconoclasta – paradoxal, porque, apesar de iconoclasta, se materializa em 

imagem – que, à visão de um belo corpo, infere logo a debilidade da mente. Encontramos outro que 

poderíamos definir como fetichista-totemista: o curioso objeto híbrido cabeça-imagem que aparece 

nas mãos da modelo da figura 27 pode ser considerado um fetiche, na medida em que confere 

identidade pessoal a uma imagem; ou um totem, na medida em que, ao contrário, enquanto imagem, 

confere identidade a uma pessoa. Além disso, estabelecer relação com um membro amputado do 

corpo, tomando a parte pelo todo, é uma ação de claras tendências fetichistas, como atesta a definição 

freudiana do termo, citada na seção 3.3. 

 
Figura 29 – Peças de campanha publicitária da Natan 

Já que voltamos a falar do fetiche, será importante considerar uma de suas manifestações mais 

corriqueiras na cena contemporânea: as atrações magnéticas às vezes sentidas frente a imagens e 

objetos de consumo. A campanha publicitária da joalheria Natan reproduzida na figura 29 mostra, 

por exemplo, o poder de “captura do olhar” que uma joia é capaz de exercer: ela provoca um fascínio 

tão imediato, tão irresistível, que cada olho reage a ele de maneira independente, como se não 

estivesse sob o controle de um “eu” unificado. 
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Fetichismo, totemismo e iconoclasmo aparecem, portanto, como partes integrantes das 

dinâmicas atuais de consumo de imagem. Não falamos ainda de ídolos, mas basta refletir um pouco 

para lembrar que estes já são designados como tais na própria linguagem cotidiana. Os ídolos 

contemporâneos são aqueles humanos-imagem também conhecidos como “celebridades” que Morin 

(2009) chama, sugestivamente, de “Olimpianos”.  

Existe uma definição para “celebridade”, atribuída a Daniel Boorstin, que a descreve como 

“uma pessoa que é conhecida por ser conhecida”. Partindo dela, diremos que a celebridade se torna 

imagem-ídolo por ser conhecida por ser conhecida. O ídolo, de fato, é sempre adorado por ser 

adorado. Por isso, no episódio do bezerro de ouro, sobre o qual falamos no capítulo anterior, os 

hebreus podem simplesmente pedir a Aarão para lhes fazer um “deus que fosse a frente deles”. Não 

há nenhuma especificação sobre o deus requerido. O que se quer é uma imagem que possa ficar no 

lugar do líder ausente e ser adorada simplesmente por ser adorada. O bezerro não é adorado por ser 

bezerro, nem por ser de ouro. Prova disso é a resposta que Aarão dá a Moisés quando interpelado a 

respeito do ídolo: “joguei isso tudo no fogo e saiu este bezerro”. Tanto o material, tratado por “isso”, 

quanto a forma, que parece casual, são desprezadas em seu discurso.  

Em sua análise da telenovela Rebelde, Rose Rocha (2009b) constata algo semelhante: o mais 

importante não são qualidades do candidato a celebridade, mas uma eficaz estratégia de visibilidade 

que articule distância e acessibilidade – papel do ritual idólatra, que converte-se, agora, em um ritual 

de consumo – e alimente o processo tautológico da idolatria. 

As descrições feitas destas “estrelas da tela”, caracterizadas, para Kokoreff, pela 
“cotidianidade de sua presença e superexposição midiática”, são muito adequadas à 
compreensão das celebridades “rebeldes”, sedutoras e intensas na igual proporção em 
que se anunciam efêmeras e voláteis. Um arrebatamento quase místico cerca o 
consumo destas celebridades juvenis, hedonistas e egocentradas ao extremo e, ao 
mesmo tempo absolutamente abertas ao consumo, desmembradas que são em 
múltiplos fragmentos de consumo, fractalizadas – e devoradas aos pedaços: sandálias, 
toalhas, discos, dvd´s, camisetas, figurinhas (ROCHA, 2009b, p.24).   

Além disso, o “arrebatamento quase místico” de que fala Rocha indica que, assim como os 

ícones estudados no capítulo anterior, as celebridades são consumidas como imagens de culto. 

Celebridades e ícones possuem muito mais em comum do que poderíamos imaginar a princípio. Não 

é por mero acaso que a campanha publicitária reproduzida abaixo (figura 30) representa 

graficamente tal identificação. 
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Figura 30 – Peças de campanha publicitária da Lexical (Agência Yeah! Brasil, 2009) 

Ao levar adiante a comparação, veremos que, como observamos a respeito do ícone no 

capítulo anterior, embora apareça mais obviamente como ídolo, a celebridade, dependendo da 

relação em que se insere, pode desempenhar papel de ídolo, de totem e/ou de fetiche. Ídolo, 

enquanto objeto de adoração pública institucionalizada em fã clubes. Totem, enquanto objeto de 

identificação que assume sua máxima proporção nos covers ou em indivíduos que simplesmente 

vestem a identidade da celebridade – o exemplo paradigmático de tal sobreposição aparece no filme 

Totalmente Kubrick (2005), no qual um homem tenta assumir a identidade do diretor. Fetiche, 

enquanto objeto de desejo, não apenas desejo sexual, mas desejo de tocar, de entrar em contato 

corporal com a celebridade, nem que seja indiretamente, através de uma camisa, por exemplo, ou de 

qualquer outro objeto que torne-se também fetiche, por contaminação. 

A proximidade destes objetos-fetiche com as relíquias cristãs é gritante. O vestido de Marilyn 

Monroe não seria uma relíquia midiática comparável ao manto de Nossa Senhora? Parece bastante 

pertinente, nesse sentido, afirmar que a lógica midiática absorve muitos aspectos religiosos em sua 

conformação. Ao mesmo tempo, é preciso notar que, com o espraiamento da mídia, a religião, por 

sua vez, incorpora diretrizes midiáticas, conforme mostra Klein (2006, p.143) em seu livro Imagens de 

culto e imagens de mídia: interferências midiáticas no cenário religioso. 
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[...] as igrejas adotaram formas de culto e missa inspiradas nas formas de se fazer 
televisão e rádio. Mesmo nas reuniões religiosas que estão fora da TV, notamos um 
jeito televisivo de se fazer a liturgia. [...]. Este fenômeno [...] revela-nos um possível 
cruzamento entre as imagens de culto e as imagens da mídia. 

Ao pensar na relação entre imagens de culto e imagens da mídia, o autor encara o uso da 

imagem midiática por religiões protestantes como uma espécie de rendição à iconofilia: “em algum 

ponto impreciso do século XX os iconoclastas capitularam. Cederam, não diante da força imagética 

litúrgica, mas sim diante do vetor irrefreável das imagens da mídia” (idem, p.187). Constatação 

aguda, embora polêmica3, que mostra claramente a mudança de foco da guerra das imagens do 

domínio religioso para o midiático.  

A facção iconoclasta agora não disputa teologicamente, mas politicamente, o que pode abalar 

certas doutrinas religiosas, gerando casos como o do pastor David Miranda que, como mostra Klein 

(idem), transforma-se em um ídolo midiático da mesma forma que a famosa apresentadora brasileira 

Xuxa, por estratégias de visualidade e visibilidade. Na prática da idolatria, a mídia desempenharia, 

então, papel análogo ao de Aarão no episódio da adoração do bezerro de ouro4, construindo ídolos a 

pedido dos gentios? Ao invés de jogar metal no fogo, e obter um bezerro de ouro, a mídia joga 

imagens nos circuitos transmissores e obtém uma celebridade?       

A analogia é bastante coerente. Notemos, entretanto, duas coisas: primeiro, ao assumir tal 

posição, nós mesmos usamos a mídia como conceito-fetiche5, claramente antropomorfizado, o que já 

nos impede de rechaçar tal prática idólatra a partir de uma posição racionalista. Segundo, não há 

nenhum motivo, como já explicitado, para que vejamos a idolatria pelas lentes de um Deus ciumento 

que se sente traído.  Se a mídia desempenha papel análogo ao de Aarão, nós não devemos, por nossa 

vez, assumir irrefletidamente o papel de Moisés, tentando impor novos mandamentos iconoclastas.  

As comuns acusações de que os ídolos, totens e fetiches midiáticos não operam em um 

regime de “verdade” ou de “realidade”, como já mostramos na introdução, não se sustentam no plano 

absoluto em que elas pretendem se situar, pois não temos acesso à realidade fora de nossas 

representações. Tais regimes de “verdade” não são senão um “pacto de leitura” (cf. VERNIER apud 

                                                 
3 É polêmica porque entra no âmbito (polêmico por excelência) da querela religiosa que abordamos na seção 3.3. As 
imagens midiáticas não são imagens religiosas e alguns poderiam argumentar que, por mais que aproximemos imagens da 
mídia a imagens de culto, as primeiras não são veneradas como as últimas. 
4 Descrevemos este episódio bíblico na seção 3.3. 
5 Tratamos da noção de conceito-fetiche no capítulo anterior. 
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ROCHA, 1998) específico, um acordo tácito sobre os modos de dispor e interpretar as “pistas de 

modalidade” de que falamos no primeiro capítulo. 

E, encarando-os desta maneira, não há, a princípio, justificativa para exaltá-los, criticando um 

certo reencantamento do mundo, ou revalorização do plano imaginário, promovido pela 

convergência destas três lógicas de que falamos: a do consumo, a midiática e a da estetização.  

 Como já explicado e repetido, não se pretende, com tal argumentação, negar possíveis 

impactos negativos destas lógicas. Entretanto, o declínio da “verdade” talvez não faça parte da lista 

negra por si mesmo. O advento de um regime “fantástico” pode ser visto como algo positivo, se 

seguirmos, por exemplo, a perspectiva de Wilde (1997). Em um dos diálogos de sua obra, a 

protagonista Vivian está escrevendo um artigo intitulado “o declínio da mentira: um protesto”. Ao 

expor sua doutrina, ela se pergunta: “afinal, o que é uma boa mentira?”. E responde: “simplesmente 

aquela que é sua própria evidência”.  

Ora, não é assim que alguns descrevem as imagens e os discursos da TV: uma mentira que 

simula a verdade ao se fazer sua própria evidência? Na medida, entretanto, em que tal descrição 

aparece como uma espécie de condenação, poderíamos repetir a seus autores a resposta de Nietzsche 

(2005, p.21 [§16]) a um filósofo cartesiano imaginário: “é improvável que vocês não estejam errados, 

mas por que sempre a verdade?”. Em defesa da mentira, vejamos alguns argumentos de Vivian:  

Uma das principais causas que podem ser designadas para o caráter curiosamente 
banal (commonplace) da maior parte da literatura de nossa era é, 
indubitavelmente, a decadência da mentira como uma arte, uma ciência e um 
prazer social. Os historiadores antigos nos deram uma ficção maravilhosa na forma 
de fato; o novelista moderno nos apresenta fatos sem interesse sob o disfarce de 
ficção. A enciclopédia está rapidamente se tornando seu ideal tanto no método 
quanto na forma6 (WILDE, 1997, tradução nossa).  

A obsessão com a “verdade”, a adoração da “verdade”, é, como diz Flusser (2002), uma 

espécie de textolatria. Ela estreita o pensamento, subordina-o a modelos duros e tolhe a capacidade 

imaginativa. Wilde exalta a mentira como atividade criativa principalmente no plano da arte, mas 

também como forma mais geral de estetização da vida. Com o efetivo transbordamento da esfera da 

arte, será que é possível uma defesa irrestrita de sua doutrina irrefreavelmente estetizante? Não 

responderemos que sim, pois, embora assumamos clara posição teórica, não pretendemos defender 

                                                 
6 No original: one of the chief causes that can be assigned for the curiously commonplace character of most of the literature of our 
age is undoubtedly the decay of Lying as an art, a science, and a social pleasure.  The ancient historians gave us delightful fiction 
in the form of fact; the modem novelist presents us with dull facts under the guise of fiction.  The Blue-Book is rapidly becoming 
his ideal both for method and manner. 
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uma doutrina neste trabalho. Esperamos somente que, depois de nossas reflexões sobre o caráter 

mágico, irracional, de muitas de nossas atitudes frente à imagem e de nossa experiência estética, a 

pergunta, com a qual encerraremos este trabalho, pelo menos não pareça absurda, e sim um modo de 

relativizar a posição hegêmonica da crítica às imagens e à mídia na cena contemporânea.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo antingido o fim de nossa estrada, será proveitoso pararmos para considerar os desafios 

enfrentados ao longo do caminho e o destino ao qual ele nos levou. 

Lembremos que os primeiros passos seguiam direções quase aleatórias, procurando um 

rumo. Tínhamos poucas diretrizes e um objeto excessivamente amplo – a imagem, as imagens. 

Sabíamos que o foco central haveria de ser o estatuto delas na cena contemporânea, mas, a partir de 

que bases abordá-lo? 

Assim, adentramos, logo de cara, a selva polissêmica envolvendo o termo “imagem” e, 

mapeando o território, traçamos alguns rumos que ultrapassavam as fronteiras dessa floresta. Dentre 

os diversos pontos de orientação aí delineados, já expostos diversas vezes ao longo do trabalho, talvez 

destaque-se a constatação de que a imagem só aparece como tal quando inserida em relações 

específicas com os homens. 

A partir dessa constatação, focamo-nos nas relações estabelecidas entre homens e imagens. 

Uma vez mais, nosso interesse central estava nas dinâmicas contemporâneas de tal relacionamento, 

mas, repetia-se a pergunta: como abordá-las? Ainda sem ter uma resposta muito precisa, decidimos 

nos debruçar em um ponto específico e, sem, dúvida, extremamente importante delas – a saber, o 

realismo fotográfico. Pensávamos que talvez, ao estudá-lo, alguma estrada fecunda se revelasse mais 

claramente.  Foi o que ocorreu quando notamos a importância da constituição histórica dos regimes 

de visualidade no delineamento de um modo de representação realista.   

Entendida a importância dos desenvolvimentos históricos para nosso estudo, voltamos no 

tempo para refletir sobre os fundamentos das relações que nos interessavam – enfocamos, assim, a 

questão da gênese da imagem.  Foi uma guinada extremamente profícua, a partir da qual pudemos 

traçar, finalmente, uma rota precisa para o trabalho.  

Tal rota baseou-se na divisão analítica proposta para os relacionamentos que homens 

estabelecem com imagens entre uma dimensão de interpretação e outra de vinculação. A partir dela, 

destacamos momentos específicos da história em que a imagem assume papel central como 

canalizadora de tensões sociais. Feito isso, consideramos que já possuíamos ferramental e diretrizes 

suficientes para enfocar as dinâmicas atuais dos relacionamentos de que tratamos.  

Numa reflexão inicial sobre a cena contemporânea – tornada fecunda principalmente devido 

ao aporte de muitas observações feitas nas etapas anteriores de nosso estudo –, constatamos a 
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operação de três lógicas centrais influenciando as relações entre homens e imagens: de consumo, 

midiática e de estetização. A partir de tal constatação, definimos um corpus iconográfico constituído 

principalmente de imagens publicitárias, por acreditar que em seu consumo convergem as três lógicas 

mencionadas. 

Analisamos tal corpus com base no referencial teórico erigido ao longo do trabalho, que nos 

permitiu escrutinar importantes dinâmicas atuais dos relacionamentos entre homens e imagens. Para 

melhor entendê-las – e continuando a valorizar a abordagem histórica – ligamo-nas a formas diversas 

de vinculação e de interpretação detectadas em momentos diversos da história. 

Acabamos de descrever, assim, em linhas gerais, a estrada que percorremos e como 

enfrentamos seus desafios. Acreditamos que, trilhando-a, enxergamos diversas facetas do objeto de 

pesquisa sob uma ótica renovada. O fato de nossa estrada ter início em questões iconológicas 

emprestou a ela contornos inusitados, fazendo-a interceptar problemáticas caras à comunicação e a 

outras disciplinas humanísticas sem, entretanto, seguir rumos já batidos. 

Somente desviando-nos de abordagens hegemônicas foi possível , por exemplo, ligar o 

realismo à idolatria, percebendo que ele diz respeito tanto a dimensões de interpretação quanto 

àquelas de vinculação. Do mesmo modo, apenas caminhos marginais nos permitiram evitar o 

iconoclasmo reinante nas críticas sociais.  

A perspectiva não-iconoclasta fez com que, em nosso estudo histórico, ao darmos conta da 

veneração de ícones, por exemplo, ou de rituais tribais totêmicos, não rechaçássemos tais práticas 

como condenáveis e “superadas” – e isso permitiu um entendimento original do fetichismo, do 

totemismo e da idolatria. Suspeitosos de tal “superação”, encontramos, em seguida, diversas formas 

de vinculação contemporâneas que se encaixam perfeitamente em tais categorias: as fetichistas 

atrações magnéticas operadas por alguns objetos de consumo, por exemplo, e o sistema totêmico 

calcado no “estilo” que encontra-se, hoje, em pleno funcionamento. Vimos que ídolos midiáticos não 

são tão diferentes assim de ídolos religiosos e que certas estratégias de vivificação da imagem – o 

apagamento de sua história criativa e elaboração de uma história de vida, por exemplo – repetem-se lá 

e cá (em terrenos midiáticos e em religiosos de diferentes épocas). 

O destaque que demos aos fenômenos estéticos, aliado uma vez mais à postura não-

iconoclasta, permitiram que notássemos a incoerência dos discursos que alardeiam uma “falsidade” 

das imagens. De fato, vimos que a própria obsessão com a verdade revela uma vontade de dominar a 
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imagem. A mesma vontade fica evidente nos discursos que degradam a aparência em prol de uma 

suposta essência. 

Afastando-nos cada vez mais das posturas dominadoras, as curvas finais da estrada acabaram 

nos aproximando de uma perspectiva irrefreavelmente estetizante – a perspectiva wildiana. Agora, em 

uma reflexão posterior, e levando em consideração a importância que ganhou a figura do dândi em 

nosso estudo, perguntamo-nos se tal rumo pode ser considerado surpreendente. 

Seja como for, apesar dessas aproximações, decidimos que talvez não fosse salutar assumir 

irrestrita defesa de algo como um neoesteticismo generalizado em uma sociedade marcada por uma 

lógica de estetização amplamente difundida e difusa – e fortemente entrelaçada, como notamos, com 

as lógicas midiática e de consumo. Assim, preferimos considerar essas curvas finais da estrada mais 

como um forte contraponto às críticas iconoclastas largamente difundidas do que como um possível 

caminho de entrada para uma doutrina. 

De todo modo, uma doutrina intelectual que procurasse reger relacionamento com imagens 

seria já uma espécie de armadura – uma camada rígida e limitante sobreposta à superfície sensível. 

Como explicaria Lord Henry, personagem de O retrato de Dorian Gray (WILDE, 2003, tradução 

nossa): “diz-se, às vezes, que a beleza é somente superficial. Pode até ser, mas pelo menos ela não é 

tão superficial quanto o pensamento”.     
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