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RESUMO 

 

Esta tese objetiva a percepção e apresentação da imagem aberta, 
fenomenológica, fundante na sua percepção, onde atualiza seu amplo potencial 
de visibilidade encarnado nos meios, e que culmina no processo de 
representação e validação do real percebido, onde a imagem ganha força e ocupa 
o posto de mediação entre o homem e o mundo, adotando as premissas de 
Flusser. Este trabalho se justifica quando expõe a impossibilidade da visualização 
do real, ou melhor, aponta a invisibilidade da imagem que simula o real percebido, 
haja vista sua reconhecida incapacidade de se apresentar naturalmente ao 
mundo, conforme os preceitos de Merleau-Ponty. Procuramos rastrear um dos 
pontos mais fecundos e problemáticos da filosofia e das Ciências da 
Comunicação, tateando os conceitos e funções da imagem. Para isso, utilizam-se 
duas formas de abordagem. Uma antropológica (empírica), histórica e cultural, 
que descreve a imagem “artefactum”, propagada pelos inúmeros suportes 
midiáticos e ao mesmo tempo, mediadora das formas de percepção do homem no 
mundo. De forma introdutória, aborda a origem, evolução e características do 
intercâmbio dialético com outras linguagens e sua voracidade midiática 
contemporânea. Outra, na abordagem epistemológica (teórica), examina a 
essência, função da imagem como interface entre as possibilidades do sensível e 
inteligível do sujeito, presente e consciente de suas amplitudes cognitivas. A 
análise dos mecanismos da representação e da linguagem, apresentada pelos 
estudos representacionistas da história da arte e da mídia, onde a imagem ocupa 
espaço fundamental como meio de visibilidade e existência, fecunda uma ampla 
reflexão, que em contraposição aos estudos da fenomenologia da percepção e 
aos princípios da semiótica contemporânea são examinadas, principalmente, nos 
pressupostos e colaborações de Merleau-Ponty, Flusser, Mitchell, Baitello, Belting 
e Català Domènech. A hipótese busca a visibilidade para o estatuto 
fenomenológico da imagem, com a finalidade de legitimar a proposta de uma 
“leitura” aberta da imagem sem os devidos suportes midiáticos na qual ela ganha 
forma e se torna visível. Independentemente de sua necessidade de “encarnação” 
ao suporte, o conhecimento “teórico” e epistemológico de suas características 
fenomenológicas e culturais, que antecedem a imagem “física” percebível, 
colabora para uma melhor compreensão dos estudos da mídia e da arte, que 
intrinsicamente se apresentam por meio da imagem visível. A ideia de que a 
percepção nos coloca em contato com uma experiência que guarda uma 
inerência vital e, ao mesmo tempo, uma intenção cultural e racional que se 
apresenta como nosso ponto de vista sobre o mundo, amplia esta tese. 
 
Palavras-chave: Imagem, Percepção, Mídia, Visível e Invisível. 



ABSTRACT 

 

This thesis aims at understanding and presenting the image open, 
phenomenological, founding in his perception, which updates its full potential 
embodied in the means of visibility, which culminates in the process of 
representation and validation of the perceived real, where the image gains 
strength and takes the position of mediation between man and the world, adopting 
the assumptions of Flusser. This work is justified when it exposes the impossibility 
of viewing the real, or rather, points to the invisibility of the image that simulates 
the real perceived, given his acknowledged inability to naturally present to the 
world, according to the precepts of Merleau-Ponty. We try to track one of the most 
prolific and problematic of philosophy and Communication Sciences, feeling the 
concepts and functions of the image. For this, we use two types of approaches. An 
anthropological (empirical), history and culture, which describes the image 
"artefactum," propagated by the many supporters and media at the same time, the 
mediator of the ways of perceiving the man in the world. An introductory way, 
discusses the origin, evolution and characteristics of dialectical exchange with 
other languages and their hunger contemporary media. Another, on the 
epistemological approach (theoretical), examines the essence of the image 
function as an interface between the possibilities of sensible and intelligible 
subject, present and aware of their cognitive amplitudes. The analysis of the 
mechanisms of representation and language, representationalist presented by the 
studies of art history and media, where the image takes up space as a 
fundamental means of existence and visibility, a wide fertile reflection, that in 
contrast to studies of the phenomenology of perception and the principles of 
contemporary semiotics are examined, mainly in the assumptions and 
contributions of Merleau-Ponty, Flusser, Mitchell, Baitello, Belting and Català 
Domènech. The hypothesis search visibility for the phenomenological status of the 
image, in order to legitimize the proposal for a "reading" open the image without 
the proper supports media in which it takes shape and becomes visible. 
Regardless of your need to "embodiment" to support, knowledge "theoretical" and 
phenomenological characteristics of their epistemological and cultural image prior 
to "physical" noticeable, contribute to a better understanding of media studies and 
art, which is intrinsically present through the visible image. The idea that 
perception puts us in touch with an experience that keeps an inherently vital and at 
the same time, a cultural and rational intention that presents itself as our point of 
view about the world, expands this thesis.  
 
Keywords: Image, Perception, Media, Visible and Invisible. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A cultura contemporânea é caracterizada pela onipresença das imagens. 

Vivemos num mundo onde as imagens ganham forma e fomentam seu próprio 

estatuto, haja vista sua constante atualização, no sentido de sobrepor as 

imagens do presente, cria-se outra imagem, que por sua vez remete a outra e 

assim, sucessivamente, constituem uma mídia “bélica” que nos bombardeia 

incansavelmente, em todos os espaços, a todo momento. 

Este trabalho objetiva investigar as possibilidades de um conhecimento 

sensível acerca da imagem, de maneira a resgatar os fundamentos 

epistemológicos ligados à sua percepção e representação como mídia de 

apresentação do mundo, fortalecendo a leitura de uma imagem aberta, sem 

suportes, anterior a sua visibilidade proporcionada pelo “medium” que a acolhe 

e a torna visível. 

Ao mesmo tempo, é decorrente da dissertação “O Simulacro das 

Imagens: A percepção das imagens como mídia entre os homens e o mundo”, 

e pretende rever alguns pressupostos abordados inicialmente naquela 

pesquisa. 

 A imagem carrega intrinsecamente uma ambivalência que a posiciona, 

de alguma forma, entre o concreto e o abstrato, entre a realidade e o 

pensamento, estimulando e apresentando-se no campo sensível e inteligível de 

nossa existência. A imagem é responsável pela reprodução e interiorização do 

mundo exterior, ela nos faz ver, nos remete ao pensamento, nos estimula a 

acreditar na possibilidade do instante do real, mas também possibilita amplas 

criações, seja pela característica da mediação, da amplitude da simulação e da 

percepção, seja pelo caráter ontológico de sua essência, que nos remete à 

magia e a fantasia das visibilidades do mundo experimentando, encarnado1 

e/ou mediado. 

Sabemos que o pleno controle dessa imagem escapa de nossas 

possibilidades enquanto seres humanos. Cada vez mais perdemos o 

                                                           
1 Belting, 2004. 
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referencial do que é real ou do que é virtual2, principalmente em função daquilo 

que percebemos no dia-a-dia, mais especificamente nas informações das 

mídias terciárias3.  

Nosso cotidiano confunde-se com a materialidade do real e a figura 

simbólica da fantasia e da imaginação; não sabemos mais o que é realidade ou 

o que é simulação. Instala-se, a partir daí, uma crise de visibilidade4, uma 

invisibilidade que simula uma imagem visível, aceitável e atualizada, 

independentemente de seu suporte midiático. 

Entre a percepção primária e imediata da realidade sensível e, 

respectivamente, o engendramento de seu conceito, a imagem se apresenta 

como uma representação intermediária que faculta o conhecimento do real e, 

ao mesmo tempo, a sua dissolução no irreal. Tal característica a matizou, 

negativamente, no meio filosófico, que de alguma forma sempre contemplou o 

“mundo” das percepções e dos conceitos, atribuindo à imagem5 um papel de 

menor importância.  

Com isso, percebe-se uma “fenda” teórica, não somente nos 

pressupostos filosóficos, mas na teoria da imagem, da comunicação e das 

mídias, uma vez que pouco se fez no sentido mais amplo da busca pela 

natureza e “função” das imagens. É inegável que os estudos que 

contemplaram a imagem enquanto mídia, suporte e aparato para as 

visibilidades do mundo que conhecemos são extremamente significativos, 

percebe-se a presença dos estudos da imagem na origem da escrita, na 

história da arte e suas iconografias e iconologias, nos estudos científicos, entre 

outras áreas que se utilizam da imagem para expor seus pressupostos e 

teorias que foram desenvolvidas sob as tessituras desta visibilidade.  

A reflexão filosófica acerca da imagem inaugura suas fundações desde a 

Antiguidade. A partir do mundo grego encontram-se inúmeros estudos sobre 

                                                           
2 Virtual no sentido de experiência, de ampliação do real, do hiper-real. O termo não foi proposto no sentido de 
oposição ao real. 
3 Cf. Harry Pross. 
4 A cultura das imagens abre as portas para uma crise da visibilidade, dificultando aqui não apenas a percepção das 
facetas sombrias, mas até mesmo, por saturação, aquelas regiões iluminadas. Assim, como toda visibilidade carrega 
consigo a invisibilidade correspondente, também a inflação e a exacerbação das imagens agregam um dês valor à 
própria imagem, enfraquecendo sua força apelativa e tornando os olhares cada vez mais indiferentes, 
progressivamente cegos, pela incapacidade da visão crepuscular e pela univocidade saturadora das imagens 
iluminadas e iluminadoras. (Baitello, 2002, p. 2).  
5 Cf. Merleau-Ponty, 1997, p. 24: “A palavra imagem tem má fama porque se acreditou irrefletidamente que um 
desenho era um decalque, uma cópia, uma segunda coisa, e a imagem mental um desenho desse gênero no nosso 
bazar privado”. 
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vários tipos de imagem, tais como as dos sonhos, das imagens literárias e sua 

codificação pelos estudos da retórica, da escultura, da pintura e de tantas 

outras mediações que empregaram o termo imagem. 

Na Idade Média, a presença da imagem e das suas dimensões 

ontológicas e teológicas ganha espaço como meio de apresentação e 

dominação, principalmente graças às funções simbólicas. A estética dominante 

no Iluminismo propicia a proliferação das mitologias, do culto dogmático e 

religioso, da inserção de imagens nas artes da representação, dos estudos do 

imaginário nas fábulas medievais, entre tantas outras manifestações. É 

justamente a representação da “coisa” que é diferente da própria “coisa” que dá 

à imagem a razão da sua existência.  

Percebe-se, na contemporaneidade, o resgate multiplicador da imagem, 

mesmo sob os domínios da civilização que ainda continua a ser, 

predominantemente, uma civilização da linguagem. Vale ressaltar os preceitos 

de Deleuze que, de certa forma, indaga essa definição, ressaltando uma utopia 

para o mundo das imagens. Para ele, vivemos no mundo do “clichê”, onde 

predomina a prática do esquecimento e do esconderijo da visibilidade, onde o 

meio encobre algo presente na imagem6. 

A partir dessas considerações preliminares, a busca desta tese está em 

apresentar e fomentar as possibilidades da imagem enquanto fenômeno, 

enquanto mediadora7 “natural” entre os “homens e o mundo”. Uma imagem 

aberta, no sentido de conhecer seu estatuto antes de aplicá-lo a observação da 

imagem visível, já encarnada. Acredita-se que o estudo e/ou pesquisa do 

estatuto fundante da imagem potencialize todas as virtudes que mesma, 

enquanto essência possuiu. Compreender a organização das teorias da arte, 

das mídias, da cultura e da escrita, é de fundamental importância para resgatar 

o estado atual da compreensão do que seja imagem. 

 A interligação entre áreas e/ou ciências é natural, haja vista a amplitude 

da aplicabilidade do termo e da “essência” da imagem no mundo moderno. 

Faz-se necessário a visita nas entrelinhas da filosofia, enquanto mediadora da 

gênese dos conceitos do conhecimento, da percepção, do mundo sensível, das 

complexidades da representação e da intuição. 

                                                           
6 Deleuze, 1990, p.32. 
7 Ideia proposta por V. Flusser. 
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No desenvolvimento desta tese, procura-se apresentar, mesmo que de 

forma sucinta, uma “teoria” da imagem e suas manifestações comunicativas, de 

evocação e adoração. Dentro dessa perspectiva, os valores ontológicos da 

imagem, bem como os mecanismos de percepção, de mediação, da produção 

e, consequentemente, os efeitos dessa dependência iconográfica, ampliam as 

considerações iniciais. 

O ponto de partida desta tese encontra na análise das teorias da 

imagem nas obras de arte, nas manifestações da origem da escrita, na sua 

idolatria e iconofagia e, em particular na reflexão de teóricos como Belting, 

Mitchell, Baitello, Flusser, entre outros, os pressupostos necessários para a 

apresentação da imagem que conhecemos. Primeiramente associada às 

camadas físicas de seu suporte midiático. 

Entre as abordagens apresentadas, empregadas para alcançar o 

pressuposto teórico e metodológico da tese, duas são fundamentais para sua 

existência. A observação de Merleau-Ponty, na referencia de 

“Nichturprasentierbar” que, na tradução desse autor, compreende “aquilo que 

não pode se apresentar originariamente” e, a sua proximidade recorrente ao 

tema trabalhado anteriormente na dissertação de mestrado citada acima, que 

resgata a frase de Vilém Flusser “Imagens são mediações entre o homem e o 

mundo [...] o mundo não lhe é acessível imediatamente.”.  

Embora os dois autores tenham empregado o termo e/ou reflexão em 

tempos e contextos diferentes, ambos identificam, na imagem, uma existência 

fenomenológica, midiática e conciliadora entre o mundo físico e o mundo 

sensível, visível, passível de construir o real necessário para a experiência 

enquanto ser no mundo. 

Na análise e apresentação da imagem e suas manifestações 

representativas, apresentadas no primeiro capítulo, são destacados alguns 

conceitos fundamentais para compreender a abordagem estruturalista a que o 

termo imagem é submetido na sociedade contemporânea. Da mesma forma 

que as ideias fomentadas vinculam pressupostos essenciais ao conhecimento 

da imagem, nas entrelinhas elas desvinculam-se quando se contextualizam 

com a percepção, a significação, a representação, o sentido dos códigos 
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preestabelecidos e valores ditados pelas convenções de nossa sociedade 

mediada. 

O segundo capítulo contempla a “era” da idolatria das imagens e sua 

dimensão iconográfica, responsável pela invasão e hibridização das imagens 

na linguagem escrita e até então dominante. Por meio de autores que foram 

escolhidos pela influência e presença que exerceram na elaboração de teorias 

da imagem na observação da arte, da escrita e da cultura, o capítulo apoia-se 

principalmente nas leituras de Mitchell para contemplar o amplo referencial 

teórico sobre o tema. Apesar do distanciamento da imagem fenomenológica, 

este capítulo se fez necessário para uma abordagem que aproxima a imagem 

da escrita, dos traços e da linearidade da escrita, para cunhar-se do 

conhecimento necessário para uma futura manifestação fundante para uma 

nova teoria da imagem, uma vez tal abordagem “iconológica” define, 

historicamente, a presença da imagem enquanto mídia, na avassaladora 

dimensão atribuída até então para a busca de uma “função” e compreensão 

acerca da imagem. 

Até então, nenhum dos enfoques apresentados de forma descritiva 

aborda de modo apropriado a questão da percepção, da visão, do olhar e de 

todos os pressupostos fenomenológicos e cognitivos necessários para 

assegurar um estatuto epistemológico para a percepção da imagem pura, ou 

pelo menos, legitimar uma leitura crítica dos mecanismos de apropriação dos 

sentidos da visibilidade da imagem, ora mediada, no entanto consciente de seu 

estado imaterial e invisível. 

O terceiro capítulo é norteado por esse viés hermenêutico, de maneira a 

superar as abordagens iniciais, remetendo a “função” e “estrutura” da imagem 

ôntica para uma exploração teórica acerca das possibilidades desse fenômeno 

e, consequentemente, o fomento a uma nova leitura que pressupõe o 

conhecimento da imagem antes da mídia. Dessa forma, colaborando na 

contextualização de uma problemática epistemológica da imagem e sua 

integração aos meios de comunicação, superando a questão da percepção da 

imagem e sugerindo a existência de novos modelos decorrentes de sua 

representação como “medium” para a visibilidade e acesso ao mundo. 
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 Dessa forma, há continuidade na reflexão teórica no sentido de 

apresentar, problematizar e contextualizar a imagem em seu contexto histórico, 

cultural e etimológico, a partir das quais é possível reconhecer a presença de 

duas tradições distintas e paralelamente unidas: a tradição filosófica da 

representação e a tradição dos estudos midiáticos acerca da imagem.  

Essas, em conjunto com as hipóteses anunciadas pelos autores 

inicialmente citados, constituem o eixo de um princípio teórico, ou a sua 

ausência, ainda que formal, que esta tese considera legítima e constitui uma 

possível chave de leitura para o conhecimento das imagens sem suporte 

(medium). 

O recurso metodológico utilizado para alcançar os objetivos prefixados 

corresponde ao processo para a percepção do subterrâneo das imagens, ou 

melhor, da invisibilidade da imagem, num estágio onde podemos torná-la 

visível em função das necessidades de cada meio, articulando-a a cada 

instante, rompendo seus limites no aspecto de sua multiplicidade e presença 

atemporal. Uma abordagem em sua estrutura fenomenal, com certeza renova a 

busca pelos aspectos culturais e sociais do homem no sentido de perceber e, 

por meio dessa, ter experiências do mundo visível. 

Por ora, cabe aqui investigar a eminente crise de visibilidade existente 

no mundo que nos cerca, instigando as características da observação da 

essência da imagem, e não da análise de imagens. O trabalho adota o uso de 

algumas imagens apenas como fomento às suas possibilidades. Em nenhum 

momento as figuras e fotografias serviram de base para análise e/ou 

fundamentação para o exposto de forma teórica e textual. 

Assim, para tentar entender o paradoxo da afirmação da “invisibilidade 

da imagem” e, junto com ele, a proposta, justificada, de uma nova e específica 

teoria da imagem, já percebidas nas inclusões e introduções de Hans Belting, 

Baitello e também de Mitchell, a conclusão da tese estimula a contemplação 

dos extratos retirados minuciosamente dos fragmentos representados pelas 

fontes de inspiração do referencial teórico, que abraça fundamentalmente as 

teorias da imagem, da mídia, da arte e da cultura e, de modo especial, o ponto 

de vista das imagens invisíveis, fundamento maior para o fortalecimento 

imediato de uma específica teoria da imagem.  
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Enfim, com todos esses elementos acerca de uma nova teoria da 

imagem e, suas correspondentes fontes de conhecimento, colaboram para a 

verificação da solidez dos conceitos apresentado por Merleau-Ponty sobre as 

imagens invisíveis, contextualizando-o com o pressuposto de Flusser, no 

sentido de apresentar a imagem como “biombo do mundo” e/ou como “o que 

existe entre os homens e o mundo”, dessa forma resultando numa afirmativa 

que fomente o princípio da imagem enquanto imagem, desassociada das 

mídias aparentes, mesmo que sua dependência seja inerente e fecunda para a 

visibilidade daquilo que se apresenta “sem forma” no mundo por nós 

experimentado. 



18 

 

 

1 ESPELHO DO MUNDO 

 

 

"A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo." 
Maurice Merleau-Ponty 

 

 

Apresentar uma definição para as inúmeras possibilidades que o termo 

“imagem” remete constitui um exercício altamente complexo, principalmente 

quando a incansável busca por analogias entre o resultado visível dos 

fenômenos estéticos e visuais da fotografia e da obra arte, por exemplo, 

fomenta uma ininterrupta rede de significações. Uma definição se torna ainda 

mais obscura quando se provoca o que seria arte e, consequentemente, seu 

tratado acerca da imagem artística. Independentemente desta, inúmeras 

vertentes para a imagem são conhecidas.   

Mitchell (1986), afirma que as imagens podem ser classificadas de 

várias formas. Dentre elas: as imagens gráficas (as pinturas, as estátuas e os 

desenhos); as imagens óticas (os reflexos no espelho e as projeções); as 

imagens da percepção (as aparências); as imagens mentais (os sonhos, as 

memórias, as ideias); e as imagens verbais8 (as metáforas e as descrições 

literárias). Percebe-se com esta proposta, a amplitude de limites para os meios 

de percepção da imagem no mundo contemporâneo. 

A palavra imagem é tão utilizada, bem como todos os tipos de 

significados ligados a ela, que a busca por uma definição simples, que 

compreenda todos os modos de empregá-la, torna-se praticamente improvável 

de ser formulada. De alguma forma “aprendemos a associar ao termo imagem 

noções complexas e contraditórias que vão da sabedoria ao divertimento, da 

imobilidade ao movimento, da religião à distração, da ilustração à semelhança, 

da linguagem à sombra.9” Ou seja, é inegável sua presença avassaladora em 

todas as visibilidades a que o homem tem acesso. 

                                                           
8 Mitchell observa que, de modo geral, textos remetem à autoria, ao passo que imagens são quase sempre remetidas 
ao referente que elas apresentam. Parece haver uma distância entre o texto e aquilo sobre o que ele fala; já as 
imagens estão sempre próximas do que apresentam. (Mitchell, 1986). 
9
 Joly, 2007 
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A imagem nos remete a tantas possibilidades, inúmeros adjetivos e 

substantivos, que é praticamente impossível resumir em uma única palavra 

tantos significados. Apesar da definição complexa, a imagem está presente em 

todas as possibilidades humanas, percebendo ou sendo percebida, 

representando ou sendo representada, informando ou confundindo, enfim, 

nada poderia estar mais próximo entre o homem e o mundo de forma tão 

atualizada. 

Adotando as perspectivas de Vilém Flusser (1983), a imagem, antes de 

tudo, é aquilo que se coloca entre o homem e o mundo. É, ao mesmo tempo, 

“ponte e barragem”, porque “ao se colocar entre o homem e o mundo acaba 

por se opor ao mundo” – este sem ser captável à mente. No entanto, não se 

opõe negando-o, mas substituindo-o; apesar de conhecido que ele – o mundo 

– não se apresentará à mente tal qual ele é. De acordo com os apontamentos 

deste mesmo autor em sua dissertação de mestrado: 

 

A imagem é portadora de uma préter
10

-realidade, um átimo de 
segundo após que se mascara de agora, e na nossa cultura atual se 
coloca como "o agora", "o real". Já se colocou que a imagem 
representava o real, também já se colocou que o apresentava; 
chegou-se a falar que o ato de pensar é um ato, unívoco, de evocar 
imagens. (Costa, 2004) 

 

Para Joly (2007), apesar da complexidade de sua amplitude de 

significações, de alguma forma, sempre encontramos um mecanismo que 

forneça subsídios para sua compreensão. 

 

O que haverá de comum entre um desenho de uma criança, um filme, 
uma pintura rupestre ou impressionista, graffitis, cartazes, uma 
imagem mental, uma imagem de marca, falar por imagens e por aí a 
fora? O mais notável é que, apesar da diversidade dos significados 
desta palavra, compreendemo-la. Compreendemos que ela designa 
algo que, embora não remetendo sempre para o visível, toma de 
empréstimo alguns traços ao visual e, em todo o caso, depende da 
produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por 
alguém, que a produz ou a reconhece. Quer isto dizer que a natureza 
não nos propõe imagens e que estas são forçosamente culturais? 
(Joly, 2007, p.13) 

 

                                                           
10
 Intérprete. 
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Na atualidade, a utilização da palavra imagem remete, na maior parte 

das vezes, para as bases da imagem midiática, que se apresenta como uma 

“imagem invasora e onipresente”, presente nas críticas das ciências da 

Comunicação e que, ao mesmo tempo, integra nosso modelo de vida. De 

natureza intrínseca ao “ser”, em função de sua evolutiva11 habilidade biológica 

e cognitiva de produzir imagens – somos produtores vorazes de imagens. 

Convivemos com um “fenômeno” que ainda não apresenta, nos pilares das 

ciências sociais, uma definição restrita às suas potencialidades. 

Isso quer dizer que a natureza não nos propõe imagens e que elas são 

necessariamente culturais. Uma das definições mais antigas da imagem, a de 

Platão, coloca-nos frente ao espelho: “Chamo de imagens em primeiro lugar as 

sombras, depois os reflexos que vemos nas águas ou na superfície dos corpos 

opacos, polidos e brilhantes e todas as representações do gênero12.” Imagem, 

portanto, no espelho, é tudo o que emprega o mesmo processo de 

representação. Assim, fica claro que a imagem se apresenta como um objeto 

segundo sua relação a outro objeto que ela representa, de acordo com certas 

leis intrínsecas.  

 

 

FIGURA 01 - Behind the Gare St. Lazare - Henri Cartier-Bresson - Paris 1932. Para 
Bresson, a fotografia expressa a essência de uma situação, no exato momento em que a vida 
real torna-se parte de nossa experiência. Ele chamou tal situação de “momento decisivo”, 
instante em que as relações formais espaciais dos sujeitos revelam seu significado essencial. 

                                                           
11 Resgatando Morin. 
12 Platão, 2000. 
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As imagens naturais existem por si só e são incapazes de serem 

reproduzidas. Elas não são fecundas de autoapresentação para o mundo 

visível possível para nossa imagem mental, que de certa forma, reconstrói sua 

realidade de maneira autônoma, distinta do fenômeno visual de origem. Tal 

pressuposto fundamenta-se nas teorias de Paul Dirac (apud. Català 

Domènech, 2011, p. 103), que afirmava que "as leis fundamentais da natureza 

não regem o mundo diretamente como aparece em nossa imagem mental, mas 

agem sobre um substrato do qual não podemos formar nenhuma imagem 

mental sem cometer desatinos". 

No entanto, a impossibilidade de visualizar a imagem natural original não 

compromete, de maneira alguma, a visibilidade da imagem percebida e 

fundante do processo mental responsável pela visão de mundo que inaugura a 

dualidade da visão e do conhecimento. O mundo que conhecemos existe nas 

entrelinhas dos fenômenos visuais que percebemos.  

Mitchell reforça que a palavra imagem é notoriamente ambígua e que 

pode denotar tanto um objeto físico quanto mental, um visual contendo sonhos, 

memórias e percepções, como também pode significar um motivo verbal, como 

o nome de uma “coisa” ou qualidade – uma metáfora e a representação de um 

texto escrito. Ora, ela remete à praticamente toda “noção” de existência do 

saber e viver humano, consciente de sua presença13 no mundo. 

Para Helmut (2009), inúmeras discussões coexistem, principalmente no 

campo teórico, acerca das possibilidades da imagem. A mais “fecunda” se 

estabelece da relação entre textos e imagens, que vamos trabalhar no capítulo 

dois desta pesquisa. Ele defende que as tradicionais distinções proclamadas 

em noções como tempo e espaço, natural e convencional - no trabalho de 

teoristas modernos, são trocadas pelas diferenças entre tipos de funções de 

signos e sistemas de comunicação. 

Hoje, fala-se nas diferenças14 entre imagens e textos em termos 

analógicos e digitais, o icônico e o simbólico, uma e outra dupla-articulação. 

Ora, percebe-se que a cada instante uma nova modalidade ressurge, 

ampliando as possibilidades para as novas imagens que superam e reinventam 

as imagens (da mídia) tradicionais. 

                                                           
13 Presença no sentido proposto de Ser no mundo, de Merleau-Ponty. 
14 Mitchell, 1986. 



22 

 

Dessa forma, o simples questionamento acerca dos significados 

intrínsecos à imagem nos leva, em grande parte, à compreensão dos 

fenômenos visuais, haja vista que a busca às origens das imagens nos faz crer 

que as mesmas estão distantes do mundo natural, ou que as mesmas não 

possuem vínculos com a realidade. 

 

As imagens não tem nada de natural nem estas possuem algum tipo 
de vínculo básico com a realidade. Nosso conhecimento avançou 
sempre por esse tipo de vitórias sobre o que se considera implícito, o 
que se dá por compreendido, e uma das últimas conquistas desse 
processo racional é o que concerne à nossa visão e aos processos 
estéticos, emocionais e comunicativos que podemos estabelecer por 
meio de suas representações e se articulam mediante o que 
chamamos de imagens. O mundo e a humanidade poderiam existir 
sem imagens, mas seriam um mundo e uma humanidade essencial-
mente distintos. (Català Domènech, 2011, p.109) 

 

 Segundo Català Domènech, tal estranhamento fomentado pelo processo 

de percepção visual é uma operação complexa, na qual a imagem caminha 

pelos limites que distingue o natural da imagem construída. 

 

A imagem sempre caminhou pela fronteira que separa o natural do 
construído e, em grande parte do tempo, se viu fortemente atraída 
por uma atitude naturalista ou realista que alegou que sua função 
primordial era assemelhar-se tanto à realidade que acabasse se 
confundindo com ela. Essa postura foi, curiosamente, a contrapartida 
exata daquela outra que desconfiava da imagem pela mesma razão: 
porque copiava a realidade. (Ibid.: 110) 

 

Assim, percebe-se a função de semelhança com a realidade, tanto na 

imagem de mídia, por exemplo, a imagem de arte, onde as pinturas eram tão 

perfeitas que não se distinguiam da realidade, que de certa forma atingia a 

perfeição em suas operações miméticas, bem como na “fé perceptiva” das 

imagens - na perspectiva de Merleau-Ponty, ou da imagem biológica, onde se 

pressupõe que o que se vê é uma leitura e/ou percepção do real apresentado 

pelo mundo.  

A realidade, portanto, é representada no quadro com um efeito 
incluído, a tridimensionalidade, elaborada pelo próprio pintor. Essa 
tridimensionalidade não é um componente real, mas fenomênico, 
quer dizer, pertence à percepção dessa realidade e não às 
qualidades do real em si. Isso indica que o realismo perspectivista 
inclui em sua composição o sujeito, não só porque fixa um 
espectador ideal para as representações, mas também porque inclui 
na imagem a própria percepção do sujeito, o resultado dela. (Ibid.: 
123) 
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Na perspectiva de Català Domènech, o melhor exemplo do fenômeno da 

percepção desse realismo é o quadro de Andrea Mantegna (1431-1506) "O 

Cristo morto". A pintura apresenta o cadáver de Cristo posicionado de maneira 

que obriga os olhos do observador a ver de uma perspectiva extremamente 

forçada. Assim, o “observador é colocado pela própria estrutura da imagem em 

uma posição que não é neutra, já que lhe deixa ver a figura como se estivesse 

situado quase à altura dos pés dela.”. 

 

 

FIGURA 02 - A Lamentação sobre o Cristo Morto (em italiano Lamentazione sul Cristo 
morto) é uma das mais famosas pinturas de Andrea Mantegna e é uma têmpera sobre tela 
(68x81 cm), pintada provavelmente entre 1475 e 1478 e conservada na Pinacoteca de Brera, 
em Milão. A pintura é famosíssima pela figura do corpo de Jesus Cristo deitado, que tem a 
particularidade de seguir e olhar quem olha nos pés de Jesus. É, provavelmente, uma das 
obras mais conhecidas do Renascimento.  

 

A ideia da imagem como metáfora da realidade em relação a um espaço 

que a transforma em imagem pode ser compreendida se contemplarmos o 

espaço estético como uma totalidade. Todo obra de arte cria seu espaço, 

constrói um espaço novo combinando elementos reais com o espaço da 

imagem que os transforma. 
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Devemos, portanto, ser sensíveis a essa forma de espaço, que 
também é parte da própria forma da imagem, uma vez que ambas 
constituem um conjunto inextricável, embora seja ideal começar a 
considerá-las separadamente para aprender a distinguir o fenômeno. 
Pode-se criar uma história desse espaço que nos mostrará suas 
distintas etapas, dentro das quais os estilos particulares se produzem. 
Não há que confundir, portanto, o olhar que as imagens representam 
através dessa forma do espaço (é disso que se trata: de construir um 
olhar que reúna o real a um espaço determinado) com o espaço 
paradigmático — ambos se inter-relacionam, mas é preciso conseguir 
separar os níveis. (Ibid.: 128) 

 

 Dessa forma, a perspectiva e a noção de espaço, nas obras de arte, 

ampliam a realidade da nova imagem que resgata o real intrínseco da imagem 

natural do mundo. A noção de real coexiste nesse tipo de pintura, da mesma 

forma que a sensação da percepção do real se manifesta frente à visualidade 

do mundo percebido. Trata-se de um retorno ao mundo natural, onde a imagem 

natural existe de fato, instalando magicamente, em função de seu caráter 

invisível, as inúmeras possibilidades para a visibilidade recrutada pela mente 

que a percebe. 

 Català Domènech (2011) fomenta que o conceito de imagem é 

insuficiente para abranger toda a fenomenologia que o paradigma da reflexão 

está injetando no campo do visual. Para ele se faz necessário avançar nos 

estudos da imagem, haja vista o caráter fenomenológico que aproxima 

inúmeros “tipos” de imagem a um referente que introduz uma realidade 

altamente criadora para aquele que a percebe. 

 

Explicar as imagens com palavras é uma atividade tão produtiva 

quanto explicar as palavras com imagens. Por isso o dito popular 

segundo o qual uma imagem vale mais do que mil palavras é tão 

enganoso. Essa conhecida afirmação não é correta, entre outras 

coisas, porque são necessárias mil palavras para compreender a 

imagem e comunicar essa compreensão. Mas isso não quer dizer 

que a imagem funcione como um texto nem que necessite de tais 

palavras para cumprir sua função. Devemos entender que nossas 

atividades mentais são híbridas, conjuntos funcionais compostos pelo 

visual e o verbal em constante interação; portanto, mesmo que essas 

experiências possam se separar, seu resultado consciente não pode. 

Podemos nos deixar levar pela experiência estética diante de uma 

imagem bela, sem tentar explicar o que sentimos com palavras, 

assim como podemos ler um texto sem prestar atenção às atividades 

realmente com a forma nas imagens. (Ibid.: 160) 
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Hans Belting (2006) também percebe a necessidade de uma nova teoria 

para a percepção das habilidades da imagem, dentro de uma perspectiva 

antropológica, e originalmente proposta por ele. Ideia que contempla uma das 

premissas fundamentais desta tese. 

 

O discurso atual das imagens sofre de uma abundância de 
concepções diferentes e até mesmo contraditórias sobre o que são 
imagens e como elas operam. A Semiologia, para dar um exemplo, 
não permite a existência de imagens além do território controlável dos 
signos, dos sinais e da comunicação. A teoria da arte teria outras 
reservas, igualmente fortes, sobre qualquer teoria da imagem que 
ameaçasse o antigo monopólio da arte e sua exclusiva matéria. As 
ciências - em particular a neurobiologia – examinam a atividade de 
percepção do cérebro como um fenômeno de “representação interna”, 
enquanto a percepção dos artefatos geralmente recebe pouca 
atenção neste contexto. Propus recentemente uma abordagem 
antropológica, antropologia aqui entendida no sentido europeu como 
algo diverso da etnologia. Nesta abordagem, representações internas 
e externas, ou imagens mentais e físicas, devem ser consideradas 
como dois lados de uma mesma moeda. (Belting, 2006, p. 02-03) 

 

Essa amplitude de terminologias e concepções que compreende a 

imagem provoca, independentemente de sua similitude com o real, uma 

significativa confusão15, uma vez que, praticamente em quase todas as 

distinções, ocorre uma assimilação do suporte como conteúdo, ou seja, 

geralmente refere-se à televisão (medium16) como imagem (conteúdo-

essência), ou fotografia (medium) como imagem (conteúdo-essência), pintura 

(medium) como imagem (conteúdo-essência) e, por aí, inúmeras outras 

associações para o termo imagem. 
                                                           

15 Confusão no sentido de sua banalização do emprego da palavra imagem neste sentido e a facilidade com a qual ela 
parece ser compreendida, são realmente espantosas. Com efeito, trabalhar na imagem da empresa, na imagem de 
certo político, na imagem de uma determinada profissão, na imagem de certo tipo de transporte, etc., tornou-se a mais 
vulgar das expressões no vocabulário do marketing, da publicidade ou das profissões ligadas à comunicação sob todas 
as suas formas: imprensa, televisão, comunicação empresarial ou de coletividades locais, comunicação política e por ai 
adiante. Estudar imagem de..., modificá-la, construí-la, substituí-la, etc. – é a palavra chave da eficácia, seja ela 
comercial ou política. Também se estuda com frequência, em ciências humanas, a imagem da mulher, do médico, da 
guerra, produzidas por este ou aquele cineasta, ou seja, nas imagens. Da mesma maneira, podemos utilizar imagens 
(de cartazes, de fotografias) para construir a imagem de alguém: as campanhas eleitorais são um viveiro representativo 
(mais ou menos conseguido, conforme os casos) deste tipo de procedimento. Toda a gente compreende que se trata 
de estudar ou de provocar associações mentais sistemáticas (mais ou menos justificadas) que servem para identificar 
este ou aquele objeto, esta ou aquela pessoa, esta ou aquela profissão, atribuindo-lhe certo número de qualidades 
socioculturalmente elaboradas. Podemos perguntar-nos que ponto comum existe entre uma imagem fílmica ou uma 
imagem fotográfica e a representação mental que elas propõem de uma categoria social ou de uma pessoa, a que 
chamamos também imagem. Este ponto parece ser de tal maneira comum que não hesitamos em empregar o mesmo 
termo para designá-las, sem que por isso provoquemos uma confusão interpretativa. Esta ausência de confusão é tão 
mais surpreendente quanto se trata de outro tipo de imagem: uma imagem verbal, uma metáfora. Com efeito, para 
melhor nos fazermos entender ou para fazer canta a língua, podemos ainda exprimir-nos por imagens. (JOLY, 2007, p. 
22-23) 
16 Para Belting (2004), o médium pode ser entendido como todo suporte utilizado pela imagem para ela se encarnar e 
ser transmitida. Mesmo as imagens mentais ou interiores terão o nosso próprio corpo como um médium vivo para se 
manifestarem. Já as imagens visíveis devem estar necessariamente inscritas em um médium, pois é através dele que 
ela alcança a presença necessária à transmissão de sua mensagem icônica. Assim, enquanto a imagem precisa de um 
médium qualquer para ‘acontecer’, ela existe (e resiste) para além do seu médium atual. 
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Um exemplo interessante é a convenção e/ou certeza de que fotografia17 

é imagem. Ora, se estamos certos de que a imagem necessita de um “medium” 

para sua “encarnação” e, adotando os pressupostos de Flusser que nos 

remetem a ela como uma produção técnica que pretende representar o mundo, 

ineficientemente em seu propósito, mas factível de se apresentar como 

“biombo” do mundo, no sentido de existência mediadora, fomentamos que a 

fotografia realmente não é imagem, mas sim, meio, mídia, medium ou suporte 

para a visibilidade da imagem invisível. 

O exemplo da fotografia é correlato para todos os suportes, meios e 

preceptores responsáveis pela criação da imagem visível, produto da 

representação que produzimos da realidade por nós experimentada. “A 

fotografia nos confronta com o enigma do real. Ou melhor, ela é a interrogação 

do real” 18. 

 
A fotografia produz um tipo de representação que é cópia e original 
ao mesmo tempo, o que significa que, em princípio, é pura 
visualidade, já que o referente, o real, desaparece no momento exato 
em que se tira a fotografia e sequer resta um original ao qual remeter, 
como acontece quando se fazem cópias de quadros. Como eu disse, 
a fotografia está ligada à técnica, a determinadas formas de 
representação e a estratégias ideológicas e subjetivas, e por isso 
nunca se apresenta com essa pureza que lhe atribuo. No entanto, o 
exercício de tentar contemplá-la nos indica o que realmente é uma 
imagem e incide na novidade da técnica fotográfica, que é capaz de 
dar corpo a uma ideia que exatamente nessa época começava a 
adquirir cidadania. (Català Domènech, 2011, p.111). 

 

Ou seja, a fotografia permitiu uma dualidade no campo da percepção, no 

qual representação e cópia fundam um único corpo responsável pelo 

aprisionamento do tempo e do espaço, de forma hiper-real, onde a imagem e o 

suporte representam, tecnicamente, o mundo natural percebido. 

Atualmente, os estudos que contemplam a imagem estão divididos em 

várias disciplinas de pesquisa tais como: a história da arte, as teorias 

antropológicas, sociológicas, psicológicas da arte, a crítica de arte, os estudos 

das mídias, a semiótica visual, as teorias da cognição, entre outras. As 

investigações acerca da imagem são cada vez mais um empreendimento 

                                                           
17 A convenção para o termo fotografia, neste caso, compreende que “fotografia” é o procedimento, a técnica, a arte 
fotográfica, e “foto” uma fotografia em sua materialidade, isto é, a imagem material obtida por meio de um 
procedimento fotográfico. Soulages, 2010, p.11) 
18 Cf. Soulages, 2010. 



27 

 

interdisciplinar que persegue o complexo objetivo de compreender os 

mecanismos da imagem no mundo contemporâneo. 

 

  

1.1 MEDIALIDADE 

 

 

A resposta para uma definição direta e precisa, dentro dos limites da 

pesquisa desta tese, é muitas vezes respondida provocando e introduzindo 

uma nova pergunta e, por vezes, submetida a um exercício filosófico acerca de 

seu eterno retorno à sua origem ontológica e fenomenológica, que motiva à 

uma busca arqueológica, antropológica, filosófica e conceitual às pesquisas 

inerentes ao termo “imagem”. 

O conflito conceitual antecede as questões acadêmicas. Sabemos que 

desde o início do século IX, no império Bizantino19, a resposta para o termo 

“imagem” seria literalmente ligada ao manifesto de purificação da igreja da 

idolatria. Nessa época, a desordem conceitual sobre a natureza e utilização da 

imagem e de símbolos se confundia nas tradicionais práticas litúrgicas e 

ritualísticas dos movimentos religiosos que fomentavam um movimento social e 

político que se utilizava das possibilidades da imagem como um “vocabulário 

doutrinário” para um novo posicionamento social diante da racionalização dos 

ideais do império. 

Mitchell (1986) não hesita em mencionar a Guerra Civil Inglesa, no 

século XVII, como uma guerra da idolatria, da cultura das imagens. Segundo 

ele, a conexão entre os movimentos sociais e as inúmeras causas políticas 

expôs a questão da imagem, não somente a questão das estátuas e símbolos 

                                                           
19 Império Bizantino. (em grego Βα σ ι λ ε ί α  Ῥωμ α ί ων ), inicialmente conhecido como Império Romano do Oriente 
ou Reinado Romano do Oriente, sucedeu o Império Romano (cerca de 395) como o império e reinado dominante do 
Mar Mediterrâneo. Sob Justiniano I, considerado o último grande imperador romano, albergava Cartago e áreas nos 
atuais Marrocos, sul da península Ibérica, sul da França, Itália, bem como suas ilhas, península Balcânica, Anatólia, 
Egito, Oriente Próximo e a Crimeia, no Mar Negro. Sob a perspectiva ocidental, não é errado inserir o Império Bizantino 
no estudo da Idade Média, mas, a rigor, ele viveu uma extensão da Idade Antiga. Os historiadores especializados em 
Bizâncio em geral concordam que seu apogeu se deu com o grande imperador da dinastia Macedônica, Basílio II 
Bulgaroctonos (Mata-Búlgaros), no início do século IX. A sua regressão territorial gradual delineou a história da Europa 
medieval, e sua queda, em 1453, frente aos turcos otomanos, marcou o fim da Idade Média. A palavra bizantino vem 
de Bizâncio, o antigo nome da capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla. O termo bizantino começou a ser 
utilizado por historiadores do século XVII para se criar uma distinção entre o Império da Idade Média e o da 
Antiguidade. Larousse, 1998. 
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presentes nos ritos da época, mas a questão de ídolo20 da monarquia, que 

fomentava os “ídolos” da mente que os pensadores da “Revolução Inglesa” 

procuraram expurgar. A questão do poder estava explicita nas lacunas do 

governo em função das imagens simbólicas necessárias à sua manutenção, 

fundamentalmente na presença massiva da imagem real.  

Hoje, podemos não perceber diretamente seu poder intrinsecamente 

ligado à idolatria. No entanto, é inegável que a imagem nunca perdeu seu 

“poder” sobre nós. O que muda é a percepção e resiliência21 acerca do poder 

das imagens no mundo moderno, poder jamais sonhado pelos antigos 

idolatras, conforme sustenta Mitchell diante da distante solução para a origem e 

natureza das imagens. 

 

Parece-me evidente que a questão da natureza das imagens tem sido 
apenas um segundo problema na evolução da crítica moderna. Se a 
linguística tem a sua estrutura em Saussure e Chomsky, tem a 
iconologia seus pilares em Panofsky e Gombrich. Mas a presença 
desses grandes pensadores não deve ser apresentada como um 
sinal de que os enigmas da linguagem ou das imagens estão 
finalmente prestes a serem resolvidas. A situação é precisamente 
inversa. [...] imagens já não são o que prometiam ser para os críticos 
e filósofos do Iluminismo, como meios transparentes através do qual 
a realidade pode ser representada para o entendimento. Para a 
crítica moderna, a linguagem e as imagens tornaram-se enigmas, 
problemas de difícil explicação, que nos aprisionam e que travam sua 
compreensão longe do mundo. O lugar comum dos estudos 
modernos da imagem, na verdade, é que deve ser entendido como 
uma espécie de linguagem; ao invés de oferecer uma janela 
transparente sobre o mundo, as imagens são hoje consideradas 
como um tipo de sinal que apresenta uma aparência enganadora de 
naturalidade e transparência oculta, opaca, distorcendo os 
mecanismos arbitrários da representação, tornando-se um processo 
ideológico de mistificação. (Mitchell, 1986, p. 08) 

 

Independentemente da natureza das imagens, o enigma ao qual a 

imagem deve solucionar e/ou responder nasce e finda em seu próprio meio. De 

acordo com Belting (2006), a busca pela essência da imagem, encontra no 

meio no qual ela, a imagem, reside, sua maior força.  

 

                                                           
20 Ídolo (do grego antigo ε ἴ δ ωλ ο ν , "simulacro", derivado de ε ἶ δ ο ς , "aspecto", "figura") é, originalmente, um 
objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina e, frequentemente, são associados 
a ele poderes sobrenaturais, ou a propriedade de permitir uma comunicação entre os mortais e o outro mundo. A 
idolatria é, portanto, a prática de adoração de ídolos. Larousse, 1998. 
21 Resiliência é a capacidade concreta de retornar ao estado natural de excelência, superando uma situação critica. É 
a arte de transformar toda energia de um problema em uma solução criativa. Grapeia, 2004. 
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O problema ou ao que ela se refere como imagem é guiada pelo 
“como” ela transmite sua mensagem. Na verdade, o “como” é 
frequentemente difícil de distinguir do “o quê”; nisto repousa a 
essência da imagem. Mas o “como”, por sua vez, é em grande parte 
modelado por um dado meio visual no qual a imagem reside. 
Qualquer iconologia hoje em dia deve, portanto, discutir a unidade 
assim como a distinção entre imagem e mídia, a última entendida no 
sentido de meio transmissor ou portador. Não há imagem visível que 
nos alcance de forma não mediada. Sua visibilidade repousa em sua 
capacidade particular de mediação, a qual controla a sua percepção e 
cria a atenção do observador. Imagens físicas são físicas em virtude 
da mídia que utilizam, mas a ideia de imagem física não pode mais 
explicar as tecnologias presentes. (Belting, 2006, p. 03) 

 

Da mesma forma que Belting associa a possibilidade de visibilidade à 

presença mediada, observa a presença de uma técnica para sua apreensão e 

contemplação. 

 

As imagens sempre foram confiadas a uma dada técnica para sua 
visualização. Quando distinguimos uma tela (canvas) de uma 
imagem, prestamos atenção a uma ou a outra como se fossem 
distintas, o que, na verdade, é falso; elas se separam somente 
quando desejamos separá-las em nosso olhar. Neste caso, 
dissolvemos sua “simbiose” factual por meio de nossa percepção 
analítica. Até mesmo nos lembramos de imagens destacadas de sua 
medialidade específica, na qual a encontramos pela primeira vez, e 
lembrar significa primeiramente desincorporá-las de suas mídias 
originais e posteriormente reincorporá-las em nosso cérebro. (Ibid.: 
03) 

 

Ora, se a visibilidade se manifesta encarnada em um medialidade22, de 

algum modo associamos a ideia de que as mídias visuais, de alguma forma 

competem entre si, provavelmente, com as imagens que elas conduzem. As 

imagens aproximam-se tanto da dissimulação quanto da postulação primária 

da realidade.  

 

Quanto mais prestamos atenção a uma mídia menos ela pode 
esconder suas estratégias. Quanto menos prestamos atenção a uma 
mídia visual, tanto mais nos concentramos na imagem, como se as 
imagens surgissem por conta própria. Quando a mídia visual torna-se 
auto referencial, ela se volta contra suas imagens e nos desvia a 
atenção. (Ibid.: 04). 

 

                                                           
22 Medialidade, no sentido de que não é substituível pela materialidade das imagens como tem sido o costume na 
velha distinção entre forma e matéria. Materialidade seria, de qualquer forma, inapropriado como termo a ser utilizado 
para a mídia de hoje em dia. A mídia é forma, ou ela transmite exatamente a forma pela qual percebemos imagens. 
Mas a medialidade igualmente não pode ser reduzida à tecnologia. As mídias utilizam técnicas simbólicas através das 
quais transmitem imagens e as imprimem na memória coletiva. (Belting, 2006). 
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Na mesma perspectiva, percebe-se o que Belting chamou de “política 

das imagens”, que por sua vez reside na sua própria medialidade, pois essa é 

controlada por instituições e convém a interesses do poder político. “A política 

das imagens necessita de uma mídia para transformar uma imagem e uma 

figura”. 

Ressalta-se a separação distinta da experiência da imagem e a 

experiência da mídia, no entanto, enquanto percepção, reconhecemos uma na 

outra. Belting nos ensina que as imagens não são produzidas por suas mídias, 

mas apenas transmitidas, o que implica que as imagens não podem ser 

descritas pela abordagem exclusivamente midiológica. Tal pressuposto remete 

à ideia do estudo das imagens em seu estatuto fundante, fenomenal, 

independente de suportes aparentes, mesmo que seja necessária a 

“encarnação” de uma mídia “não física” para sua visibilidade, perspectiva maior 

deste trabalho. 

Assim, reencontrar a magia da vida nos parece o melhor viés para expor 

as visibilidades inebriadas pelas invisibilidades impostas pela percepção e, 

consequentemente, pelas inúmeras inquisições do alicerce cultural, 

antropológico e social daquele que observa uma imagem. A ousadia para 

perceber a “imagem pura” consiste na renúncia dos preceitos impostos pelas 

convenções do processo da comunicação verbal e suas inúmeras estratégias 

de validação daquilo que ela representa. Não dividimos nosso espaço com as 

imagens, muito pelo contrário, inventamos e engendramos nosso próprio meio 

em função das imagens que criamos.  

O artifício desta premissa só pode ser percebido chegando-se a uma 

compreensão de como nos apresentamos às imagens e, consequentemente, 

como damos vida a ela. Apresentar uma “equação” das possibilidades da 

imagem não contempla nossa investigação, haja vista que nosso objeto se 

difere de uma expressão linguista que aceita interpretações bastante 

convincentes e concretas acerca de seu propósito como meio de comunicação. 

Estamos na mesma via, no entanto em sentido diferente, não linear, próprio da 

mensagem que a própria imagem institui. 
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1.2 IMAGEM E MAGIA 

 

 

Pensar a imagem nos dias atuais é, antes de tudo, uma busca 

antropológica da sociedade contemporânea, que avança cegamente diante dos 

fenômenos iconofágicos23 de nossos tempos. É inevitável pensar que as 

imagens ocupam todas as possibilidades midiáticas presentes de nossa era, 

dividindo e/ou multiplicando as inúmeras variáveis acerca de sua função 

inerentemente ontológica24 e recorrente de representação. 

Desde sua gênese histórica, a imagem implica a função de reprodução 

do mundo real. O homem pré-histórico já iluminava suas cavernas com pinturas 

rupestres que de alguma forma reproduziam seu cotidiano, seus temores e, 

consequentemente, suas conquistas diante da fragilidade do tempo. Por meio 

das pinturas rupestres deixadas por nossos ancestrais mais distantes, foi 

possível compreender as características imagéticas e culturais de um tempo 

remoto. A produção de imagens nas paredes das cavernas inaugura um campo 

inesgotável para a pesquisa antropológica e, ao mesmo tempo, abre espaço 

para outro campo de pesquisa, recentemente conhecido como arqueologia da 

mídia ou da imagem. 

Nossos primeiros pintores sobreviveram ao tempo, eternizando o 

pensamento do homem primitivo através das imagens que iluminavam as 

cavernas e, ao mesmo tempo, deixavam para o futuro seu cotidiano e 

representação de mundo. Já nessa fase rupestre, o homem pré-histórico 

expressava suas ideias, implicando uma imaginação que inaugura e modula as 

                                                           
23 Iconofagia. Definição apresentada por Norval Baitello Junior na obra A era da iconofagia (2005). O termo é inerente 
ao fenômeno onde as imagens ora são por nós devoradas, ora nos devoram. O processo dos seres humanos sendo 
devorados por imagens resgata o pensamento antropofágico do Modernismo Brasileiro dos anos 20, que propunha 
promover uma devoração de ícones, ídolos e símbolos da cultura europeia, ao invés de imitá-la. O que, segundo 
Baitello, trata-se de ato iconofágico, mas com um sentido construtivo e criativo. A partir do barateamento dos recursos 
de produção de imagens em grande escala, foi um fenômeno distinto daquele proposto por Oswald de Andrade, senão 
o seu oposto: de antropófagos criativos passamos a iconófagos de uma assim chamada cultura universal, pasteurizada 
e homogeneizada, e por último passamos a servir de “comida” ou alimento para esta mesma cultura universal das 
imagens. 
24 Ontológica. (em grego ontos e logoi, "conhecimento do ser") é a parte da filosofia que trata da natureza do ser, da 
realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em geral. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, 
do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. Imagina-se que o 
conceito de ontologia tenha se originado na Grécia Antiga, tendo ocupado as mentes de Platão e Aristóteles em seu 
estudo. Ainda que sua etimologia seja grega, o mais antigo registro da palavra ontologia em si, é a sua forma em Latim 
ontologia, que surgiu em 1606, no trabalho Ogdoas Scholastica, de Jacob Loard (Lorhardus), e em 1613 no Lexicon 
philosophicum, de Rudolf Göckel. 
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bases do que no futuro seria antropologicamente convencionado como 

manifestação da cultura. 

Ora, é sabido que os homens primitivos, ao pintarem nossas primeiras 

representações (mamutes, bisões, cervos, caçadas, etc.), imaginavam que com 

isso obteriam “vantagens” – a de dominar os animais, de obter melhores 

caçadas, entre outras. A lógica parece simples: se "eu domino" a 

representação, logo domino o representado. O ato de se apropriar do objeto da 

cópia parecia conferir poder sobre o copiado, já que o tinha dominado, 

absorvido inócuo, dentro da parede de sua caverna. 

Já as imagens pós-históricas, segundo Flusser, trazem outro tipo de 

magia ou remagicização25. As “primeiras imagens se serviam de artefatos 

mágicos”, uma vez que remetiam seus observadores a um mundo não 

imediato, “rompendo as barreiras do tempo e do espaço – era possível 

preservar e representar uma caçada no entremeio à história”, que não existia 

nas imagens pré-históricas e desaparece na pós-história, já que história é 

"real", (imagem) transformado em texto.  

 

Para o artista medieval, o espaço da representação pictórica não era 
uma transposição do espaço real. A tela, a tábua ou a parede eram 
superfícies sobre as quais estruturar um texto composto de imagens. 
O valor perceptivo e simbólico dessas imagens era dado por sua 
distribuição nessa superfície. (Català Domènich, 2011, p. 132) 

 

Intrinsecamente às imagens, a imaginação torna-se alucinação e o 

homem passa a ser incapaz de decifrar imagens. Então surgem pessoas 

empenhadas na rememoração da função originária das imagens, que passam 

a rasgá-las a fim de abrir uma nova visão para o mundo concreto, até então 

escondido pelas imagens. De acordo com Baitello, se faz necessário analisá-

las em seu subterrâneo, “entrando na carne” e não de forma direta, em sua 

superfície, “na pele”. 

Dessa forma, com a ideia da superficialidade da imagem presente no 

cotidiano, a existência das ideias é exteriorizada por meio de imagens, 

relacionando-as de forma mágica e transformadora de uma 

                                                           
25 “Magicização” - trata-se de alienação do homem em relação aos seus próprios instrumentos, estando claro que o 
homem esquece-se do motivo pelo qual as imagens são produzidas, ou seja, - para orientá-lo no 
mundo.(Flusser,1998:03). 
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realidade/sociedade, conforme já alertou Flusser: “a imagem é superfície 

significativa na qual as ideias se inter-relacionam magicamente.”. 

Para Olgária Matos (1991) existe algo na imagem que a distancia da 

racionalidade característica de nossas ciências sociais. Ela propõe uma origem 

comum, do persa antigo, para imagem e magia26. Explicada como "instância 

intermediária entre o sensível e o inteligível", a imagem é a "imaterialidade 

material" (1991:16). 

Vernant também desenvolve uma teoria que aproxima a imagem de um 

mundo diferente do “real”, resgatando o processo responsável pelo 

desenvolvimento das imagens a partir dos ídolos e das inúmeras atualizações 

simbólicas presentes nas diversas modalidades do divino. “Só após um longo 

processo, [...] foi que a imagem passou a ser "concebida como um artifício 

imitativo que reproduz, sob a forma de falso semblante, a aparência exterior 

das coisas reais" (Vernant,1990, p. 318). 

Percebe-se no texto de Vernant que, a partir desse momento, a imagem 

inicia uma dependência do ilusionismo figurativo, ampliada pela faculdade da 

mimese, renunciando à característica que a aproxima do domínio das 

realidades religiosas.  

Contudo, não podemos deixar de mencionar que, no mesmo sentido - no 

entanto, diferentemente do proposto por Vernant - somos mediados por outras 

imagens, sejam elas pictóricas, poéticas, mentais ou perceptivas. A última 

remete diretamente à imagem fenomenal, importante pressuposto dessa 

pesquisa, que será tratado no Capítulo 3.  

Assim, fomenta-se que a magia da imagem consiste na sua amplitude 

universal, pois existem em todas as culturas humanas e são igualmente 

artefatos culturais. Para Lévi-Strauss, “a imagem é uma apropriação que a 

cultura faz da natureza.” Imagens não reproduzem o real, elas o representam 

ou o reapresentam. Nenhuma delas é idêntica ao real. Ou seja, se a imagem 

fosse uma imitação completa do objeto, já não seria ela um sistema complexo 

de signos. 

                                                           
26 Magia - O termo francês magie vem do grego mageia (de magos, mage): arte de produzir efeitos maravilhosos pelo 
emprego de meios sobrenaturais e, particularmente, pela intervenção de demônios. Ao contrário da religião — que 
tende à metafísica e às abstrações intelectuais — a magia é um "tesouro de idéias". A magia apaixona-se pelo 
concreto e dedica-se a conhecer a natureza, estabelecendo um índice de plantas, animais, metais e um primeiro 
repertório das ciências físicas, astronômicas e naturais. Para Mauss, a magia é sempre a técnica mais fácil — a própria 
magia cria imagens. Marcel Mauss (2003). 
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A realidade dessas imagens reflete um mundo diferente do percebido, 

como afirma Debord. 

 

As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e fundem-se 
num curso comum, de forma que a unidade da vida não mais pode 
ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente reflete em 
sua própria unidade geral um pseudomundo à parte, objeto de pura 
contemplação. A especialização das imagens do mundo acaba numa 
imagem autonomizada, onde o mentiroso mente a si próprio. O 
espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento 
autônomo do não vivo. (Debord, 2003, p. 08-09). 

 

De acordo com Novaes (2007), uma das grandes lacunas deixadas pela 

ciência consiste no “esquecimento” de que “é apenas o homem quem fabrica, 

reconhece e atribui sentidos às imagens. Imagens criadas pelo homem são tão 

antigas quanto a própria humanidade”. Ela resgata as mãos marcadas em 

rochas, as chamadas “mãos em negativo”, criadas aplicando uma camada de 

pó colorido sobre a mão fixada sobre uma pedra lisa. Esses índices, vestígios e 

marcas estão presentes em inúmeros sítios arqueológicos espalhados por todo 

o mundo e são consideradas as “imagens” mais antigas criadas pelo homem. 

 

Animais pintados em fundos de cavernas — quando se supõe que 
viviam na parte da frente destes locais, onde foram encontrados 
esqueletos, armas e ferramentas — correspondem a um período 
posterior. Cavalos, touros, bisontes tornaram famosas as cavernas de 
Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Se as nossas pinturas 
rupestres na serra da Capivara, no Piauí, e na caverna da Pedra 
Pintada, no Pará, têm cerca de 10 a 12 mil anos, aquelas registradas 
na Europa, como as recentemente descobertas na cidade de 
Vilhonneur, na França, podem chegar a 25 mil anos. O fato é que as 
imagens nos acompanham desde pelo menos o Paleolítico. (Novaes, 
2007, p. 07) 

 

As principais hipóteses acerca dos sentidos dessas imagens produzidas 

pelo homem (imagem midiática) sofrem distorções de acordo com a época em 

que foram catalogadas e estudadas e, respectivamente, da perspectiva teórica 

adotada. Novaes deixa claro que essas imagens não eram decorativas ou 

sequer ornamentais, haja vista que grande parte delas se sobrepõe apesar da 

grande disponibilidade de espaço para sua aplicação. Percebe-se em muitas 

cavernas, independentemente da distância entre elas, uma grande semelhança 

nos traços e temática recorrente. 
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Tais imagens ancestrais, chamadas e/ou classificadas como imagens 

rupestres, remetem a uma interpretação de sua origem midiática, haja vista que 

o suporte sobre a rocha, considerada mídia secundária27, foi muito 

provavelmente criado para ser visto, para deixar “marcas” de uma existência 

e/ou reforçar a imortalidade dos símbolos. 

Tais imagens são, por outro lado, manifestações e/ou traços culturais 

dos habitantes das muitas cavernas existentes naquela época. Hauser (1968) 

aposta numa interpretação que é hoje em dia amplamente utilizada para a 

análise de outros fenômenos pela antropologia, embora não mais para as 

pinturas rupestres. Para ele, algumas obras de arte são criadas para serem 

vistas, outras simplesmente para que existam. Outra manifestação está ligada 

ao poder de aprisionamento do objeto/animal representado, uma vez que, 

transformado em imagem, ele adquiria total poder sobre sua obra. 

 
As pinturas rupestres perseguem objetivos mágicos, com animais 
frequentemente representados atravessados por flechas ou lanças, 
além do desenho de figuras humanas disfarçadas em animais, 
ocupadas em danças mágicas. São pinturas naturalistas. Uma 
representação cujo fim era criar um duplo do modelo — ou seja, não 
apenas indicar, imitar, simular e sim, literalmente, substituir, ocupar o 
lugar do modelo. [...] A pintura permitia ao caçador do paleolítico 
chegar à coisa mesma. Pensava que com o retrato do objeto havia 
adquirido poder sobre ele. (Hauser, 1968, p. 20 e 23). 

   

Para Novaes, esta interpretação não é diferente da apresentada por 

Michael Taussig ao dar continuidade aos trabalhos de Frazer e Benjamim 

quanto à mimeses, o que de certa forma aproxima a imagem e a magia.  

 
Para Taussig, a faculdade mimética é a natureza que a cultura usa 
para criar uma segunda natureza, a faculdade de copiar, imitar, criar 
modelos, explorar diferenças, entregar-se e “tornar-se outro”. A magia 
da mimesis está no ato de desenhar e copiar a qualidade e o poder 
do original, a tal ponto que a representação pode até mesmo assumir 
aquela qualidade e poder. (Novaes, 2007, p.13). 

 

Percebe-se com isso que as imagens favorecem, mais do que o texto, o 

fomento a introspecção, a memória e a uma mistura de pensamento e emoção. 

Imagens, como o próprio termo diz, envolvem, mais do que o texto descritivo, a 

imaginação de quem as contempla. Toda visualidade é rica e amplamente 

capaz de engendrar a metáfora e sinestesia. Pode-se facilmente criar uma 

                                                           
27 Cf. a perspectiva de Bystrina. 
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tênue ligação entre o cheiro de uma erva aromática a um prato tradicional, que 

ao mesmo tempo pode evocar, encarnar, as lembranças da degustação, no 

passado, do mesmo prato, ou remeter ainda a uma lembrança de outra época, 

até mesmo da infância. Esta capacidade mágica de metáfora e sinestesia é 

muito mais presente nas imagens quando comparadas ao contexto verbal. 

 

 

1.3 AS LINHAS DA IMAGEM 

 

 

A compreensão das propriedades fenomenológicas e midiáticas da 

imagem passa, necessariamente, pela imersão na escrita. As cavernas 

responsáveis pela gênese das primeiras manifestações artísticas, ao lado de 

serem locais de provável culto e provável introspecção, eram incubadoras de 

imagens, espaços nos quais o homem pré-histórico convivia lado a lado com 

suas imagens, entregando ao seu imaginário a uma segunda realidade28 e que, 

de certa forma, apresenta os primeiros “traços” imagéticos - que remetem a 

uma representação da realidade de seu tempo e, concomitantemente, inaugura 

as primeiras linhas que, milhares de anos depois, propiciam a existência de 

uma linguagem mais complexa, conhecida hoje como escrita. Nesses espaços, 

o homem elevou as imagens à condição de divindades. 

O espaço original projetado pela habitação e midiatização das cavernas 

de imagens migrou para novos espaços, como os das religiões, dos templos, 

das catedrais, mesquitas e capelas, sempre povoadas pelas imagens, cuja 

ligação visceral acompanharia o homem em seu cotidiano. A função das 

imagens, neste momento, era oferecer aos homens os artifícios para a 

imaginação. Segundo Baitello, a migração subsequente se dá na transferência 

das imagens para as salas de viver, o espaço social e nobre das residências, 

sucumbindo-nos à consequente voracidade da imagem. 

Nesta migração, a imagem nos absorve, nos chama permanentemente a 

sermos devorados por ela, oferecendo o abismo do pós-imagem, pois após ela 

sempre há uma perspectiva em abismo, um vazio do igual, um vácuo de 

                                                           
28 Cf. Ivan Bystrina. 
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informações, um buraco negro de imagens que suga e faz desaparecer tudo o 

que não é imagem. “Por trás de uma imagem haverá sempre outra imagem que 

também remeterá a outras imagens”. (Baitello, 2000, p. 3). 

Contudo, na civilização da imagem, questionada por Deleuze, somos 

convidados a perceber as imagens e seus textos, ou os textos e suas 

respectivas imagens como modelo de mediação contemporâneo.  

Nessa coalisão, já milenar, contemplamos a genealogia da escrita, 

originária das imagens figurativas e bidimensionais que foram se reduzindo 

paulatinamente à unidimensionalidade da linha. De acordo com Pross (apud 

Baitello, 2000), essa possibilidade tem origem similar no entroncamento de 

onde nasceram: por um lado, o tecido, a roupa, as vestimentas enfim, a moda; 

e por outro a escrita, ambos os veículos da chamada mídia secundária. 

No mundo contemporâneo, com a iconização da escrita, passa-se a 

entender o não verbal através do verbal, ocorre um reducionismo na própria 

conceituação de linguagem (verbal e não verbal), por ser esta pensada com 

relação ao signo linguístico. Em outro caso, conforme Aumont, a relação com o 

linguístico cede lugar à relação com os traços da imagem entendidos a partir 

de um "olhar técnico". 

 

O estudo da imagem, como discurso produzido pelo não verbal, abre 
perspectivas comumente não abordadas nas análises mais 
recorrentes. Abre-se a possibilidade de entender os elementos visuais 
como operadores de discurso, condição primeira para se desvincular 
o tratamento da imagem através da sua correlação com o verbal e de 
se descartarem os métodos que alinham o verbal pelo não verbal. 
Este trabalho é, por enquanto, apenas um ponto de partida (Aumont, 
1993, p. 175). 

 

Por conseguinte, percebe-se a predominância para o estudo do não 

verbal como uma descrição formal da imagem, não privilegiando a 

materialidade significativa da imagem em sua dimensão discursiva. Ou seja, 

não se discutem nem os usos que vêm sendo feitos – como na mídia, por 

exemplo – da imagem, nem as possibilidades de interpretação da imagem 

social e historicamente determinadas. Flusser (1998, p. 30) diz que: “Decifrar 

textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. A função dos textos 

é explicar imagens, a dos conceitos é analisar cenas, ou seja, a escrita é o 

metacódigo da imagem.”.  
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Ora, a ideia da busca da imagem através do ato verbal, acaba-se no ato 

de descrever, - falar da imagem, dando lugar a um trabalho de segmentação da 

imagem, prescreve essa busca. A descrição da imagem a recria e/ou a traduz, 

mas jamais revela a sua matéria visual. Assim, uma "imagem não vale mil 

palavras, ou outro número qualquer". (Davidson, 1984) A palavra não pode ser 

a moeda de troca das imagens. É a visualidade que permite a existência, a 

forma material da imagem e não a sua correlação com o verbal. 

 

  

1.4 A IMAGEM NEGADA 

 

 

Igualmente à escrita, a imagem (midiática) é o real “mutilado”, devido a 

sua característica bidimensional. Na imagem, conforme Flusser, duas das 

quatro dimensões são abolidas, para serem intuídas ou simuladas - o tempo e 

a profundidade. No entanto, o tempo não desaparece na imagem. O tempo é 

congelado nas imagens midiáticas, mas pode ser reconstruído a partir de 

qualquer ponto, é tempo aleatório, caótico e não linear que dá lugar a outra 

realidade, outra possibilidade de visibilidade, diferente da atual. 

 A imagem da mídia, de suporte aparente, é instante congelado, a 

imagem é manifestação da presença imediata e temporal, o aqui e o agora 

impresso em sua superfície, instalando à imagem a possibilidade da 

arqueologia da existência, a imagem midiática, nesse contexto, remete ao seu 

duplo do real, é fantasma, é máquina do tempo para o passado, para o instante 

e para o futuro.  

Dessa forma, por meio da imagem, nos projetamos para o mundo 

objetivo, concreto, idealizado nos moldes do real e este se projeta para dentro 

de nós, também por intermédio da imagem. Entre as habilidades do homem 

contemporâneo, uma das mais instigantes é, com certeza, a produção de 

imagens de todos os tipos. 

Distante de sua presença mágica e ilusória, a imagem é, 

fisiologicamente, apenas um impulso elétrico reinterpretado pelo cérebro, 

constituindo-se como uma farsa físico-químico-elétrica. É um simulacro criado 
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pelos nossos sentidos. Ainda sim, é "a aventura da percepção", conforme 

propôs Bachelard (apud Gauthier, 1982, p. 97). Dessa forma, compreende-se 

que é por meio das - e com - as imagens que o cérebro aprende e apreende 

sua própria existência.  

As imagens, antes de serem transformadas em conceitos, "ensinam" 

nosso cérebro a se perceber e nós a existir. É pelo número de imagens que um 

determinado cérebro possui, que seu “ator” se define no mundo e com isso 

define seu próprio mundo. Concordando de novo com Gauthier, "a imagem 

intervém de modo ativo na formulação do saber e redefinição do real”. 

Validando também a frase de Flusser (1983, p. 29) “As imagens são mediações 

entre os homens e o mundo”. 

Do outro lado da moeda, o texto se transforma numa fórmula para 

reconstruir a imagem. Entretanto a imagem é dada na íntegra - apesar de sua 

fractalidade e de seu eterno retorno, inerentes à possibilidade de poder 

observá-las cada vez de ângulos diferentes e com significados distintos. A 

imagem é "isso", enquanto o texto é fórmula para que se remonte o "isso" dado 

– como propôs Flusser em sua obra "Pós-história".  

Concluímos, então, que a atrofia da imagem é o texto e sua hipertrofia 

constitui o que conhecemos como o hiper-real - aquele real saturado de jogos 

visuais que produz uma realidade mais "vibrante" que a própria realidade, tão 

presente nos dias atuais. Por isso, Flusser, citado por Baitello, coloca a 

imagem no meio de um caminho rumo à pós-história. Primeiro nas imagens 

pré-alfabeto, pré-históricas, mágicas; depois, com o surgimento do texto, - 

entramos na história. Ressurgem as imagens, agora tecnoimagens, - porta de 

entrada para a era pós-texto, pós-razão, pós-ideologia, pós-história.  

Ainda, a imagem é sempre uma rede de eventos - porque uma imagem 

remete à outra, que remete à outra, que remete à outra, de maneira não linear, 

em movimento caótico, disperso, como deixa claro Baitello.  Assim, imagem 

também é relação. Talvez por isso Flusser identifique o texto à modernidade, à 

industrialização, ao descartismo, aos grandes discursos filosóficos, à 

metafísica, o que novamente remete a sua instância fenomenológica, 

necessária para o viés dessa percepção. 
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Continuando com Baitello, a partir dessa característica de magnetismo 

das imagens que ele chama de "voracidade" - uma imagem puxa a outra e a 

consome, dando origem à outra imagem, pronta para ser consumida num rito 

de alimentação e excrementação - há a indagação sobre o que restará dessa 

constante regurgitação: talvez a atualidade seja essa regurgitação. 

 

Uma imagem devora a outra velozmente, transformando-se em outra 
imagem, também pronta para ser devorada. A costura é a metáfora 
da colagem e da montagem. E a colagem é a representação por 
excelência das imagens que devoram imagens que, com razão, 
reivindicou Hans Belting na Casa das Culturas do Mundo em Berlim 
em janeiro de 1999, no primeiro seminário sobre as relações entre a 
imagem e a violência. Assim, temos na devoração de imagens pelas 
próprias imagens, uma das configurações daquilo que denominei 
iconofagia. (Baitello, 2000, p. 02). 

 

Intrínsecas a essas imagens em rede, de modo não linear, encontram-se 

as imagens do inconsciente, inegavelmente um prolixo produtor de 

significantes. A elas (imagens) somam-se as imagens arquetípicas de um 

pretenso inconsciente coletivo. Então, adicione-se ao "o que é imagem" uma 

riqueza de imagens matriz, constituindo assim, todos os arquétipos caros à 

produção das imagens. 

Flusser apresenta as faces desse mundo novo, no qual o homem, ao 

contrário de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver o 

mundo em função das imagens. Não decifra as imagens como significados, 

mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como um conjunto de cenas. O seu 

propósito é servir como indicadores do mundo, mas passam a ser biombos 

(tapadeiras). Esta inversão da função das imagens é a idolatria.  O homem 

esquece-se do motivo pelo qual as imagens são produzidas, elas servem de 

instrumentos para orientá-lo no mundo. A imaginação torna-se alucinação e o 

homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões 

abstraídas. 

 
Imagens são medições entre o homem e o mundo. O homem existe, 
isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. As imagens têm o 
propósito de lhe representar o mundo. Mas ao fazê-lo, entrepõem-se 
entre mundo e homem. O seu propósito é serem mapas do mundo, 
mas passam a serem biombos. (Flusser, 1998, p. 29). 
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Ou seja, no tempo da magia, um elemento explica o outro. O significado 

das imagens é o contexto mágico das relações reversíveis. Para “se ter a 

compreensão das mensagens, é essencial o caráter mágico”. (Flusser, 1983, p. 

28) 

Assim, pensar na imagem é pensar na estrutura mais profunda da 

cultura ocidental, na sua realidade mais hipodérmica, na sua “ens 

realissimum”29. Ora, se a escrita é fruto de uma "imagem negada", ou tentativa 

de melhora, ou superação da imagem, a própria cultura ocidental só pode ser 

entendida numa tentativa de integridade, de se retornar à imagem.  

 

 

1.5 ESPECTADOR DE IMAGENS 

 

 

A formulação de imagens nas diversas épocas foi sofrendo 

transformações no modo de representação, acompanhando as mudanças no 

comportamento humano, na trajetória e no desenvolvimento da tecnologia. O 

fascínio e a contemplação pelas imagens originam-se de uma regressão que é 

particular do homem. É como se a pré-história, as origens, a mãe terra, 

impusessem seu poder. “O segredo da força das imagens é a força do 

inconsciente no homem”, pensa Debray. (1993, p.11) 

A imagem escapa de muitos e, mesmo quando se pensa moldá-la, 

continua a ser uma emanação espontânea dirigindo o pensamento. Na 

psicanálise já se comprovou, estudando os sonhos, que elas (imagens) 

constituem um forte elo com a verdade íntima. A obra de arte desfruta destas 

mesmas fontes. O artista, por meio de sua inteligência e técnica, apodera-se de 

tudo, no intuito de organizar e transformar aquilo que percebe, resultando numa 

forma plástica. Materializa o que percebe na nebulosa existente no centro do 

ser humano. Assim, percebe-se que uma imagem é um sinal onde pode-se 

encontrar uma essência, a inscrição de uma alma e quem sabe a percepção da 

vida. Na concepção de Debray: 

 

                                                           
29 Do latim, “ente realíssimo”. 
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O nascimento da imagem está envolvido com a morte. Mas se a 
imagem arcaica jorra só túmulos é por recusar o nada e para 
prolongar a vida. As artes plásticas representam um terror 
domesticado. Por conseguinte, quanto mais apagada da vida social 
estiver à morte, menos viva será a imagem e menos vital nossa 
necessidade de imagens. (Debray, 1993, p. 20). 

 

  O homem é espectador por natureza, observar imagens é uma 

necessidade no relacionamento dele com o mundo que objetiva uma 

constituição integrada. O olhar relaciona-se plenamente com a curiosidade, não 

se limitando somente a ver, se transforma em fio condutor e elo do homem com 

o mundo, do “interior” com o “exterior”, propiciando então um encontro 

perceptivo com o mundo. 

Debray afirma que o homem também esqueceu parte desse fascínio – a 

“fé ótica”. Quando está febril, prefere uma aspirina em vez de olhar para uma 

pintura. As imagens sagradas já não vivem no homem ou este pelo menos não 

admite. Se ainda lhes fala à meia voz, sozinho, na penumbra, isso acontece 

por descuido. Esse espaço foi preenchido por novas imagens. 

  O pintor, produtor de imagens, busca poder lançar para o exterior, 

materializar de certo modo, o que agita e perturba a alma e que assim deixa de 

possuir o humano. Esclarece Huygue (1995) que esse liberta-se na medida em 

que passa a defrontar-se com o que habitava e torturava seu interior. Quanto 

mais um ser toma consciência de si próprio, tanto mais avalia o seu modo de 

ser único e insubstituível. É sempre conduzido a um resultado final: revelar e 

comunicar a sua verdade mais íntima. O espectador, por sua vez, ao tentar 

desvendar o segredo do artista, percebe ao mesmo tempo o seu segredo, 

sofrendo também um efeito benéfico. Confirma-se assim o que já dizia 

Delacroix, afirmando que “a pintura é uma ponte lançada entre as almas”. 

 Retomando Costa (2010), aquilo que intensifica uma imagem, percebe-

se a partir da forma que, mesmo com o passar dos tempos, ela continua a 

iluminar e aquecer a humanidade. Somente com a erupção de sentimentos, 

perturbações e agitações, é possível a uma imagem perpassar períodos 

históricos e ser capaz de fomentar mudanças. A imagem compartilha de um 

mistério que desafia, na medida em que persegue e perturba o homem, o faz 

pensar e sonhar, sendo o advento do sentido, das “verdades” Modernas e das 

“realidades” Pós-Modernas subjacentes e provisórias.  
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Debray complementa, afirmando que há algo de profundamente 

subversivo em não querer exprimir nada. A imagem tem o poder de retirar a 

pessoa de seu sono sensorial, desestabiliza e cria expectativas. Sua quietude 

verbal embutida de símbolos força a refletir - tirando a imundice dos espelhos 

que refletem a sociedade Pós-Moderna. 

 Com o objetivo de compreender de modo melhor e mais claro as 

imagens que nos cercam, mais precisamente as imagens produzidas pelo 

homem, algumas considerações devem ser feitas com a finalidade de 

possibilitar uma estrutura plana para a fundamentação das imagens, seja 

através da representação do espaço e do tempo, de sua identidade visual e 

mental, da ilusão, da fantasia, da percepção e todos os fenômenos que são 

intrínsecos às possibilidades da imagem. 

Para isso referimo-nos ao espaço, que se refere à percepção visual e a 

percepção ligada ao tato e aos movimentos. A representação do espaço nas 

imagens planas, pinturas, fotos, filmes só pode produzir alguns desses traços 

da visão do espaço, os relativos à profundidade. Os sistemas que foram 

usados na representação pictórica e depois fotográfica têm esse mesmo valor 

de convenção, e um sistema perspectivo pode ser sempre virtualmente 

substituído. 

Concluindo com Flusser, os nãos letrados apresentam o hábito que os 

letrados perderam ao adquirir a forma linear e objetiva de ler o mundo, usam os 

olhos como se fossem tocar gradativamente, até sua totalidade, a imagem, 

como se estivessem desta forma, tocando sua tridimensionalidade. A 

sociedade atual, orgulhosa e letrada, perdeu o hábito da perspectiva visual, 

fixou o olhar, perdeu o ver e se perdeu sem perceber. 

 

 

1.6 PERCEPÇÃO E ILUSÃO 

 

 

O que conhecemos e validamos como referencial das imagens 

percebidas constitui-se a partir dos mecanismos cognitivos de criação do objeto 

representado, transformando-o na imagem fundante, responsável pela 
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mediação entre o homem e o mundo. Tal “ilusão” é o engano dos sentidos ou 

da mente, que faz com que se tome uma coisa por outra, que se interprete 

erroneamente um fato, uma sensação, uma falsa aparência, conforme o 

pensamento de Aumont.  

Nesse aspecto, a ilusão é um erro de percepção, uma confusão total e 

errônea entre a imagem e outra coisa que não seja esta imagem. A história das 

imagens nos ensina que este não é o modo habitual de nossa percepção das 

imagens, mas é, ao contrário, um caso excepcional, seja provocado 

deliberadamente ou aconteça casualmente. De acordo com Aumont (1990), em 

nossa apreensão de qualquer imagem, sobretudo se ela for muito 

representativa, entra uma parte de ilusão, muitas vezes consentida e 

consciente, pelo menos na aceitação da dupla realidade perceptiva das 

imagens.  

A ilusão foi, de acordo com as épocas, valorizada como objetivo 

desejável da representação ou, ao contrário, criticada como sendo um objetivo 

ruim, enganoso e inútil. Dentro da condição perceptiva, o sistema visual deve 

ser, nas condições em que está colocado, incapaz de distinguir entre duas ou 

mais percepções. “A imagem, só pode mostrar indivíduos particulares e não 

categorias ou tipos.” (Debray, 1992, p. 176).  

A imagem é capaz de criar uma ilusão pelo menos parcial sem ser a 

réplica exata de um objeto, sem constituir-se num duplo desse objeto. 

Geralmente, o duplo perfeito não existe no mundo psíquico tal como o 

conhecemos, de onde surja talvez a importância fantasmática e mítica do tema 

do duplo, assim como se apresenta na literatura, por exemplo, mesmo em 

nossa época de reprodução generalizada. 

O mecanismo responsável pela ação ilusória impregnada na imagem é 

resultante dos processos de representação e, consequentemente, da própria 

palavra, que está saturada de tantas significações e convenções históricas, que 

é muito difícil atribuir-lhe um sentido único, ou mesmo universal e permanente. 

Aumont (1990) afirma que “entre uma representação teatral, os representantes 

do povo na Câmara, na representação fotográfica e pictórica, há enormes 

diferenças de status e de intenção.”. 
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Porém, de todas essas utilizações da palavra, pode-se reter um ponto 

comum: a representação é um processo pelo qual institui-se um representante 

que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa. Gérard 

Desarthe, por exemplo, faz o papel de Hamlet na encenação de Patrice 

Chéreau da peça de Shakespeare. Isso não significa evidentemente que ele 

seja Hamlet, mas que durante algumas horas passadas em um lugar 

especialmente destinado a essa função e através de um modo fortemente 

ritualizado, pode-se constatar que Desarthe, por sua voz, seu corpo, seus 

gestos, suas palavras, fará ver e compreender ações e estados de alma 

relativos a uma pessoa imaginária. 

Ainda acompanhando o pensamento de Aumont, a ilusão não é o 

objetivo final da imagem, mas esta a tem como horizonte virtual, 

respectivamente de forma desejável, o que passa a ser, no fundo, um dos 

problemas centrais da noção de representação na medida em que “a 

representação visa ser confundida com o que representa.” (1990, p.105) 

Alguns teóricos sustentam que todos os modos de representação são 

igualmente arbitrários. Sustentam, por exemplo, que a representação de uma 

paisagem não é nem mais nem menos convencional em uma pintura chinesa 

tradicional, em um desenho egípcio da época faraônica, em um quadro 

holandês do século XVII, em uma fotografia de Ansel Adams. Defendem ainda 

que a diferença que estabelecemos entre essas diversas representações, por 

exemplo, quando julgamos umas mais adequadas que as outras por serem 

mais semelhantes, é totalmente contingente à nossa cultura de ocidentais do 

século XX.  

 
Qualquer coisa (por exemplo, qualquer imagem) pode representar 
qualquer referente, contanto que assim se decida. Também a questão 
da semelhança entre objeto e o que o representa é inteiramente 
subsidiária, nada impondo a priori que ela intervenha em tal decisão. 
(Goodman apud Aumont, 1990, p.104). 

  

Percebe-se que se pode sustentar, ao mesmo tempo, que a 

representação é totalmente arbitrária, apreendida, que todos os modos de 

representação visual são equivalentes, e que certos modos são mais naturais 

que outros. É fundamental não confundir, mesmo que sejam conexas, as 

noções de ilusão, de representação e de realismo. A representação é o 
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fenômeno mais geral, o que permite ao espectador ver por delegação uma 

realidade ausente, que lhe é conferida sob a forma de um substituto. (Costa, 

2010). 

Ainda segundo Aumont, a ilusão é um fenômeno perceptivo e 

psicológico o qual, às vezes, em determinadas condições psicológicas e 

culturais bem definidas, é provocado pela representação.  O realismo, enfim, é 

um conjunto de regras sociais, com vistas a gerir a relação entre a 

representação e o real de modo satisfatório para a sociedade que formula 

essas regras. Tal pressuposto apresenta também a noção de imaginário como 

formadora do real percebido. 

Aumont sugere que a noção de imaginário desperta o encontro entre 

duas concepções da imagística mental, ou seja, o imaginário é o domínio da 

imaginação, compreendida como faculdade criativa, produtora de imagens 

interiores eventualmente exteriorizáveis, assumindo também , nesse sentido, o 

posto de fictício, de inventado, oposto ao real. 

 
A noção de imaginário remete, portanto, para a teoria lacaniana, em 
relação do sujeito com suas identificações formadoras e a relação do 
sujeito com o real, cuja característica é ser ilusória. (Aumont, 1990, p. 
119) 

 

Imaginemos o mundo imagético interior de um sujeito social. Este é 

condicionado, por um lado pelo imaginário coletivo de outra cultura e, por outro, 

pela singularidade e pela inconfundibilidade das imagens originárias de sua 

história pessoal. Finalmente, pela recíproca superposição e penetração de 

ambos os mundos imagéticos. 

 

1.7 SIMULAÇÃO E REALIDADE 

 

 

Conhecer o mundo por meio das imagens é um exercício livre das 

possibilidades do real e das imitações e simulações que, por muitas vezes, 

superam seu objeto. A ideia de simulacro proposta por Baudrillard supera a 

questão da visão sem realidade, propondo novas possibilidades a partir de um 

processo de crescente perda de diferenciação entre o signo e a realidade. Ele 
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acredita que essa experiência é acompanhada pelas fases de desenvolvimento 

da imagem em nossa cultura, desde o momento onde a imagem se dá como 

reflexo de uma realidade profunda, ao momento em que esta não se refere a 

qualquer realidade. (Baudrillard, 1991, p. 17) 

Baudrillard assinala ainda que a maioria das simulações nos dias de 

hoje foram transformadas para simulacros, que não mais representam uma 

instituição real, mas sim formas, e com isso definem sua própria realidade, no 

caso uma "hiper-realidade". O que vemos não é mais uma imagem, mas algo 

mais real que o seu original, algo que tem mais importância para sua 

contraparte real. 

A ideia de simulacro proposta por Baudrillard é um processo que 

apresenta duas possibilidades para uma mesma conjectura, sem que essas 

sejam contrárias entre si. Baudrillard propõe que o mundo que conhecemos 

apresenta simulações para a mediação entre o homem e o mundo, ou seja, a 

política que conhecemos é um simulacro da própria política, a caridade é um 

simulacro da verdadeira ação de caridade e assim por diante. Dessa forma, as 

imagens seriam o simulacro das próprias imagens. (Costa, 2010) 

 
O simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma 
potência positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto 
o modelo como a reprodução... Não basta nem mesmo invocar 
o modelo do outro, pois nenhum modelo resiste à vertigem do 
simulacro. Não há mais ponto de vista privilegiado do que 
objetos comuns a todos os pontos de vista. Não há mais 
hierarquia possível, nem segundo, nem terceiro. (Deleuze, 
2000, p. 267). 

 

Para Deleuze, o conceito de “simulacro” envolve um debate sobre 

igualdade e diferença, semelhança e disparidade, representação e criação. No 

momento em que analisa o simulacro definido por Platão30, propõe uma 

reversão, “uma ruptura direcionada à criação, positivando a noção de 

simulacro, potencializando a diferença e a dessemelhança”, ou seja, apontando 

                                                           
30 O platonismo funda o domínio da representação, definido numa relação intrínseca ao modelo e fundamento. A 
representação consiste na adequação entre a ideia e a coisa, o abstrato e o real, a fim de discernir o verdadeiro do 
falso. Platão introduz uma distinção entre cópia e simulacro. Para tanto, erige um modelo, uma espécie de identidade 
pura, existente no Mundo das Ideias que serve de fundamento (original) para selecionar e classificar as cópias, as 
coisas que pertencem ao Mundo Sensível. Modelo ou fundamento constitui uma abstração que ocupa o primeiro lugar. 
(Deleuze, 2000, p. 259-271) 
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rupturas com modelos, identidades, processos de representação e de 

identificação.  

Deleuze acena, na conceituação de Baudrillard, para uma civilização do 

simulacro, como uma época onde os signos autorreferentes da atualidade não 

remetem mais a nenhuma realidade que a sua própria, dessa forma, apagando 

a própria realidade. 

A perspectiva de Baudrillard sugere que nós percebemos o mundo 

através de uma janela irreal, propiciada pelas técnicas modernas e, sobretudo, 

pelo advento das imagens eletrônicas, em que a mistura de materiais e estilos, 

a repetição, as temporalidades diversas e o desinteresse à realidade estão 

cada vez mais presentes, aguçando ainda mais a anunciada perda da 

realidade. Se, no início, a imagem remetia ao modelo divino ou à singularidade 

do abastado, agora, ela resulta na sua própria consagração ou, mais 

precisamente, a consagração do modelo que a produziu. Conforme o que foi 

apontado por esse autor: 

 
Esse modelo apresenta o mundo real como resultado da 
desintegração do sentido e da ideia de um progresso histórico 
baseado num coeficiente de desmaterialização e desrealização, que 
age diretamente na linha medial e na informatização do mundo. Tal 
posição encontra reflexo nos dias atuais, em função da aceleração 
das mídias em todos os sentidos, especialmente nos meios de 
comunicação, onde se criou um espaço de simulação para cada fato, 
para cada narração, cada imagem, que vai ao infinito. Hoje, 
percebemos as imagens de uma guerra conjuntamente aos 
personagens presentes no campo de batalha, ou seja, rompemos os 
limites do tempo e do espaço, participamos simultaneamente das 
mesmas experiências. Participamos do mesmo simulacro. (Costa, 
2010). 

 

Nesse contexto, Virilio adverte que, no momento em que está sendo 

instalada a representação do real através da automação da percepção, ocorre 

a inovação de uma visão artificial, que seria a delegação de uma máquina de 

análise da realidade objetiva. Para ele, seria importante para o homem 

perceber e repensar a natureza da imagem virtual, dos simulacros, imagens 

sem suporte aparente que desafiam os limites percebíveis da visão humana.  

 
Nunca mais poderemos olhar com boa fé uma imagem de televisão, e 
esta é certamente a mais bela desmistificação coletiva que nos 
infligiram. A mais bela revanche sobre essa nova força arrogante, 
sobre essa tirania da informação, pior do que a dos ditadores em 
carne e osso, como se viu ao longo do processo. Quem dirá que tipo 



49 

 

de responsabilidade cabe à produção artificial, publicitária, 
pornográfica de um massacre, comparada à de um massacre real? 
Pois trata-se aqui de um crime de simulação, do sequestro da 
imaginação, dos afetos e das perversões de centenas de milhões de 
pessoas. (Baudrillard in Parente, 1993, p.154). 

 

Nesse aspecto, Virilio propõe que as possibilidades experimentadas são 

responsáveis pela produção de uma representação mental, que estabelece 

precedente para a existência de uma prótese de percepção automática, que 

funcionará como uma espécie de imaginário maquínico do qual seremos 

totalmente excluídos. Assim, rejeitar a ideia de um mundo mediado, simulado 

e/ou validado por tal inteligência, seria negligenciar a existência das máquinas 

de visão. 

 

 

Figura 03 – Olho eletrônico flexível – O novo sensor digital curvo procura copiar o olho 
humano, ele consegue capturar imagens em grandes ângulos sem qualquer distorção. É um 
exemplo clássico de biomimetismo: a replicação artificial de estruturas naturais. Um sistema de 
Visão Artificial é capaz de adquirir, processar e interpretar imagens correspondentes a cenas 
reais, esse tipo de sistema é preciso, não destrutivo, e gera resultados consistentes, 
melhorando a produtividade da indústria, reduzindo custos, tornando as operações e processos 
agrícolas mais seguros para os produtores, trabalhadores do campo e do chão-de-fábrica. 
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Capazes de maravilhas e extremamente possíveis de existir nos dias 

atuais, as “máquinas de visão” já são capazes de reconhecer contornos de 

formas, perspectiva e profundidade; bem como de apresentar uma 

interpretação completa do seu campo visual, da representação próxima ou 

distante, de um ambiente, enfim, há a possibilidade de se obter uma visão sem 

olhar, onde os “olhos” mecânicos se colocam em total dedicação à máquina, 

que passa a interpretar os sentidos e acontecimentos formulando sínteses para 

uma nova produção industrial das imagens. 

 
Não podemos falar hoje do desenvolvimento das imagens virtuais e 
sua influência sobre os comportamentos sem indicar a 
industrialização da visão e a implantação de um verdadeiro mercado 
da percepção sintética, com todas as questões éticas que isto implica, 
não apenas as relativas ao controle e vigilância com o delírio 
persecutório implícito, mas, sobretudo a questão filosófica desse 
desdobramento do ponto de vista, essa divisão da percepção do 
ambiente entre o animado, o sujeito vivo, e o inanimado, o objeto, a 
máquina de visão. (Virilio in Parente, 1993, p.127)  

 

Assim, com a propagação das imagens virtuais instrumentais, que 

legitimam as novas tecnologias de geração de imagens, e diante de 

possibilidades inusitadas quanto às potencialidades da imagem, fica mais fácil 

perceber a porção de “real”. Não tão distante do mesmo ponto conceitual está 

a trajetória perceptiva contemplada por Paul Klee na leitura sintética do sonho 

de uma população, em que uma paisagem de objetos nos encara: “Por trás do 

muro não vejo mais o cartaz; frente ao muro, o cartaz se impõe a mim, sua 

imagem me percebe”. (Virilio in Parente, 1993, p.131) 

Tal ilusão, imposta pelas representações que não percebem os limites 

da espacialidade e temporalidade, propõe um paradoxo lógico da imagem em 

tempo real que domina a coisa representada tornando-se, nesse tempo, mais 

importante do que o espaço real, tornando-se um simulacro. 

Desta forma, perceber as virtualidades do mundo presente em tempo 

real representa, não somente as possibilidades do aparato perceptivo humano, 

mais precisamente da visão biológica, mas também as complexidades 

tecnológicas das simulações iconográficas, apresentadas recentemente com 

extremo realismo pelas maquinas de visão. 

Para fomentar tal questão, podemos perguntar: - O que existe numa 

imagem fabricada pelas máquinas de visão de mais virtual que em qualquer 
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outra imagem? - Desprezando para isso a superficialidade do suporte. A 

resposta remete a inúmeros questionamentos teóricos em função da 

virtualidade que permeia o mundo real, o que torna completamente factual a 

representação simulada e virtual entre o homem e o mundo.  

 

 

1.8  REAL E ATUAL 

 

 

 Na concepção filosófica, o termo “real” designa, via de regra, o ente, o 

existente, em oposição tanto ao meramente aparente quanto ao puramente 

possível. Portanto, denomina-se real o que não é só representado, imaginado, 

pensado, o que não tem só “ser ideal”, mas o que existe em si 

independentemente de nossa representação e de nosso pensamento. Real 

sempre equivale a “atual”. Estamos, então, em um mundo real? A Realidade 

existe?  

 
Fazer acontecer um mundo real é já produzi-lo, e o real jamais foi 
outra coisa senão uma forma de simulação. O virtual não é, então, 
mais que uma hipérbole dessa tendência a passar do simbólico para 
o real - que é o seu grau zero. Neste sentido, o virtual coincide com a 
noção de hiper-realidade. (Baudrillard, 2001, p. 41)  

 

De acordo com Baudrillard, podemos pressupor que exista um efeito de 

real, mas o real em si, não existe. O fato é que não podemos suportar o mundo 

como uma presa da realidade, senão sob o signo do princípio do mal, isto é, 

sob a forma de negação radical, qualquer que seja ela. Tal pressuposto 

consiste em que o mundo não pode mais ser justificado em outro mundo, é 

preciso desde já dar-lhe força de realidade, purgá-lo de toda ilusão. Ao mesmo 

tempo, “pelo próprio efeito dessa contratransferência negativa, aumenta a 

denegação do real como tal.” (Baudrillard, 2001, p. 41- 42)  

Atualmente contemplamos a miniaturização dos fatos pela imagem 

televisiva, que procura tornar aceitável, e até mesmo pitoresca, carnificinas ou 

guerras longínquas que não teríamos suportado em seu tamanho natural. 

Transformando, desse modo, o real em ficção, materializando nossas ficções, 
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mostrando tendência para confundir drama e documento-drama, acidente real 

e realidade-show. 

 

A redução do determinável, ao programável e ao modelizável 
reproduziriam, ampliando, o que Deleuze chama de tara do possível, 
“tara que o denuncia como produzido depois, fabricado 
retroativamente, feito à imagem daquilo a que ele se assemelha”, a 
distinção do virtual e do possível. (Alliez in Parente, 1993, p. 273)  

 

Assim, todas as culturas podem ser consideradas mais ou menos 

obscurantistas por falta de capacidade para mostrar com clareza seu princípio 

de visibilidade. É mais fácil fazer dialogar as filosofias do que as luzes, as 

bocas do que os olhos. Os espíritos podem falar entre si, de uma extremidade 

da terra à outra por intermédio de intérpretes e tradutores. Mas não há 

dicionário do visível. Ou seja, o olho “escuta”, mas não entende o olho do outro. 

No mundo contemporâneo, de acordo com Parente (1993), percebemos 

um “real” que institui-se como uma “versão midiática”, apresentando-se como 

visão do mundo, dispositivo que dispõe de nós, dotado de uma forma de 

persuasão sem precedentes. A equação da era visual é: Visível = Real = 

Verdadeiro. Ontologia fantasmática da ordem do desejo inconsciente.  

Para Virilio e Baudrillard (apud Parente, 1993), a questão do virtual está 

estreitamente ligada a uma estética do simulacro enquanto desaparição do 

real. Ou seja, a imagem virtual produzida hoje pelo cinema, pela televisão e 

pelos sistemas de realidade virtual, é autorreferente: um significante sem 

referência social, uma encenação da ficção como ficção, na qual a imagem só 

remete a si própria. Cada época produz seu “pão e circo”, suas leis e seus 

ópios, suas repúblicas e sua poesia. Não vemos porque a ficção, produzida 

pelas tecnologias do virtual, seria mais alienante do que qualquer outra forma 

de fabulação.  

O interessante do pensamento de Virilio (apud Parente, 1993) é que ele 

faz convergir uma série de mal entendidos em torno da ideia de anulação do 

espaço e do tempo da percepção natural. A ideia de que no horizonte de 

nossos trajetos está um veículo audiovisual - o último veículo - ligado em rede, 

podendo ver e agir à distância, ponto de concentração de todo o espaço 
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anulado pela ubiquidade absoluta é, no mínimo, uma utopia tecnológica e um 

contrassenso cultural. 

Raymond Bellour apresenta essa ideia como uma utopia tecnológica no 

momento em que se supõe que as diferentes técnicas e mídias possam se 

fundir em uma interface única, cada vez mais transparente, que representaria 

uma convergência de todas as interfaces. Contrassenso cultural que supõe que 

a cultura possa existir sem a natureza e sem a técnica. 

Que inteligência seria apenas a de nossos cérebros, sem ser também 
a de nossas línguas ou a da luminescência do universo. Onde está a 
natureza, a cultura e a técnica aqui? Onde está o real, ou melhor, o 
virtual, quando se diz que o universo está escrito nessa língua que é 
a geometria? Onde está o virtual, ou melhor, o real, quando se diz 
que o nosso olho é produzido pela luz do sol? Como conciliar a 
geometria (o inteligível) e a cor (sensível) nessa imagem que não 
para de se algebrizar, ou melhor, de se temporalizar, desde a 
Tavoletta de Brunelleschi?” (Bellour in Parente, 1993, p. 215) 

 

Hoje, quando se fala dos dispositivos virtuais, se esquece que o primeiro 

dispositivo de realidade virtual de que temos notícia se confunde com o próprio 

nascimento da perspectiva: trata-se da famosa experiência da Tavoletta citada 

acima, realizada no Quattrocento, por Brunelleschi. A Tavolleta teria sido 

inventada para demonstrar a visão especular da perspectiva, fazendo coincidir 

o ponto de vista e o ponto de fuga. 

Para uns, a Tavoletta é o protótipo que deu visibilidade ao espaço 

moderno, na confluência da pintura e da arquitetura, da arte e da ciência, da 

representação e da simulação; para outros, a Tavoletta é uma instalação que 

supre uma hibridização entre imagens. (Bellour in Parente, 1993:215-216). 
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FIGURA 04 - A tavoletta de Brunelleschi - Instituto e Museu da História da Ciência – 
Firenze, Itália. Fillipo Bruneleschi realiza sua primeira experiência com a Tavolleta na Praça 
São Giovane, em Florença. Brunelleschi pinta sobre um pequena tábua (Tavolleta) o batistério 
São Giovane visto do portal da catedral Santa Maria del Fiore. Em seguida, ele bola um 
dispositivo para fazer o espectador ver a imagem pintada sobreposta a realidade que ela 
representa. Para que o modelo e o real se sobreponham e se confundam tão perfeitamente, 
Brunelleschi cria um orifício no reverso da imagem, na frente da qual ele dispõe um espelho. 
Ao olhar a imagem através do orifício, o espectador vê o seu reflexo no espelho. A visão direta 
do edifício é então ocultada, mas o reflexo da imagem desvela a imagem pintada no reverso da 
Tavoletta sobreposta à realidade que o espelho encobre. Ao ver a imagem, o espectador crê 
ver a própria realidade, sobre a qual a imagem pintada se insere. A pintura sobre a Tavoletta 
poderia ser vista de face, sem o orifício e o espelho que a reflete. Mas a idéia de Brunelleschi 
não é a de mostrar uma imagem, mas demonstrar um princípio, o da perspectiva. Princípio que 
deveria permitir simular, sobre o plano bidimensional, uma realidade tridimensional. 
Flammarion, 1987.  
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2 ICONOMANIA: A DEPENDÊNCIA DAS IMAGENS 

 

 

"Deus está nos detalhes"  
Aby Warburg 

 

A busca da visibilidade para o termo imagem remete à contextualização 

da iconografia31 e da iconologia32. Na verdade, tal busca se caracteriza como 

um processo lógico que adota uma abordagem que busca apreender as 

imagens em sua ampla tessitura de possibilidades e significados dominantes 

nos últimos séculos. 

Estudos em Iconologia (1939), de Erwin Panofsky, apresenta a 

iconografia como o estudo do tema ou assunto da formação das imagens e 

avança em iconologia fomentando-a como o estudo do significado, do 

simbolismo da representação visual, privilegiando seu contexto histórico e 

cultural. Em ambos os casos, Panofsky amplia seus estudos na direção dos 

sentidos presentes nos ícones e no simbolismo contido nas representações 

visuais das obras de arte. 

A iconografia nos convida à presença do visual, do espaço e da escrita 

das e nas imagens. Sua etimologia nos remete, com precisão, ao termo “iknos”, 

de origem grega, que significa “planta do pé”; contém ainda, na mesma via de 

origem, o sufixo do verbo “graphein” que significa “escrever”. Fica claro o 

aprisionamento do termo às “bases” da escrita, independentemente de sua 

utilização para os estudos dos ícones e/ou das representações simbólicas. 

Na linha dessa pesquisa, as imagens produzidas e analisadas não 

deixam de serem traços, grifos e rabiscos. Fazem parte do processo “linear” da 

escrita, relembrando Flusser33. Com a escrita, a experiência do homem no 

mundo tornou-se mais conceitual, abstrata e, de certo modo, mais limitada.  

                                                           
31 Iconografia (do grego "Eikon", imagem, e "graphia", descrição, escrita) é uma forma de linguagem visual que utiliza 
imagens para representar determinado tema. A iconografia estuda a origem e a formação das imagens. 
32 Iconologia é o estudo de ícones ou de simbolismo em representação visual (arte). Ou seja, a interpretação de um tema, 
através do estudo abrangente do contexto cultural e histórico do objeto de estudo. 
33 Para Flusser, as imagens das mídias são reproduções da escrita, haja vista que a mesma é produto de linhas, 
traços, riscos, sulcos, borrões, tramas, etc. 
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Os textos não significam o mundo diretamente, mas através de 
imagens rasgadas. Os conceitos não significam fenômenos, 
significam ideias. Decifrar textos é descobrir imagens 
significadas pelos conceitos. A função dos textos é explicar 
imagens, a dos conceitos é analisar cenas. Noutros termos: a 

escrita é o meta-código das imagens. (Flusser, 1998). 

Em sua busca mais significativa, Panofsky apresenta um estudo 

abrangente, propondo para a iconologia a interpretação de um tema indexado à 

análise do contexto cultural e histórico do ícone34. O termo iconologia, de sufixo 

“logia”, logos, significa pensamento e origina-se do grego “eikon”, amplamente 

apropriado também para a imagem, o discurso, a palavra e o retrato. Platão 

utilizou o mesmo termo para apresentar o conceito de linguagem figurada. Os 

textos gráficos, fazendo um paralelo com Platão, estão ligados (procuram) à 

semelhança do real representado nas imagens, constituindo-se em verdadeiros 

simulacros35 para a representação e apresentação do mundo. 

Dentro dessa perspectiva, resgatamos uma das mais intrigantes 

perguntas das ciências da Comunicação, o questionamento para a essência da 

imagem. A resposta, ao mesmo tempo, instala uma dúvida e cria um paralelo 

entre sua diferença mais conhecida: imagem e palavra. Obviamente, a 

resposta está alicerçada numa disputa polêmica e puramente teórica que 

invade as teorias da arte e da mídia e, ao mesmo tempo, pouco revela os 

princípios de seus valores enquanto fenômeno imagético sem suportes 

aparentes. 

Com essa premissa, restaurar algumas teorias é fundamental para 

compreender a ciência da imagem, bem como compreender as manifestações 

da escrita e sua indelével presença inquisidora e fundamentalista, tanto 

histórica, quanto cultural. Os estudos que conduzem a essa visão encontram, 

na iconografia e na iconologia, os pressupostos para sua existência 

                                                           
34 Ícone, para a Semiologia e a Semiótica, é um signo visual (uma “imagem”) que representa outro objeto por força de 
semelhança. Ícones são signos substitutivos (podem ser usados no lugar da coisa representada) de conteúdo 
derivativo: a foto de uma paisagem, por exemplo, representa a própria paisagem, o mapa de uma região representa a 
própria região, etc. 
35

 Simulacro no sentido que remete a Platão e seu conceito de μ ί μ η σ ι ς . Segundo o filósofo, há uma oposição 
insuperável entre o mundo sensível e o mundo das Ideias e, para ilustrar o tema, empregou o conceito da caverna: o 
real, ao projetar-se na parede, traduz-se em irrealidade que as pessoas, em seu interior, creem ser a realidade, afinal 
seus sentidos só teriam condições de alcançar simulacros. O real torna-se ideal, cujas Ideias – universais, imutáveis, 
eternas –, habitam o exterior e são inatingíveis pelos meros sentidos corporais; o mundo sensível, o irreal, não passa, 
portanto, de um teatro de sombras e reflexos. Por isso, para Platão, o fato de μ ί μ η σ ι ς  ser uma mera imitação da 
irrealidade – da sombra projetada –, toda arte constitui-se de um desvio em relação à essência, uma falsidade, que 
aponta para o mero simulacro, do qual o mundo também faz parte, envolvido que está no mundo de aparências, por 
isso o ser humano não consegue atingir sua essência. (Jackson Brandão, 2010: 07) 
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conciliadora e fundamental para a coexistência das imagens, palavras, ícones, 

ideias, discursos, representações e simulações. Vale ressaltar que as reflexões 

inerentes aos estudos iconológicos, formulam-se na perspectiva da história da 

arte e da mídia os pressupostos para o termo imagem.  

Quando se fala em imagem, utiliza-se o termo como referencia ao uso 

dos suportes midiáticos, em contraponto a uma metáfora de total abstração36, 

inerente à gênese da própria imagem, na qual o que se percebe se apresenta 

como sendo a própria imagem. A mágica37 dessa apropriação está nos rituais 

de culto das superfícies dessa imagem, de forma irracional, ideológica e de 

aceitação, responsável pela impressão do real em nossa consciência. 

Dessa forma, encontramos, principalmente na iconologia, as vertentes 

que Mitchell (1986) chamou de “retórica das imagens”, no sentido em que a 

iconologia pode ser percebida de duas formas.  A primeira, como um estudo 

sobre o que pode ser dito, falado, escrito sobre as imagens, e sua inseparável 

tradição com a “arte da escrita”, intimamente ligada, nesse aspecto, com a 

descrição e interpretação da arte visual. A segunda, como um estudo, uma 

percepção da imagem que não depende da escrita para contar sua história, 

convencendo e/ou descrevendo por si só sua representação do real. 

 
Eu também uso o termo "iconologia" para ligar este estudo a uma 
longa tradição teórica e de reflexão histórica sobre a noção de 
imagem, uma tradição que, em seu sentido estrito, provavelmente 
começa com os manuais renascentistas das imagens simbólicas (o 
primeiro, Iconologia de Cesare Ripa, de 1592, não foi ilustrado) e que 
culmina no renomado Erwin Panofsky. [...] Num sentido mais amplo, o 
estudo crítico dos ícones começa com a ideia de que os seres 
humanos são criados “à imagem e semelhança de seu criador” e 
culmina, de forma menos grandiosa, na moderna ciência da 
“imagemaking” em publicidade e propaganda. (Mitchell, 1986, p. 03). 

  

 Mitchell fomenta sua “iconologia” nas formas das imagens aparentes dos 

quadros, estátuas e obras de arte, procurando seu relacionamento com as 

concepções das imagens mentais, verbais e da imaginação literária, 

associando o pragmático conceito do homem como imagem e como “criador” 

de imagens.  

                                                           
36 Abstração das dimensões do real e sua imediata reconstrução no campo simbólico. Imaginação. (Flusser, 1998). 
37 O caráter mágico das imagens é essencial para a compreensão das suas mensagens. Imagens são códigos que 
traduzem eventos em situações, processos em cenas. Não que as imagens eternalizem eventos; elas substituem 
eventos por cenas. E tal poder mágico, inerente à estruturação plana da imagem, domina a dialética interna da 
imagem, própria a toda mediação, e nela se manifesta de forma incomparável. (Flusser, 1998). 
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O objetivo [...] é mostrar que a noção de imagem serve como uma 
espécie de relé para ligar as teorias da linguagem, da arte, e da 
mente com as concepções das políticas sociais e dos valores cultural 
e político. Essas conexões vão me levar a um número de atalhos que 
podem parecer à primeira vista completamente alheios: a crítica de 
Wittgenstein da "teoria da imagem", do significado e das modernas 
teorias da poesia e da imagem mental; a crítica de Nelson Goodman, 
da "iconicidade" em relação à semiótica; do argumento de Ernst 
Gombrich para a naturalidade das imagens, e de sua "natureza" como 
uma categoria ideológica. (Ibid.: 03-04). 

 

Da mesma forma em que a iconologia enraíza seus pressupostos numa 

ciência dos “ícones”, ela abre espaço para a reflexão de que a imagem 

diferencia-se da escrita, no sentido de que afirmam sua coexistência, uma para 

evocar a plasticidade da mensagem e a outra para resgatar a amplitude cultural 

e histórica em que ambas estão inseridas.  

Em outras palavras: o termo imagem é definitivamente ambíguo, tendo 

em vista sua amplitude denotativa, tanto como objeto físico, mental, de sonhos, 

de percepções, de resgate imagético da memória, como também eficiente para 

significar uma alegoria verbal, como o nome de “coisa” ou qualidade, 

representação de um texto escrito ou uma metáfora. A imagem resgata, em 

nossa cultura, inúmeros significados. 

Mitchell utiliza, como exemplo, a fotografia, que para ele é um ícone que 

pode representar qualquer coisa. O relacionamento entre discurso e 

pensamento, ideias e palavras conecta o símbolo ao ícone, o código natural 

com o código arbitrário. A fotografia “adquiriu um aspecto mágico” em nossa 

cultura, podendo ser descrita como “analogia absoluta” e “mensagem sem 

código”. As imagens fotográficas, sozinhas, conseguem fazer com que as 

pessoas criem comparações, tracem paralelos e produzam sua interpretação. 

Para Goodman38, a fotografia é uma evidência da visão cultural relativa 

da imagem real. Ele cita a observação dos estudos etnográficos, que 

                                                           
38 Nelson Goodman - A grande inovação de Goodman foi a de substituir o raciocínio indutivo de Hume por uma 
"adivinha" indutiva. Goodman celebrizou-se pela sua teoria das amostras, expressa, com relevância, em Ways of 
Worldmakimg e Languages of Art. Goodman, entre outras, desenvolveu a teoria da compreensão e da lógica dos 
sistemas simbólicos que envolvem a experiência estética. Goodman defende que a arte é essencialmente cognitiva e 
encorajou alguns teóricos educativos a usarem as suas ideias para comprovar firmemente a importância da educação 
artística. A proposição central da teoria de Goodman é que a arte é um sistema simbólico do entendimento humano 
que partilha com outras formas de análise, incluindo as ciências, a procura humana de esclarecimento. Assim, 
Goodman em seu livro Languages of art (1968) descreve o envolvimento com a arte. Para ele, a experiência estética é 
mais dinâmica do que estática. Ela impõe efetuar discriminações delicadas e discernir relações sutis, identificar 
sistemas simbólicos e caracteres no interior desses sistemas, tal como o que esses caracteres denotam e 
exemplificam, interpretar as obras e reorganizar o mundo em termos de obras e as obras nos termos do mundo.  
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descrevem que as pessoas que nunca viram fotografias precisam aprender a 

vê-las. Para ele as imagens são como parágrafos, sendo necessária uma 

leitura da mesma forma que os códigos arbitrários preconizam.  

Contextualiza-se a plena dualidade entre texto e imagem no sentido da 

construção da significação nas obras literárias, fundamento necessário para os 

estudos seculares das imagens nas obras de arte. Observa-se o resgate à 

linearidade histórica e consequentemente cultural que tais textos preconizam e 

coexistem. 

 

 

2.1 IMAGEM ENCARNADA 

 

 

A complexidade do discurso sobre a imagem remonta à séculos de 

total esquecimento, no sentido do recorte fenomenológico e mágico de sua 

existência flusseriana como “biombos do mundo”. Inanimada pela apropriação 

de seu sentido, enquanto meio visual e distante de uma preocupação 

investigativa acerca de suas possibilidades fenomenais, a imagem sucumbiu a 

inúmeras teorias que contemplavam os media e a visibilidade encarnada 

ontologicamente em sua superfície. 

Na Renascença, o papel da imagem ocupa espaço distinto de suas 

inserções históricas, intimamente ligadas às antigas doutrinas religiosas e de 

idolatria39, que por séculos se utilizaram de seu potencial de mídia de 

sustentação da crença e afirmação do divino encarnado em suas tessituras. 

A imagem, mesmo com o desprendimento da idolatria, continuava 

enclausurada nas premissas de uma teoria da arte, distante de uma verdadeira 

teoria da imagem, conforme Belting (2007) percebeu: 

 

Uma imagem visual era de interesse aos olhos apenas na condição 
de adquirir um estatuto de obra de arte ou de satisfazer uma 
curiosidade científica para os fenômenos óticos. A Reforma, 
renovando a aproximação teológica da imagem, apenas encorajou 
esta tendência em barrar à arte todo o acesso para uma retórica da 
imagem. É com paixão que a história da arte procedeu em seguida a 
uma nova historicidade da noção de imagem. Do lado filosófico, a 

                                                           
39 Idolatria em sua forma mais direta, de adoração às imagens, de viver em função delas. 
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estética desviou do artefato para se concentrar na abstração do 
conceito de imagem, ao passo que na Gestalttheorie, a psicologia 
analisava a imagem como uma reconstrução do espectador. (Belting, 
2007, p. 19) 

 

 

FIGURA 05 - Guido Reni - Ecce Homo, 1639.  A imagem de Deus no homem possui pelo 
menos quatro dimensões fundamentais: espiritual, pessoal, relacional e criativa. Espiritual 
porque Deus é Espírito; pessoal, porque Deus é plural; relacional porque remete a sua imagem 
e semelhança em amplo sentido e criativa porque Deus delegou sua autoridade para que o 
homem exerça domínio sobre o restante da criação.  
 

 

Os primeiros estudos com ênfase na classificação das imagens visuais 

encontram-se na iconografia da Itália do século XVI. Alguns escritores que 

apresentam inclusões no estudo da arte, criando verdadeiros manuais 

iconológicos, inauguram uma nova fase onde o campo da iconografia ganha 

importância e amplia uma discussão mais profunda no meio acadêmico. 

Andrea Alciati um advogado de Milão, publica em 1531, em Augsburg, seu livro 
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de emblema40, o Emblematum Liber, com ilustrações em xilogravura41, 

inspirado nas antologias gregas e nos epigramas latinos. No mesmo período, 

Giampietro Valeriano Bolzani apresenta o primeiro dicionário de símbolos do 

renascimento, titulado de “Commentarii sive dos litteris de Hieroglyphica de 

sacris Aegyptiorum” (1556).  

 

Alciati buscou o material para seu livro em antologias gregas e nos 
epigramas em latim, mas assim que pegou o espírito da coisa, 
passou também a trabalhar com suas próprias ideias. Cada página 
tinha basicamente três elementos: um mote ou uma divisa, uma 
imagem que pictorializava a divisa, e um pequeno texto, em prosa ou 
verso, que funcionava como explicação adicional. O emblema, sugere 
Harthan, pode ser visto como uma imagem falante, e esse é um dos 
aspectos que faz convergir para esse tipo de livro do pós-
renascimento a atenção de tantos pesquisadores, hoje em dia, já que 
também pode ser interpretado como uma espécie de antecipação da 
expressão contemporânea audiovisual. (Grieco, 2003, p. 82) 

 

A cultura do livro de emblema cresce e multiplica-se de tal modo nessa 

época que os leitores europeus ficaram perdidos numa inflação de símbolos e 

códigos herméticos de todo tipo. Nesse momento, surge o livro de emblemas 

“Iconologia”, de Cesare Ripa, tido como diferente, mas ao mesmo tempo, 

absolutamente necessário: um livro que continha “as ‘chaves’ para para as 

infinitas simbologias que proliferavam. Segundo Alfredo Grieco (2003), a 

produção em larga escala do livro de emblema cresce e multiplica-se em toda 

Europa, gerando uma revolução midiática naquele período. 

Assim, já rompendo com os limites do texto gráfico, a produção da 

época introduz cada vez mais as imagens no cotidiano das obras literárias, 

apresentando um exagero simbólico, com um discurso visual sobrecarregado. 

A produção literária imagética começa, então, a passar por mudanças, 

                                                           
40 O livro de emblema trazia uma abundância de imagens. Cada página tinha uma ilustração, algumas vezes mais que 
isso, impressas por pequenas xilogravuras de grande requinte formal e visual. Na Europa, a arte da xilografia atingia 
um ponto alto e livros bem pequenos podiam conter ilustrações feitas por matrizes de apenas seis centímetros, como é 
o caso do livro Imagines Mortis (mais conhecido como A Dança da Morte), ilustrado por Hans Holbein, um dos 
melhores exemplos da técnica de trabalhar a madeira com imagens em miniatura. Assim, o livro de emblema vai se 
beneficiar de todo um sistema de produção que, em 1531 (uns 75-80 anos depois de Gutenberg) já estava 
definitivamente consagrado. Hoje, as milhares de imagens usadas como ilustrações nos livros de emblemas 
representam um acervo riquíssimo, não apenas para o estudo da vida quotidiana nos séculos XVI e XVII, mas também 
como fonte de intuições sobre o que os intelectuais desses séculos julgavam ser uma continuação necessária dos 
mundos da heráldica, da vida em sociedade, da política, filosofia, e comportamento moral. Os emblemas ainda jogam 
luz sobre a história da produção gráfica e do livro, sobre a criação e utilização das alegorias, e sobre a questão 
linguística da relação entre palavra e imagem. (Grieco, 2003. p. 81) 
41 Xilogravura é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem 
gravada sobre papel ou outro suporte adequado. È um processo muito parecido com um carimbo. 
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fomentando a necessidade de cortes e de novas bases para a compreensão 

sistemática como processo da visualidade.  

 

 

FIGURA 06 - O livro de emblema de Alciati. Emblematum Liber, publicado originalmente em 
1531, com ilustrações em xilogravura, enriquecendo iconograficamente as obras literárias da 
época. 

 

Coube então a Cesare Ripa42 motivar a revolução iconográfica do século 

XVII. Ripa apresenta suas ideias em Iconologia, obra que em Significado nas 

Artes Visuais, o alemão Erwin Panofsky define como: 

 

(...) aquela “summa” da iconografia que, abeberando-se em fontes 
tanto clássicas e medievais como contemporâneas, foi, justamente, 
chamada de “a chave das alegorias dos séculos XVII e XVIII”, e 
explorada por artistas e poetas tão ilustres quanto Bernini, Poussin, 
Vermeer, e Milton […] publicada em 1593, reeditada muitas vezes 
depois e traduzida em quatro línguas. (Grieco, 2003, p. 89). 

                                                           
42 Cesare Ripa (1555 - 1622) foi um escritor italiano do século XVI, estudioso aficionado de arte e autor de Iconologia 
(Iconologia overo Descrittione dell'Imagini universali, Roma, 1593), um livro de emblemas muito influente no seu tempo.  
A obra, que tem por objetivo servir os poetas, pintores e escultores, para representar as virtudes, os vícios, os 
sentimentos e as paixões humanas, é uma enciclopédia que se apresenta em ordem alfabética, com alegorias 
reconhecíveis pelos atributos e simbologia. 
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Iconologia de Cesare Ripa é um “manual iconográfico” completo, 

considerado até os dias atuais como um dos principais livros de referência para 

o estudo das imagens e da simbologia nas artes. O livro foi de grande 

importância para grande parte dos artistas europeus dos séculos XVII e XVIII, 

trazendo aos artistas uma “enciclopédia” ou um repertório descritivo e 

detalhado das alegorias simbólicas. A obra de Ripa apresenta uma visão do 

renascimento que enfatiza a escolástica, os ensinamentos religiosos e morais e 

a estética deste período histórico. 

Ripa fundamenta seu tratado sobre imagem a partir de referências na 

mitologia antiga, na escrita pictórica dos egípcios, e em alegorias cristãs. Sua 

obra, considerada um manual iconográfico, constitui-se uma sequência de 

conceitos. Ripa formulou para cada conceito uma descrição minuciosa da 

figura alegórica apresentada como pictorialização do conceito.  

 

Ele descreve a cor e o tipo de roupa vestido pela figura, todos os 
seus símbolos, e as razões – muitas vezes apoiadas na literatura – 
para as respectivas figurações. A Discórdia é assim “um Homem 
armado, em posição de luta, com um rosto inflamado. Discórdia 
sendo entre dois, ou mais, ele segura sua espada como se fosse dar 
um golpe; seguindo-o, um Gato e um Cão, como se estivessem 
querendo brigar”. Ao sugerir representações visuais para ideias 
abstratas, Ripa produziu um dos grandes livros de referência, que 
serviu de guia para escultores, pintores, poetas e oradores, que 
encontravam no livro um léxico dos vícios e das virtudes, das 
estações do ano, das emoções, enfim, de quase todos os aspectos 
do mundo visível. (Grieco, 2003, p. 89-90). 

 

A partir da obra de Ripa, o conceito de imagem assume um papel mais 

importante no meio acadêmico com a associação consequente e irreversível do 

que era então chamado de iconologia e história da arte. A conceituação inicial 

de Ripa daquilo que poderia ser representado foi removida de seu significado, 

e iconologia veio a assumir uma “associação com o que estava lá ao invés do 

que poderia estar lá”. De acordo com Grieco, a partir da metade do século XVII, 

iconologia passa a ser sinônimo de estudos da matéria visual, inicialmente com 

maior ênfase sobre os temas religiosos. 
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FIGURA 07 - Reprodução da capa do livro Iconologia, de Cesa Ripa, publicado em 1593. 
 

 

Foi também nessa época que a iconografia entrou em uso como 

referência específica ao visual (geralmente retratos) ao invés de material 

unicamente textual. O termo iconografia (a arte ou processo do desenho) 

tornou-se ainda popular no início do século XVII, em especial referência aos 

assuntos da arquitetura.  

O século XIX possibilitou o início, organizado, de grandes estudos 

iconográficos. Alguns estudiosos o chamam de século da teoria da história da 

arte, em que a iconografia assume papel central e dominante e amplia seus 

princípios em outros campos. Uma das principais abordagens interdisciplinares 

foi desenvolvida a partir de estudos do texto por um grupo de estudiosos 

franceses.  

Esses estudos foram fundamentais para o estabelecimento e 

desenvolvimento da iconografia como uma ferramenta moderna interdisciplinar. 

As obras desses estudiosos, em sua grande maioria, foram amplamente 
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iconográficas (com incursões eventuais na iconologia), no entanto, foram 

fundamentais para a definição dos parâmetros para as futuras pesquisas 

acerca da iconologia. 

Antes do século XIX, o foco dos estudos iconográficos privilegiou, em 

grande parte, o estilo43. No entanto, uma nova ênfase no conteúdo, com base 

no conceito de beleza personificada nas ideias cristãs incorporadas na arte 

medieval, surgiu com a publicação de “Génie du Christianisme” (1802), obra de  

François-René de Chateaubriand. O ensaio apresenta um equilíbrio entre o 

neoclassicismo e o racionalismo que amplia a oposição ao conceito de “gênio e 

espírito” representado pelo mundo da arte medieval.  

 

 

FIGURA 08 - Retrato de Chateaubriand nas ruinas de Roma. Óleo sobre tela de Anne-Louis 
Girodet-Trioson, 1808.  François-René de Chateaubriand (1768 - 1848), também conhecido 
como visconde de Chateaubriand, foi um escritor, ensaísta, diplomata e político francês que se 
imortalizou pela sua magnífica obra literária de carácter pré-romântico. Pela força da sua 
imaginação e o brilho do seu estilo, que uniu a eloquência ao colorido das descrições, 
Chateaubriand exerceu uma profunda influência na literatura romântica de raiz europeia, 
incluindo a lusófona.  

                                                           
43 No sentido de características tópicas e outras características que unificam ou distinguem o trabalho de certos 
artistas, grupos ou correntes. 
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Mesmo com tantas inserções no território da iconografia, foi Didron44 que 

efetivamente desenvolveu uma abordagem mais abrangente para o estudo da 

origem e da formação das imagens. Ele foi uma dos primeiros iconógrafos da 

história da arte medieval, cravando sua participação pela publicação de 

“L'religieux du XIIIe siècle en France: Étude sur l'iconográfico du Moyen Age” 

(1898). Sua obra ficou marcada por ser ele o primeiro historiador de arte a 

afirmar que a iconografia tornou-se irrevogavelmente um texto dirigido. Ele 

formulou que a associação entre texto e imagem é uma característica que tanto 

tem dificultado, quanto tem promovido a investigação da obra de arte. 

O século XX possibilitou uma grande reavaliação do significado de 

termos e uma aplicação ainda mais ampla da prática para a iconografia e a 

iconologia. Tal reforma é resultante do estabelecimento da história da arte 

como uma disciplina formal do meio acadêmico e, também, fruto da 

significativa melhoria das reproduções fotográficas e da amplitude de 

possibilidade e disponibilidade de imagens. 

Assim, a prática da iconografia e da iconologia entrou em uso comum, 

sendo elas amplamente aplicadas às coleções de grande escala. A 

organização da fotografia em grandes arquivos criados no início do século XX 

fomentou a utilização dos termos iconografia e iconologia como um ponto de 

acesso. Um dos arquivos mais conhecidos, o Índice da Arte Cristã, fundado em 

1917 na Universidade de Princeton, foi um dos primeiros a usar uma 

abordagem temática desenvolvida por Erwin Panofsky (1892-1968). Este 

arquivo foi, sem dúvida, o grande impulso para o que é considerada a 

abordagem mais inovadora e esclarecedora sobre a psicologia da percepção 

iconográfica criada por Panofsky. 

Erwin Panofsky é reconhecido como um dos estudiosos mais influentes 

do século XX, não só por seus estudos acadêmicos, mas por sua avaliação das 

metodologias de análise iconográfica e interpretação, o que culminou na obra 

“Estudos em Iconologia” (1939). Panofsky lecionou nas Universidades de 

Munique, Berlim e Hamburgo (1926-1933), onde foi fortemente influenciado por 

                                                           
44 Adolphe Napoléon Didron (1806 - 1867) foi historiador da arte e arqueólogo francês. 
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Aby Warburg45 (1866-1929). Seu trabalho é essencial para a compreensão da 

metodologia de análise da iconografia e, consequentemente da iconologia. 

 O filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) foi uma grande influência 

para que Panofsky formulasse uma série de teorias, do mesmo modo que a 

"revolução copernicana46", nas quais ele argumenta que é a imagem, ou a 

representação, que faz com que o objeto seja possível, em vez do contrário. A 

crença de Kant de que o cérebro humano desempenhou um papel ativo na 

percepção - e não foi apenas um receptor passivo - influenciou a estrutura de 

Panofsky sobre a forma como o cérebro percebia as imagens e, a partir daí, a 

iconografia foi por ele estruturada. Foi nesta fase que os termos para a 

iconografia e a iconologia foram revisados, definindo então iconografia como a 

etapa básica de interpretação e iconologia como o estágio mais avançado de 

interpretação. 

 

                                                           
45 Abraham Moritz Warburg mais conhecido como Aby Warburg (1866 - 1929) foi um historiador da arte alemão, 
célebre por seus estudos sobre o ressurgimento do paganismo no renascimento italiano. Ficou conhecido também pela 
Biblioteca referencial que levava seu nome, e que reunia uma grande coleção sobre ciências humanas e que, ao ser 
transferida para Londres em 1933, tornou-se a base para a constituição do Instituto Warburg. Sua família tinha 
ascendência judia e era composta de banqueiros. Por ser o filho mais velho, lhe competia a responsabilidade de dirigir 
os negócios da família, mas como não demonstrou grande interesse, seu irmão Max assumiu o encargo, assegurando 
antes sua estabilidade financeira necessária para se devotar à carreira acadêmica. Estudou em Bonn, Munique, Berlim 
e Estrasburgo, concentrando-se em arqueologia e em história, mas a medicina, a psicologia e a história da religião 
também lhe interessavam como objeto de estudo. Tratou em sua obra do problema da transição da iconografia antiga à 
cultura europeia moderna, "a volta da vida ao antigo", como ele mesmo dizia. Dedicou-se principalmente ao estudo do 
Renascimento italiano, e à comprovação da tese de que um paganismo de caráter dionisíaco havia renascido nesse 
período da história da arte. Sua tese de doutorado foi sobre duas pinturas de Sandro Botticelli, O Nascimento da Vênus 
e Primavera. Em 1909 começou a organizar a Biblioteca Warburg (futuro Instituto Warburg), primeiramente com a 
finalidade de ter sempre à mão a bibliografia necessária para os seus estudos, que abrangiam toda a civilização 
ocidental. Em 1914, começou a acolher outros estudiosos que o procuravam para consultar a coleção, e a tornou 
semipública, com publicação de duas revistas com artigos resultantes dos estudos ali realizados. Pretendeu abrir 
totalmente a Biblioteca, abrindo bolsas para estudantes ligados à futura instituição, mas a Primeira Guerra Mundial e 
sua internação em uma clínica neurológica entre 1918 e 1923 atrasaram a abertura da Biblioteca, realizada durante o 
período do seu tratamento por Fritz Saxl. Após seu restabelecimento e retomada das atividades, Warburg mandou 
construir um edifício planejado para abrigar exclusivamente a Biblioteca, com um espaço para aulas, construído na 
forma oval. A Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (Biblioteca Warburg de Ciência da Cultura) contava com 
quase 70.000 volumes. Sua coleção abrangia não só arte, história, produção e crítica, mas também sociologia, 
antropologia, religião, astronomia, etc. O Bilderatlas Mnemosyne (Atlas de Imagens Mnemosine), em seu nome, 
homenageia a musa grega da memória, Mnemosine. Era o projeto mais ambicioso de Warburg, que pretendia 
estabelecer "cadeias de transporte de imagens", linhas de transmissão de características visuais através dos tempos, 
que carregariam consigo o pathos, emoções básicas engendradas no nascimento da civilização ocidental, nessas 
imagens. Depois de sua morte, com a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, Fritz Saxl, jovem historiador de 
arte que havia levado a efeito a organização do Instituto desde 1913, conseguiu com o apoio do governo britânico, 
transportar os 60.000 volumes da biblioteca de Warburg até sua sede atual na Woburn Square em Londres. A partir 
dos anos oitenta, seu pensamento começou a ser revalorizado. Em 1993, o governo da cidade de Hamburgo fundou 
em sua homenagem um segundo Instituto Warburg, a Warburg Haus, situada no edifício construído especialmente pela 
família Warburg para abrigar a Biblioteca Warburg, na década de 1920, e que foi comprado pela prefeitura para 
instalação do instituto. 
46 Kant chamou de "revolução copernicana" sua resposta ao problema do conhecimento. O astrônomo Nicolau 
Copérnico (1473-1543) formulou a teoria heliocêntrica - a teoria de que os planetas giravam em torno do Sol - para 
substituir o modelo antigo, de Aristóteles e Ptolomeu, em que a Terra ocupava o centro do universo, o que era mais 
coerente com os dogmas da Igreja Católica. Como pode ser constatado pela observação direta, o Sol se "levanta" e se 
"põe" todos os dias, o que tornava óbvio, aos antigos, que a Terra estava fixa e que os astros giravam em torno dela. 
Copérnico demonstrou que este movimento é ilusório, porque, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. Kant 
propôs inversão semelhante em filosofia. Até então, as teorias consistiam em adequar a razão humana aos objetos, 
que eram, por assim dizer, o "centro de gravidade" do conhecimento. Kant propôs o contrário: os objetos, a partir daí, 
teriam que se regular pelo sujeito, que seria o depositário das formas do conhecimento. As leis não estariam nas coisas 
do mundo, mas no próprio homem; seriam faculdades espontâneas de sua natureza transcendental. Kant, 1996. 
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Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se 
regular pelos objetos; porém todas as tentativas de, mediante 
conceitos, estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que 
ampliaria o nosso conhecimento, fracassaram sob esta 
pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez se não progredimos 
melhor nas tarefas da Metafísica admitindo que os objetos têm que se 
regular pelo nosso conhecimento, o que concorda melhor com a 
requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos objetos que 
deve estabelecer algo sobre os mesmos antes de nos serem dados." 
(Kant, 1996, p. 39).  

 

Vale ressaltar que as teorias de Panofsky para a iconografia e a 

iconologia sofreram críticas e revisões a partir da década 60. A importância da 

iconografia nos estudos de história da arte foi amplamente questionada, 

principalmente por iconógrafos, e relegada a um segundo plano por algumas 

linhas dentro da disciplina. A iconografia, como as teorias de Panofsky, era 

vista como resistente às mudanças e também autossuficiente dentro de seus 

próprios parâmetros.  

Atualmente, a força dessa crítica é praticamente imperceptível, aflorando 

a importância da iconografia para o que é chamado de "nova história da arte", 

tendo sido aceita, uma vez mais, como um dos princípios fundamentais da 

disciplina. As fundamentações e pressupostos para sua compreensão também 

têm sido ampliadas a outras possibilidades, anteriormente não pesquisadas, 

tais como recepção, cor, gênero e etnografia. 

Dessa forma, no primado dessa pesquisa, fomenta-se que, no século 

XXI, percebe-se que o uso clássico das teorias fundantes da iconografia e da 

iconologia, herdados de Panofsky e de seus antecessores, necessitam de uma 

revisão crítica no sentido de questionar-se sobre as modalidades do sentido na 

imagem e sobre a natureza dos métodos estéticos que produzem o sentido em 

imagens.  

A funcionalidade das imagens e os caminhos para uma nova teoria da 

imagem devem apoiar-se sobre o seu próprio estatuto ontológico, não 

renegando o papel das imagens dos media, no entanto, prevalecendo a ideia 

de uma imagem independente de suporte, fenomenal, no sentido de “janelas47” 

para o mundo, visíveis apenas em função de nossa experiência. O desapego 

da escrita, dos grifos, das linhas, fomenta essa nova imagem, uma vez que 

                                                           
47 A ideia de janelas na obra de Flusser refere-se ao objetivo das imagens técnicas, que faz com que seu observador 
as olhe como se fossem janelas e não imagens. Neste caso, o mesmo principio crítico se aplica, no sentido de ver as 
imagens e não apenas as molduras das janelas. 
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toda imagem dos media está impregnada pela linearidade da escrita, distante 

assim de sua origem mágica, de simulacro, de fantasia, resgatando os 

pressupostos de Flusser, Baudrillard e Kamper. 

 

 

2.2  IMAGENS DO SAGRADO 

 

 

A idolatria, ou o encantamento do idólatra, de acordo com Vilém Flusser, 

ocorre nos vínculos que a imagem estabelece sendo ela o único e mais 

eficiente artefato de mediação com as fortalezas do sagrado, devido à sua 

força originalmente premente da incorporação do divino na natureza da 

imagem e, consequentemente, seu estado de mediação e incorporação da 

materialidade do sagrado. Flusser observa este fenômeno como uma espécie 

de inversão espacial48 das imagens diante do mundo: “O homem, ao invés de 

se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das 

imagens [...]. Para o idólatra, a realidade reflete imagens” (Flusser, 2002, p. 

09). 

As teorias contemporâneas para a “retórica da imagem” se limitam, em 

grande parte, a apresentar significações para as visibilidades midiáticas de um 

suporte físico, sendo muito comum a redução aos estudos da imagem como 

meio técnico e de suporte à expectativa da fotografia, da pintura e do cinema, 

ambas como referencial máximo das vicissitudes da imagem. 

Panofsky definiu a iconologia como o estudo do significado, 

enfatizando a importância dos costumes do cotidiano para se compreender as 

representações simbólicas presentes em sua natureza. Ele acreditava que era 

importante considerar os “estratos” presentes na arte renascentista. Sua 

persistência sobre o significado e sua busca o levou a entender a arte como um 

movimento intelectual no mesmo nível que as tradicionais artes liberais. 

 

                                                           
48 No sentido de lugar, de ocupação, de territorialidade.  
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FIGURA 09 - Rafael - Madonna Sistina, 1514. É, talvez, um dos mais intrigantes quadros da 
renascença. O seu cerne é a Virgem Maria e o menino, ladeados por S. Sisto e Santa Bárbara. 
A imagem denota a presença do divino. 
 

A iconologia de Panofsky (1939) foi fundamental para a compreensão 

da história da arte e, consequentemente, para o aprimoramento das teorias da 

arte, motivados pela aplicação das imagens alegóricas da Renascença, 

decifradas com a associação dos textos históricos que forneciam os 

fundamentos necessários à sua compreensão e visibilidade, apresentando 

assim a impossibilidade de uma leitura puramente formal, fundamentada na 

sistemática de uma ampla e perceptível ambiguidade da imagem: “mesmo na 

descrição mais elementar de uma pintura unem-se dados de conteúdo e dados 

formais”. Por outro lado, atualizando a proposta iconológica de Panofsky, 

Mitchell ressalta uma Iconologia que consiste na distinção das imagens dos 

textos, extrapolando, desse modo, a interpretação das imagens de Panofsky. 
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Mitchell recoloca a noção de Iconologia em uso, reapresentando-a 

como um método que consiste não mais em “elucidar imagens pelos textos”, 

mas “distingui-las dos textos”. O procedimento adotado por ele examina, em 

vários discursos, algumas das formas em que a palavra imagem é utilizada. 

Busca-se, então, uma nova compreensão para os fundamentos da imagem: 

não apenas o que a própria imagem é, mas aquilo que a natureza humana 

pode perceber. Para ele, a linguagem e as imagens tornaram-se grandes 

enigmas, do ponto de vista teórico, ambas aprisionadas em uma redoma que 

dificulta sua compreensão no mundo visível.  

 

O lugar comum dos modernos estudos da imagem, na verdade, é que 
deve ser entendido como uma espécie de linguagem, ao invés de 
oferecer uma janela transparente sobre o mundo, as imagens são 
hoje consideradas como um tipo de sinal que apresenta uma 
aparência enganadora de naturalidade e de transparência ocultando 
uma opacidade, distorcendo o mecanismo arbitrário de 
representação, tornando-se um processo ideológico de mistificação. 
(W. J. T. Mitchell, 1986, p. 03) 

 

 

FIGURA 10 - Caspar David Friedrich - Woman at a Window, 1822. As imagens escondem 
em sua opacidade uma parcela do real percebido. 
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Mitchell defende em seu discurso que as imagens não são apenas um 

tipo particular de signo, mas uma presença que extrapola os limites da própria 

história do homem. 

 
A imagem se apresenta como um ator no palco da história, uma 
presença ou personagem dotado de status de lenda, uma história que 
se assemelha e participa das histórias que contamos a nós mesmos 
sobre a nossa própria evolução das criaturas "feitas a imagem" de um 
criador que fazem a si mesmos e seu mundo a sua própria imagem e 
semelhança. (ibidem) 

 

Belting (2007), com uma abordagem original, chama a atenção quando 

inaugura uma nova maneira de pensar a imagem e propõe o conceito para os 

fenômenos das “encarnações” da imagem. 

 

Eu prefiro falarem mediums, a fim de propor um conceito ao uso dos 
fenômenos das “encarnações” de imagens. Quando W.J.T. Mitchell 
menciona os “mediums visuais e verbais”, trata-se, sobretudo da 
relação entre as artes plásticas e a literatura. A questão 
fundamentalmente da imagem espera, portanto sempre ser 
examinada. (Belting, 2007, p. 19-20) 

 

Para Belting, na esfera das ciências da arte, a imagem estava 

intimamente ligada à sua potencialidade artística, uma vez que sua 

possibilidade maior estava encaminhando-a para o campo da história das 

formas estéticas. Nesse período, a história da arte preocupou-se com a análise 

da forma puramente artística. 

Um novo pensamento ganhou forma, no sentido de negar esta 

concepção, no “círculo hamburguês” de Aby Warburg, onde as ciências da arte 

(Kunstwissenschaft) pretendiam preparar as ciências humanas 

(Kulturwissenschaft) para um novo gênero. Parafraseando Belting, Warburg 

tornou-se por si só um grande historiador das imagens durante a Primeira 

Guerra Mundial, sendo o responsável por estudos ligados à análise do texto e 

da imagem em publicações atribuídas à época de Lutero. 

 

Dois anos após a morte de Warburg, em ocasião de um congresso de 
estética em Hamburgo, Edgar Wind revisou “o conceito das ciências 
humanas de Warburg”, limitando tal conceito às questões estéticas. 
Doravante, as imagens teriam somente a significação de favorecer o 
“conhecimento conceitual da essência da arte”, uma tarefa da qual a 
Renascença ofereceria um paradigma supostamente intemporal. Mais 
uma vez, a perspectiva de uma verdadeira ciência da imagem 
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desaparecia no horizonte. O que explica igualmente que Edgar Wind 
pudera empregar uma perífrase sem consequência colocando a 
equivalência do medium-suporte da imagem com “toda forma tangível 
pelas quais as obras de arte foram transmitidas ao homem”. (Ibid.: 20-
21) 

 

A preocupação com a perspectiva acerca de uma teoria da imagem 

estava presente nos textos de Warburg, no entanto, fundamentalmente 

associada à presença dos “media” e, por conseguinte, presas à linguagem. 

 

Em Ernst Cassirer, encontramos certamente a noção de medium, 
mas o filósofo o dá outra orientação. Em sua Filosofia das formas 
simbólicas, que ele desenvolveu a partir de Warburg, Cassirer 
estabeleceu uma distinção entre as “imagens intuitivas” e “o conceito 
tido na acepção estreita e rigorosa de sua especificidade lógica e da 
qual a significação não está mais atrelada a um substrato intuitivo, a 
um datum ou dabile qualquer”. Certas imagens podem transmitir 
conhecimento. Por esta ótica, as imagens são consideradas como 
médiuns e, como tais, sujeitas à linguagem. (Ibid.: 20-21) 

 

Julius Schlosser, reconhecido historiador de arte do início do século 

passado, foi o primeiro a notar, em seu trabalho com moldagens de cera, a real 

importância antropológica dos “mediums” da imagem, ele percebeu o 

reaparecimento “subterrâneo” do “pensamento mágico”. Seu conceito de 

“encantamento visual” aproximava-o da retórica, fragilizando a condição de 

estabelecer as bases para uma renovação das teorias da imagem. Schlosser 

não parou de reivindicar uma influência persistente da “vida espiritual primitiva”, 

o que o impossibilitou de fazer a separação entre animação mágica e 

representação, reconsiderando a parte simbólica do “medium”, unindo-o ao 

suporte físico das imagens. 

No mesmo contexto, Schopenhauer acreditava que a imagem 

confundia-se com a obra de arte, fomentando que ela era “mais próxima da 

ideia do que da realidade”. É sobre este axioma que devia fundar-se, segundo 

ele, toda a experiência estética verdadeira. 

 

Encontramos na contemplação estética dois elementos inseparáveis: 
o conhecimento do objeto considerado, não como coisa particular, 
mas como ideia platônica, isto é, como forma permanente de toda 
uma espécie de coisas; depois a consciência, aquele que conhece, 
não como indivíduo, mas como puro sujeito que conhece, isento de 
vontade (Schopenhauer. 2004: 205). 
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FIGURA 11 - Diego Velazquez - Las Meninas, 1656 - 1657. A frequência com que olhares são 
disparados sobre a imagem para o exterior e para o espectador é impressionante. O olhar, 
porém, sempre retorna ao local em que, observando o quadro, as pessoas estão em pé. Mas 
nós ainda não o observamos atentamente devido ao fato de que a complexidade desta pintura 
é realizada na parede do fundo, no espelho e suas figuras nebulosas, onde a vista sente que 
seria refletida, vez que é mostrada a aparição do Rei e da Rainha da Espanha. São eles, não 
nós, que estão sendo representados na tela, o que nos leva de volta ao lado sombrio do 
quadro Las Meninas. 
 

 

Segundo Campbell (1999), em referência ao mundo simbólico, a 

interpretação dos símbolos é um campo de conflitos que aproxima tradições 

contrárias acerca da interpretação, sob a luz do pensamento cristão, modelo 

que aproxima a relação mítica à realidade percebida. A primeira ele chamou de 

histórica, partindo da premissa de que as imagens são referentes de eventos 

históricos; a segunda, Campbell chamou de experiencial, formalizada não ao 

que era, mas ao que significa agora e para sempre. 
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Para ele, a referência é intrínseca ao interior e aos estados 

experimentados e possíveis, fomentados pelas crises da consciência, da 

iluminação e da desilusão, uma vez que o que está refletido nas imagens é a 

própria realidade e a verdade interior da pessoa. 

Neste aspecto, Belting apresenta um estatuto para a materialidade do 

“medium” para a “encarnação” das imagens. 

  
O que é matéria no mundo dos corpos e das coisas é medium no 
mundo das imagens. Já que uma imagem não tem corpo, é 
necessário a ela um medium no qual ela possa “se encarnar”. Se nós 
estudássemos as imagens remontando até aos mais antigos ritos 
mortuários, encontraremos práticas sociais que consistiam em 
conferir às imagens um medium durável, em pedra ou em argila, a fim 
de que elas possam se substituir ao corpo do defunto, em vias de se 
decompor. A antítese entre forma e matéria, que a arte tinha, de 
alguma forma, erguido ao patamar de lei, encontra suas origens na 
diferença entre imagem e seu medium. (Belting, 2007, p. 22) 

 

Assim, desprendendo a imagem do corpo dos media, - que tem suporte 

aparente, físico e material, ampliamos sua possibilidade ontológica e 

fenomenológica, que é ao mesmo tempo transcendente e ligada à mágica 

fantástica da imagem em seu estatuto pleno e fundante, amplamente 

necessário para a consolidação de uma teoria da imagem (Bildwissenschaft49). 

Assim, um discurso atual para a iconicidade e fomento às visibilidades 

da imagem se faz necessário, uma vez que o antigo conceito de iconologia50, 

defendido por Panofsky no início do século passado, necessita de uma 

reverberação para espelhar as necessidades representativas de nossos dias. 

 

 

 

 

                                                           
49 Termo proposto por Belting para uma nova Teoria da Imagem. 
50 Do grego, eikôn, imagem, retrato, e logos, palavra, discurso. Termo usado por Platão com o significado de linguagem 
figurada. Volta a ocorrer somente em 1593 já como cultismo grego italianizado, para titular o tratado de alegorias, ou 
Verdadeira descrição das imagens universais, de Cesare Ripa. O conceito será retomado pelos sucessivos editores da 
obra, nomeadamente por Jean Baudoin (1636), Juan Bautista Boudard (Parma, 1759), Cesar Orlandi (Perúgia, 1764), 
etc., para quem designa a representação de faculdades da alma, virtudes, disposições psíquicas, artes e ciências. No 
ano de 1927, Emile Mâle considera a iconologia auxiliar indispensável da iconografia para bem interpretar o significado 
da obra artística. Posteriormente, em 1939, Erwin Panofsky usará o termo para denominar o estudo cultural da obra de 
arte, como testemunho de uma civilização, um método esboçado por Aby Warburg em 1912 e orientado para a 
decodificação e análise dos significados conceptuais que a obra de arte encerra, o qual se ocupa do seu significado 
derradeiro (filosófico ou conceptual, histórico, social, etc.). Constitui hoje em dia uma via de acesso fundamental ao 
fenômeno estético, complementando os resultados de investigações de base positivista, formalista ou sociológica e 
apresentando-se, concomitantemente, como o instrumento mais adequado para lograr a inserção da arte no lugar que 
legitimamente lhe cabe no seio da história geral da cultura. OLIVEIRA, José Cláudio Alves de. (2005). 
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2.3  CHAVES SÍGNICAS  

 

 

A interpretação dos símbolos por meio da contextualização de textos 

que resgatam a complexidade do discurso imagético, fundamentando-o com a 

linearidade e o conjunto das convenções próprias da linguagem, remonta os 

auspícios da iconologia de vários séculos. No entanto, nos fundamentos da 

iconologia percebe-se a nítida ausência de transcendência dessa imagem uma 

vez que, sem os devidos referenciais culturais e históricos que fundam a 

doutrina de seu tempo, ampliando as validades para as representações dos 

processos de comunicação, essa imagem revela-se como um frágil suporte, 

necessitando de “chaves sígnicas” para a apropriação das mensagens 

perpetradas pelos medias. 

Tal fragilidade é fomentada por Jackson Brandão (2008) na 

interpretação de textos retóricos do período Seiscentista que necessitam de 

novas referências para uma completa leitura de seus registros. Brandão cria o 

termo Iconofotologia (do grego είκωυ + λόγος + φωτός) para contemplar um 

novo referencial, criado a partir de um acervo imagético-fotográfico 

contemporâneo, constituindo, a partir deste, novos mecanismos para uma 

totalidade da leitura dos textos extemporâneos, sob o ponto de vista do leitor 

do século XXI. 

Dentro da perspectiva desse trabalho, que fomenta a necessidade de 

uma nova “teoria da imagem”, a Iconofotologia inaugura uma nova perspectiva 

para essa teoria, uma vez que um dos modelos, intrínseco aos mecanismos de 

estudo da imagem, no caso o referencial iconológico, apresenta uma 

inconsistência em sua representação que sucumbe às referências culturais e 

sociais do tempo não linear, deixando claro que os signos construídos em 

épocas longínquas não sobrevivem ao tempo, dentro da perspectiva do texto 

como referencial, e dissolvem-se na base de uma leitura puramente imagética, 

necessitando dos referenciais conexos à linguagem verbal para convalidar sua 

significação. 
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Ernst Gombrich51 afirma que a representação de imagens não é 

simplesmente uma cópia daquilo que se vê, mas um complexo processo que 

envolve vários estilos, um manual de formas convencionais que podem ser 

manipuladas antes mesmo de assistir a sua forma visível. Assim, conhecer 

uma “imagem perfeita”52 seria uma espécie de idolatria, um erro, pois a mesma 

não representa a realidade. 

Percebe-se, na dissociação da imagem e do texto - no sentido do 

referencial da linguagem - as possibilidades de representação e apresentação 

do real. A necessidade fundante do referencial teórico e textual para a 

interpretação da imagem é, por convenção, tão necessária quanto reveladora e 

amplia a possibilidade de novas relações entre a imagem percebida e, 

consequentemente, a visibilidade de seus códigos puros. 

Assim, não no sentido de busca da “imagem pura”, mas no sentido de 

complementar as teorias da arte, da mídia e da representação - que no viés 

dessa pesquisa estão próximas de uma teoria da imagem – emprega-se o 

pensamento de Thomas Nagel, em paralelo a uma nova teoria da imagem 

imbuída do espirito da busca para uma melhor compreensão da imagem 

fenomenológica, desprovida da análise de seu suporte e, não compartilhada 

com as convenções do texto, no momento de sua apreensão, percepção e 

representação. 

Todos os reducionistas têm a sua analogia favorita na ciência 
moderna. É extremamente improvável que qualquer um destes 
exemplos bem-sucedidos de redução sem qualquer relação uns com 
os outros possa vir a deitar alguma luz no problema da relação entre 
a mente e o cérebro. Mas, a verdade é que os filósofos compartilham 
com o resto da humanidade a tentação de explicar aquilo que é 
incompreensível em termos apropriados àquilo que é conhecido e 
bem compreendido, ainda que de natureza completamente diferente. 
(Nagel, 1974, p. 435). 

 

A apropriação da ideia de Nagel é salutar, principalmente com relação 

ao objeto de reflexão de seu texto, no qual o questionamento acerca de “como 

é ser um morcego” funda uma retórica inquestionável sobre as impossibilidades 

                                                           
51 Ernst Hans Josef Gombrich (1909 - 2001) foi um dos mais célebres historiadores da arte do século XX, 
especialmente por seus estudos sobre o renascimento. É o autor de um dos livros mais populares dentre os adotados 
pelas instituições de ensino de História da Arte, em vários países: The Story of Art (A História da Arte), publicado pela 
primeira vez em 1950 em Londres e, desde então, com numerosas reedições e traduções. 
52 Imagem no sentido mais fundante, fenomenológico, isento de suporte, mediadora da experiência e responsável pela 
produção do “real” do mundo. 
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de imersão e/ou representação do real fora da experiência. Uma vez que não 

somos um morcego, toda tentativa de pensar e agir com tal remete a uma 

representação distante da realidade física da “coisa” representada. Em outras 

palavras, as experiências são distintas, impossibilitando o acesso ao real 

proposto. 

A nossa experiência é responsável pela criação dos mecanismos 

inerentes à imaginação, sendo assim, um fator de limitação. Nagel sustenta 

que não vale a pena tentar “imaginar” aquilo que não temos, estaremos assim, 

criando uma nova experiência, distante da experiência necessária para a 

afirmação de nossa realidade. 

 
Não vale a pena imaginar que temos uma membrana nos braços que 
nos permite voar e uma boca para apanhar insetos, ou que temos 
uma visão muito pobre e que percebemos o mundo à nossa volta com 
a ajuda de um sistema de sinais sonoros de alta frequência refletidos, 
nem tão pouco nos vale a pena imaginar que passamos o dia 
pendurados de cabeça para baixo num sótão. Na medida em que 
posso imaginar isto (o que não é muito), isto só me diz como seria 
para mim comportar-me como um morcego se comporta. Mas essa 
não é a questão. Eu quero saber como é para um morcego ser um 
morcego. Mas quando tento imaginar tal, fico limitado aos recursos 
que a minha mente tem para me oferecer, e esses recursos são 
inadequados para essa tarefa. Não posso alcançar esse 
conhecimento imaginando possíveis adições à minha experiência 
atual, nem imaginando subtrações graduais à mesma, nem sequer 
ainda imaginando combinações de adições, subtrações e 
modificações. (Nagel, 1974, p. 437)  

 

Assim, com a mesma analogia, submetemos a imagem à analise de 

suas possibilidades estéticas e sígnicas, atreladas à experiência do texto 

fundante e inquisidor que transfere ao referencial imagético suas experiências 

enquanto processo de convenção, próprio da linguagem verbal, acerca de uma 

resposta real e direta para a imagem. Provavelmente não vamos alcançar o 

conhecimento utilizando os códigos de outra experiência, distante dos 

estímulos inerentes à imagem percebida. 

A inegável naturalidade das imagens, detentoras dos significados 

universais de comunicação, responsável por uma representação direta e 

imediata das coisas, faz com que elas signifiquem por si, que não precisem ser 

complementadas para serem compreendidas. O fato de que os signos da 
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imagem possam ser decodificados por crianças, analfabetos e até mesmo nos 

estudos da etologia por alguns animais, torna-se em sua plenitude um 

argumento que revela e apresenta o poder da imagem. 

Uma “teoria da imagem”, na forma que Belting fomenta em seus 

estudos, contemplaria tal necessidade, haja vista que uma visão menos turva 

das possibilidades da imagem amplia seu potencial de apresentação do real, 

de superfície midiática e, inegavelmente, de sua força de comunicação. 

 

 

2.4  ICONOMANIA 

 

 

O excesso de imagens é uma rotina de nossa época, convivemos e 

vivemos em função dessa incessante indústria imagética não linear, na qual as 

imagens sucumbem à sua própria existência. Devido a fragilidade midiática, a 

suscetibilidade passa a ser sua constante na interminável avalanche das 

imagens de nossa era. Tais imagens apropriaram-se das características 

estéticas mais exuberantes disponíveis com o intuito de encontrar o fluxo 

evolucionista de preservação. 

O século XX se caracteriza pela proliferação automatizada das 

máquinas de reprodução imagética, provocando uma ruptura de civilização da 

escrita, que sucumbe aos anseios e necessidades da era dos media visual. As 

imagens ocupam todos os espaços possíveis, fomentando em seus suportes 

os desejos daqueles que a percebem, reprimindo a observação do sujeito em 

detrimento da figura de observado. 

A proliferação indiscriminada das imagens produz fenômenos distintos. 

A dependência das imagens é uma visibilidade de nossa época, que Günther 

Anders chamou de Iconomania. 

 

[...] a dependência das imagens é a iconomania, mania das imagens, 
de ícones. Esta independência representa um fenômeno novo na 
história da humanidade e que todas as outras dependências foram 
deixadas para trás, diante disso, é indiscutível. Trata-se de um 
fenômeno chave, uma nova expressão tem que se tornar visível. 
Desde que se trate de um conceito de amplitude filosófica, por isso 
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colocamos o termo iconomania. Nós não nos bastamos, precisamos 
de inúmeras duplicações. Ícones. A produção de imagem esvazia o 
mundo ao ponto de não acreditar mais no espelho. A rejeição da 
morte é consequência da iconomania. A imagem não morre. O que 
não é o desejo de viver, mas de não morrer. (Anders, Günther, 2009). 

 

A descrença do espelho reflete a fragilidade das fundamentações 

teóricas acerca do fenômeno imagem. A invasão é fatídica, no entanto, pouco 

se sabe sobre sua gênese ontológica e fenomenológica. Baittelo chama a 

atenção para o achatamento histórico das análises da comunicação e a crise 

de visibilidade da função da imagem. 

 

Assim como a era da história da arte enxergou “arte paleolítica” nas 
cavernas de Altamira, veremos também as representações da “Via 
Crucis” como forma primitiva e tosca das HQ? Tal formalismo de 
leitura tem conduzido a um achatamento histórico das análises em 
ciências da comunicação, impedindo a adequada compreensão dos 
ambientes comunicacionais diversos. Na compreensão da cultura da 
visualidade igualmente tem levado a um falseamento da função da 
imagem. Podemos dizer que tal fenômeno produz um erro análogo ao 
da prática do antropomorfismo em zoologia. O olhar projetivo de si 
mesmo para a criação do outro, à sua imagem e semelhança. 
(Baitello. 2007, p. 02). 

 

O falseamento da função da imagem nos chama a atenção. As 

iconomanias e as inúmeras tentativas de “reduzir” e encontrar uma explicação 

funcionalista para o termo imagem, criaram uma nova imagem, distante de 

suas possiblidades de existência sem media, fenomenológica e pura. Vivemos 

na sociedade da imagem, no entanto, de acordo com as escolas teóricas e os 

pressupostos das iconomanias, o termo mais preciso sugere, indelevelmente, 

uma sociedade das media. 

Baitello nos aponta outro indício da crise da imagem (função da) quando 

fundamenta a presença dos ambientes de imagens. Para ele cada coisa ou 

pessoa produz à sua volta um ambiente saturado de possibilidades de 

comunicação. 

Um ambiente comunicacional constitui uma atmosfera saturada de 
possibilidades de vínculos de sentido e vínculos afetivos em distintos 
graus. Será, pois, integrada em seu ambiente que a imagem permitirá 
entrever sua função. O conceito de ambiente requer, entretanto, 
ainda algum delineamento; ele possui muitas analogias com os 
conceitos de paisagem e de cenário, conquanto queira abranger mais 
implicações. Tanto paisagem e cenário como ambiente denotam a 
presença de uma intencionalidade subjacente à criação de um 
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entorno. [...] Assim, estar em um ambiente significa estar integrado a 
ele, configurando-o e sendo configurado por ele. (Baitello. 2007, p. 
02-03). 

 
 

Dessa forma, podemos concluir que um ambiente comunicacional não é 

apenas o cenário para uma troca de informações, mas uma conexão aberta 

para os vínculos necessários ao processo de comunicação. 

 

Uma cultura da palavra escrita constrói ambientes adequados às 
temporalidades da leitura. E uma cultura da imagem visual operará 
igualmente a construção de ambientes voltados para a hegemonia da 
visão, com todas as consequências que dela decorrem. (Ibid.: 03). 

 
  
Assim, destaca-se a progressiva ocupação53 da imagem - dominadora 

e presente em nossa sociedade - bem como as características “criadoras” e 

específicas que a “Era” da imagem provoca em seus domínios. A proliferação 

dos ícones sugere uma menor ocupação da escrita em nossa cultura. 

Berger (1999) propõe também a discussão da cultura contemporânea 

pelo viés da sensibilidade ao “visível” como forma de colaborar para a captação 

e um maior entendimento da formação do “Ser” como parte de um mundo de 

fenomenos globais, onde ver cria o espaço para a experiência do “Ser no 

mundo”.  “... existe um outro sentido que precede as palavras, o ato de ver que 

estabelece nosso lugar no mundo circundante.” (Berger, 1999, p. 09) 

Se o domínio das imagens processa uma ocupação menor da escrita no 

trânsito comunicacional de nossa época, os ambientes de imagens - 

eminentemente férteis na sociedade contemporânea - resgatam o tempo que 

antecede a escrita, no qual as representações sígnicas dominaram por milênios 

os processos de comunicação do homem. Presenciamos agora, uma nova 

existência da imagem, diferentemente de sua origem primitiva, no entanto, 

muito mais avassaladora que sua ancestral bidimensional. 

 

                                                           
53 Ocupação no sentido de domínio. Segundo Baitello, vivemos em um mundo não apenas de franco domínio da 
imagem, mas de escalada aberta das imagens com uma visível perda progressiva da escrita em favor de ícones. A 
esta crescente iconização atribui-se o adjetivo ‘amigável’, o que por si revela o alto custo e a dificuldade de inclusão 
que caracterizaram a era da escrita, por ter exigido (e ainda exigir) longo tempo de aprendizagem bem como altos 
custos monetários. Embora a civilização da escrita sobreviva em muitos redutos, seu tempo lento abre flancos para o 
avanço célere dos ambientes de imagens. (Baitello, 2007, p. 03) 
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Ambientes de imagens não são, contudo, novidade na história cultural 
do homem. Seria míope afirmar que são uma novidade na cultura 
humana. As representações em numerosas cavernas, Lascaux, 
Gargas, Altamira, El Castillo, São Raimundo Nonato e tantas outras, 
no mundo todo, as representações imagéticas profusamente 
presentes em tumbas egípcias, os registros em cerâmicas ou em 
relevos em distintos pontos do mundo e diversas culturas atestam 
que o homem já convive de longa data com ambientes de imagens. 
Muitos templos pagãos primitivos e templos cristãos também tiveram 
na representação visual bidimendional (afrescos e pinturas) e 
tridimensional (estatuária e relevos) seu principal recurso expressivo. 
(Ibid.: 04) 

 
 

Fica clara a presença milenar da imagem em nossa cultura, no entanto, 

sua função mantém-se velada na perspectiva histórica e conceitual. Baittelo 

(2007), citando Belting (2005), fomenta uma compreensão inovadora, fundada 

na busca de compreensão das imagens em cada época, estimulando 

possibilidades para as bases de uma “Teoria da Imagem”54.  

 

Trabalhando sobre as relações entre imagem, medium e corpo, o 
autor demonstra como se constituíram as raízes das diversas formas 
de representação icônica, uma relação constitutiva do humano, 
fundada no próprio paradoxo entre imagens exógenas e endógenas. 
É, portanto, no corpo que nasce a percepção da presença de uma 
ausência. E o homem aprende a transferir esse paradoxo para outros 
suportes, outros ‘médiuns’. Assim, a imagem se distingue de seus 
‘médiuns’ ou suportes, tornando-se uma entidade autônoma, que 
estará ancorada no corpo naquelas situações em que o suporte for 
aniquilado, ou se transferirá para outros suportes. “Medium”, imagem 
e corpo ganham assim um estatuto equalitário na criação de 
ambientes, uma vez que constituirão três instâncias relativamente 
autônomas, conquanto intimamente interdependentes, para constituir 
ambientes de imagens, ou seja, ambientes culturais de vinculação, a 
partir da visualidade. (Ibid.: 04). 

 

                                                           
54
  Teoria da Imagem (ou Ciência das Imagens) é o que propõe Hans Belting (2005) em seu livro “Pour une 

anthropologie des images” (Cf. também BELTING 2006a). 
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FIGURA 12 - Pintura rupestre na Serra da Capivara, Piauí – Brasil. 
 

A era da iconomania pode ser percebida de outras formas. Tanto Baitello 

(2007) quanto Mitchell (1986) acenam para o fator “medo”, isto é, “medo das 

imagens”, aproximando-a de suas origens ancestrais de imagem de culto, de 

idolatria e, mais recentemente, de iconofagia55. 

 

Nas camadas históricas mais profundas, toda imagem possui algum 
potencial causador de fobias, por evocar, por recordar e, por fim, 
trazer à tona camadas soterradas do tempo. A estratégia contra 
fóbica pode ser justamente a reprodução da própria imagem. Pela 
atividade de reprodução busca-se obter a sedação. Trata-se de um 
processo em escalada, conforme afirmam Pross (1974) e Wyss 
(1976), criação de um “déficit emocional” que se seda 
temporariamente para ressurgir e novamente ser sedado. Seria, 
portanto, a sedação que se busca na atividade de reproduzir 
imagens? A sedação do medo dos demônios alexandrinos que, 
dizem, Warburg alimentava durante suas conferências, com 
chocolate. (Ibid.: 07-08). 

 
 

                                                           
55 Iconofagia no sentido proposto por Baitello (2005), de imagens que devoram imagens. "Iconofagia significa a 
devoração das imagens ou pelas imagens: corpos devorando imagens ou imagens que devoram corpos. Essa 
ambigüidade é interessante porque, na verdade, os dois processos ocorrem. A Era da Iconofagia significa que vivemos 
em um tempo em que nos alimentamos de imagens e as imagens se alimentam de nós, dos nossos corpos. Esse 
processo ocorre quando passamos a viver muito mais como uma imagem do que como um corpo. Viramos escravos 
das imagens: temos que ter um corpo que seja uma imagem perfeita, temos que levar uma vida vivida em função da 
imagem, temos que ter uma carreira que seja uma imagem perfeita. Com isso, de repente notamos que o corpo como 
entidade original da vida passou a ser uma imagem e, portanto, não ter mais vida própria. De outro modo: Somos 
devoradores de imagens e somos devorados por elas." (Norval Baitello Júnior). 
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3 OLHAR E PERCEPÇÃO 

 

 

“A Arte não reproduz o visível, ela faz visível.” 
Paul Klee 

 

 

 

O resultado do que observamos - e percebemos - é o que situa o ser no 

mundo. É a animação sensível da imagem que exalta a existência humana. 

Não escolhemos olhar, simplesmente olhamos e somos observados. As 

analogias que se estabelecem após este olhar é que passam pelo filtro de 

nossas escolhas. O resultado deste ato é que, uma vez estabelecido o olhar, o 

produto desta ação permanece em algum lugar. 

Na concepção fenomenológica - proposta por Merleau-Ponty - ao 

percebermos o fenômeno com intenção, abrimos as portas para a imersão num 

mundo em que prevalecem as virtudes não só das visibilidades, mas também 

das invisibilidades. Este ato é a passagem, é um possível caminho para a 

concepção do outro, do eu e do que percebemos no mundo. 

Perceber o mundo através do circular impreciso do ato de olhar nos 

apresenta um conhecimento que vai além da visão biológica, uma vez que nem 

sempre escolhemos o que observamos. O estímulo visual é a porta de entrada 

para que o cérebro desencadeie uma sequência de ações complexas 

responsáveis pela sensação e representação daquilo que é visto. Aristóteles 

(384 A.C. – 322 A.C.) já sabia que o olho era apenas o caminho, e que o 

cérebro seria o autor da imagem. 

 

Para Aristóteles, o olho recebe um estímulo visual, mas é o cérebro 
que produz a sensação. Os neurofisiologistas determinaram as leis da 
transdução das imagens na retina: a complexidade existe já nessa 
primeira etapa periférica, que não pode ser comparada a uma 
emulsão fotográfica submetida ao choque de fótons. Mas já 
Aristóteles compreendera as posições respectivas dos processos de 
captura luminosa e de integração da imagem. (Meyer. 1997, p. 38) 

 

O biofilósofo Philippe Meyer (1997) afirma que existem inúmeras 

possibilidades para descobrirmos o mundo que nos cerca. Entre a “coisa” em si 
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mesma e aquilo que nós enxergamos existe uma gigantesca distância, gerada 

pela “complexidade dos níveis neuronais e moleculares” - em parte conhecidos 

pela psicofisiologia e pela neurobiologia - e também por alterações psicológicas 

e filosóficas. Meyer propõe a biofilosofia como a passagem para a biologia 

contemporânea, no intuito que se estabeleça um campo de reflexão para as 

grandes questões da condição humana, como a habilidade do conhecimento 

daquilo que evocamos como realidade. 

Dessa forma, o olho, responsável pela captação da luz e cor, surge 

antes do “Ser” pintor que as utiliza. Nesse caso, segundo Meyer (1997, p. 39), 

o trabalho dos pintores incide em arrojar com os “comprimentos de onda” de 

referência do que foi percebido, por uma ousadia de “reprodução do real” ou 

por “pura imaginação”, numa mera reorganização que busca novas 

possibilidades de “brilho” e “cintilação” ou para decompor e compensar as 

formas.  

Para Merleau-Ponty (1984) “o olho é aquilo que foi comovido por certo 

impacto do mundo; e que resistiu ao visível pelos traços da mão e que o pintor 

através de seu quadro “celebra” este enigma da visualidade”. Ele apresenta 

essa teoria na obra O olho e o espírito, que chama de “enigma da visibilidade”, 

que em tese habita o que ele descreve como “corpo vidente e visível”. 

Na obra, ele cita os pintores Cézanne, Klee e outros, para expor sua 

percepção sobre as significações da visibilidade no homem e no mundo. 

Merleau-Ponty argumenta que “O mundo do pintor é um mundo visível”, 

meramente visível, um mundo que em parte é demente, e torna-se completo 

sendo, no entanto, é sempre puramente parcial. 

Merleau-Ponty demonstra em seu texto que a pintura abre os olhos da 

percepção e amplifica um “frenesi”, ôntico56 da própria visão, “já que ver é ter à 

distância”. Esse pensamento eleva a pintura, na medida em que ela ultrapassa 

                                                           
56 Ôntico: que se relaciona aos objetos do mundo. — A filosofia de Kant é uma filosofia ôntica porque só reflete sobre 
os problemas internos do mundo e não se eleva ao problema ontológico da "origem" do mundo. A reflexão ôntica 
(sobre os "objetos" do mundo) contrapõe-se assim à reflexão ontológica (sobre o "ser" mesmo do mundo). É nesse 
ponto que a filosofia de Heidegger, por exemplo, pretende contrapor-se à de Kant e mesmo completá-la. Por isso, 
modernamente, entre alguns filósofos, costuma-se empregar o termo ontológico, como referente ao ser elucidado, ao 
ser em geral, e ôntico ao que se refere ao ente, tomado determinadamente o fato de ser, a fim de evitar a confusão 
entre realidade ontológica e realidade ôntica, que, inseparáveis na ordem do ser, são, no entanto, distintas na 
visualização filosófica. Note-se ademais que tal aceitação terminológica não implica a aceitação da doutrina kantiana, 
mas apenas nasce ela de um desejo de clareza, ideal de quem quer verdadeiramente realizar alguma coisa na filosofia. 
Larousse, 1998. 
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o privilégio exclusivo a todos os aspectos do “Ser”, que de alguma forma 

necessitam de “visibilidade” para entrar nela. 

 

 

Figura 13 – Carta Branca, 1965 - René Magritte - "Coisas visíveis podem ser invisíveis. Se 
alguém cavalga por um bosque, a princípio o vemos, depois não, contudo sabemos que está 
lá. A amazona oculta as árvores e estas ocultam-na também. Todavia os nossos poderes de 
pensamento abrangem tanto o visível quanto o invisível - eu faço uso da pintura para tornar os 
pensamentos visíveis".(René Magritte) 

 

Na obra Fenomenologia da Percepção (1996), Merleau-Ponty afirma que 

“ver” um objeto é tomá-lo como posse à borda do campo visual e com isso 

poder fixá-lo, ou então satisfazer efetivamente a esse apelo dos sentidos, 

fixando-o definitivamente. O ato de fixar o olhar inaugura a possibilidade de 

alicerce do “eu” para com ele (olhar). No entanto, segundo o autor, esta inércia 

do olhar é apenas uma modalidade de seu movimento, exploração contínua no 

interior do objeto. 
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Tal objeto, antes do olhar, “sobrevoava a todos”, no entanto, no 

movimento do olhar, fechamos a paisagem e abrimos o objeto. “Olhar o objeto 

é estranhar-se nele.” (Merleau-Ponty, 1996). Assim, o corpo se apresenta como 

um emaranhado de visão e de movimento, colocando a visão como o que 

essencialmente orienta o corpo no espaço. À medida que o olhar se movimenta 

na busca de um objeto, ele estimula a animação do corpo até o próprio objeto.  

Consideramos, desse modo, que o “corpo” é ao mesmo tempo “vidente e 

visível”. O corpo percebe (no sentido de olhar) todas as coisas e tem, também, 

a capacidade de poder olhar a si mesmo e distinguir naquilo que está vendo o 

“outro lado” de seu poder vidente. 

 

O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e 
visível. Ele, que olha todas as coisas, pode também se olhar, e 
reconhecer no que vê então o "outro lado" de seu poder vidente. Ele 
se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível para si mesmo. 
É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa 
seja o que for assimilando-o, constituindo-o, transformando-o em 
pensamento - mas um si por confusão, por narcisismo, inerência 
daquele que vê ao que ele vê, daquele que toca ao que ele toca, do 
senciente ao sentido - um si que é tomado, portanto entre coisas, que 
tem uma face e um dorso, um passado e um futuro. (Merleau-Ponty, 
1984, p.11) 

 
 

Nesse aspecto, as “coisas” se introduzem exatamente porque estão fora 

umas das outras. Vale ressaltar que esse enraizamento não é uma fusão das 

coisas (corpo e objeto). Esse pressuposto do “corpo que vê”, que faculta a 

percepção indo além do exterior, invadindo a “carne” dos objetos do mundo, é 

fundamentalmente o “guia” para a ideia de “vidente” e “visível” na teoria de 

Merleau-Ponty. 

Em O Olho e o Espírito (1984), ele argumenta que o “visível é o corpo 

que olha o mundo” e o “vidente é o corpo que olha para si”. Apresentando, 

assim, o corpo como “Ser” visível e vidente: ao se aproximar das coisas por 

meio do olhar, descobre o mundo como conhecimento e “reconhecimento” e, 

também, como sentir e sentir-se. 

Muito provavelmente Merleau-Ponty nos estimula a perceber a inserção 

do corpo no domínio do tempo e do espaço para nos lembrar que observamos, 

aceitamos e experimentamos o mundo, não por ele estar perante nossos olhos, 
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mas por sermos permanentes nele, vivendo-o e experimentando-o por dentro, 

instalando assim, a percepção visível da imagem natural, que remete a sua 

invisibilidade quando  reconstruímos a imagem da experiência de mundo. 

 

 

3.1  O OLHO E O CÉREBRO 

 

 

Conhecemos a capacidade que o cérebro tem para construir uma 

imagem. Inúmeros estudos da fisiologia da visão demonstram isso e, 

conjuntamente com as hipóteses apresentadas pela neurociência e filosofia 

contemporânea (Damásio/Chalmers), podemos sustentar que o cérebro pode 

criar uma imagem que acredita estar ali, mas que de fato não está. 

Podemos atribuir essa experiência a uma interpretação simbólica da 

mente humana, que ocorre em níveis cada vez mais complexos e cada vez 

mais elevados. Todo objeto observado tem um poder de evocação, e a imagem 

“proposta pelo cérebro” é “comparada à realidade” para saber se ela pode 

ajustar-se aos outros dados dessa “realidade”.  

 

 

FIGURA 14 – Texto que possibilita a criação de uma imagem invisível. Fixe seus olhos no 
texto acima e deixe que a sua mente leia corretamente o que está escrito. A imagem não 
reflete a originalidade do texto verbal, no entanto, o cérebro cria um padrão de imagem que 
remete a um significado que satisfaça as necessidades de interpretação do mundo, dando 
visibilidade ao que, de forma real, não consta no texto, é invisível. 
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O olhar implica na redistribuição de “dados” sensíveis à mente humana 

que é responsável pela inquisição do real “representado” acerca dos objetos do 

mundo. As imagens e as cores diferentes que enxergamos atualizam 

constantemente nossa “percepção”. Muito embora as imagens pareçam se 

apresentar despretensiosamente, de forma isolada e sem estruturas de 

conexão, elas na realidade formam uma imensa e complexa estrutura de 

“criação”, na qual as imagens são atualizadas quase que continuamente pelo 

dispositivo de visão dos olhos e cérebro.  

A observação de um nariz e uma boca imediatamente provoca, em 

avalanche, o efeito de criação de uma imagem que anuncia a presença de um 

rosto. A integração final efetua-se, segundo Meyer, contando o conjunto mais 

do que os detalhes que permitiram construí-lo. Ou seja, nosso cérebro 

desenvolve mecanismos complexos que ampliam o real percebido, 

possibilitando a interpretação de uma representação não tão completa quanto 

seu resultante. 

 

As possibilidades de ilusões e de determinismos perceptuais indicam 
bem que os dados principais da percepção visual não são estímulos 
isolados, que flutuam no vazio. Eles se deslocam, evoluem e 
interagem de uma maneira que pode impor uma intencionalidade. A 
visão implica funções de análise, de reconhecimento e de 
reintegração num quadro familiar. A pintura impressionista privilegiou 
as formas, as estruturas, as percepções de conjunto. O pormenor 
inerte ou vivo é negligenciado, sem, porém ser omitido... tendo 
assimilado os componentes elementares, se interroga sobre a 
impressão do conjunto do espetáculo, sem dúvida o melhor estímulo 
da memória visual. (Meyer. 1997, p. 80/81) 

  

O conhecimento da mente, ou sua experiência - apesar de possuir 

alguns pontos inexprimíveis, fomentados por alguns filósofos como “qualia” - se 

faz necessário para outro conhecimento, o da imagem. A visão reconhece uma 

qualidade objetiva, semelhante para todos, mas ao mesmo tempo, uma 

sensação pode provocar uma imagem perceptual própria a cada indivíduo, um 

matiz que não é comunicável a nenhum outro. A qualidade objetiva é produto 

dos inúmeros desafios da ciência moderna. 

No entanto, a qualidade subjetiva estimula a filosofia contemporânea. 

De acordo com Daniel Dennet (apud Missa, 1993, p. 63), os acontecimentos 

mentais, considerados de um ponto de vista subjetivo, são chamados de 
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“propriedades fenomenais”, onde o “qualia” é um termo desconhecido para 

“alguma coisa” que não poderia ser mais íntimo a cada um de nós: - o que as 

coisas nos parecem ser. (Missa, 1993.) 

Para Meyer, a confusão e as variáveis da organização cerebral são 

inúmeras, a ponto de tornar um conhecimento objetivo do "real" algo que 

fundamentalmente parece inacessível. Ele argumenta que o cérebro humano é 

formado de tal maneira que atribui um sinal individual à realidade percebida e, 

devido a sua enorme complexidade, ocorre a contraposição de duas 

dificuldades à sua percepção, uma intrínseca e outra que ele mesmo traz 

consigo. “O real é de fato velado", como sugere o admirável título de Bernard 

d´Espagnat 57(1994), talvez tanto pela distorção do olhar humano que o 

contempla quanto pelo desaparecimento do “objeto” observado. Meyer 

sustenta que a matéria cerebral organiza o conjunto da atividade do cérebro, 

tanto os domínios que o cérebro-máquina desempenha sobre o corpo visceral, 

como também as mais sublimes funções que são: “a consciência, o 

pensamento, a emoção e a percepção." (Meyer, 1997, p. 13).  

 
A aptidão do cérebro humano para categorizar sensações e para 
receber bilhões de estímulos caóticos, diferentes de pessoa para 
pessoa e muitas vezes não identificáveis, garante a criação de um 
mundo perceptual e semântico próprio de cada indivíduo, de onde 
emergem o pensamento e a linguagem. Esse esquema é pouco 
discutido pelos cientistas. (Meyer. 1997, p.17). 

 

Assim, podemos perceber as imagens, com a qualidade necessária ao 

ser humano, devido a essas atualizações ininterruptas, que integram as 

nuances do detalhe, do movimento e das cores. As imagens são percebidas 

numa escala de tempo tão rápida que uma breve "pausa na ação" quase nunca 

é percebida. 

Dessa forma, a gama de cores, a percepção de movimento contínuo e o 

contraste que o ser humano pode perceber fazem da "vida real" (no sentido da 

imagem biológica) o cenário perfeito para as imagens nítidas e detalhadas, 

                                                           
57
  Bernard d´Espagnat é um físico francês de renome, diretor do Laboratório de Física Teórica e Partículas 

Elementares da Universidade de Paris XI - Orsay. Autor de vários trabalhos sobre os fundamentos da física como: 
"Conceptions de la phisique contemporaine - Les interpretations de la mecanique quantique et de la mesure", Paris, 
Hermann, 1965 e "Conceptual Foundations of Quantum Mechanics", (Mass.) USA, Addison-Wesley, Benjamin, 1971. 
Bernard d´Espagnat deu o passo decisivo para a metafísica na obra que serve de pretexto à reflexão da realidade da 
imagem: "A la recherche du réel, le regard d´un physicien", Paris, Gauthier-Villars, 1979. 
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diferente de qualquer outra possibilidade de percepção técnica, ainda que outra 

realidade perceptiva possa ser despertada por esta. 

O efeito, a integridade reflexiva de nossos olhos e a coexistência com o 

cérebro é inigualável levando-se em conta uma comparação com qualquer 

equipamento ou instrumentação já inventados. Essa função extraordinária dos 

olhos e do cérebro, em dualidade intrínseca, é a base do princípio do olhar 

como o sentido da visão.  

O pensamento acerca da visão e do olhar remonta à muitos séculos na 

tentativa de encontrar uma explicação fundamental para o complexo processo 

da visão. Aristóteles, no século IV A.C., já havia estudado e apresentado seu 

pensamento sobre o processo da visão humana. Para ele, a visão é a 

possibilidade de alterar, de alguma forma, o objeto observado. Ele propõe que 

a visão é um "medium" entre o objeto em si e os olhos do espectador.  

 

 

3.2  PERCEPÇÃO E REALIDADE 

 

 

Da mesma forma que seu “real” significado é de resolução complexa, 

mapear ou definir simplesmente o que é percepção instala uma sequência de 

ciências e investigações filosóficas na busca incessante de suas virtudes. 

Sabemos que, no conceito da psicologia, da neurociência e das ciências 

cognitivas, a percepção58 é a função cerebral que confere significado a 

estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências decorridas. 

Por meio da percepção um indivíduo organiza e decodifica suas 

impressões sensoriais para imputar significado ao meio. A percepção consiste 

na obtenção, interpretação, escolha e coordenação dos conhecimentos obtidos 

pelos sentidos.  

                                                           
58 A percepção é simplesmente uma alteração dos órgãos sensíveis, reduzindo assim a atividade da alma a este poder 
que os órgãos possuem de sofrer alteração. II. Burnyeat acredita não haver qualquer aspecto físico ou fisiológico na 
percepção, tratando-se, portanto, apenas de uma atividade da alma. III. Sorabji acredita ser a percepção tanto uma 
alteração material literal dos órgãos como uma atualização da faculdade perceptiva. IV. Já para Aristóteles, corpo e 
alma são, em conjunto, condição necessária para a percepção. Como a percepção não é própria exclusivamente da 
alma nem do corpo (pois uma potencialidade e sua atualidade residem no mesmo sujeito, a percepção é um 
movimento da alma por intermédio do corpo), é claro que tal afecção não é própria da alma, nem o corpo sem alma 
pode perceber. (Slakey, 1961) 
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Assim, a percepção pode ser explorada do ponto de vista estritamente 

biológico ou fisiológico, utilizando estímulos elétricos evocados pelos estímulos 

nos órgãos dos sentidos. Do ponto de vista da psicologia ou das ciências 

cognitivas, a percepção abrange também os processos mentais, a memória e 

outros aspectos que têm a capacidade de influenciar na interpretação dos 

elementos percebidos. 

No que diz respeito às possibilidades da investigação filosófica, a 

percepção e seu efeito no conhecimento e obtenção de informações do mundo 

é objeto, mais precisamente, do estudo da filosofia do conhecimento ou 

epistemologia. 

A percepção visual foi base para inúmeras teorias, científicas ou 

filosóficas, como as propostas por Newton e Goethe - que estudaram a 

percepção de cores - e algumas escolas, como a Gestalt, surgida no século 

XIX, bem como a fenomenologia e o existencialismo - que fundamentam toda a 

sua teoria na percepção do mundo.  

Atualmente, temos inúmeras linhas de pesquisa para o campo da 

percepção, podendo-se distinguir alguns tipos centrais de percepção, percebe-

se, por exemplo, que nos seres humanos as formas mais desenvolvidas são a 

percepção visual e auditiva. De acordo com estudos da biologia, tais sentidos 

foram fundamentais à sobrevivência da espécie. 

A visão e a audição eram os sentidos mais empregados na caça e na 

defesa contra predadores naturais. Nas artes plásticas e na música percebe-se 

a evolução desses sentidos, haja vista que foram as primeiras “formas de arte” 

a serem desenvolvidas por todas as civilizações, antes mesmo da invenção da 

escrita. Outras formas de percepção, como a olfativa, gustativa e tátil, embora 

não conexas às necessidades capitais de sobrevivência, têm enorme papel na 

afetividade e na reprodução. Os humanos também possuem habilidade para a 

percepção temporal e espacial além da percepção atrelada aos cinco sentidos. 

 

A percepção deixou de ser um fato fisiológico. A fisiologia não 
consegue esgotar toda a significação que o fenômeno perceptivo 
oculta. Ela não pode ser tomada como uma instância de objetividade 
superior visto que sua objetividade mascara o real fenômeno que 
somente se apreende no exercício do ser em seu mundo. (Bouyer, 
2009, p. 62) 
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A visão é a percepção de raios luminosos pelo aparelho visual. Ela é o 

aparato mais estudado pela psicologia da percepção. A maior parte dos 

fundamentos da percepção foi ampliada a partir de teorias designadamente 

preparadas para a percepção visual. A percepção visual compreende, entre 

outras coisas, a percepção de formas, de espaço, de cores, de luz e de 

movimento. A percepção e a “representação” visual aplicam-se ao 

comportamento humano como base formadora. 

Práticas sucessivas do desenvolvimento mental são comprovadas desde 

os primeiros rabiscos infantis. “As formas iniciais de representação visual 

possuem todas as características fundamentais da criação adulta sob formas 

elementares. Portanto, em todas as fases da vida animal, a percepção visual 

nos educa.” (Arnheim, 2006, p.73). 

Para Shopenhauer, em sua grande obra dedicada à teoria do 

conhecimento, O mundo como vontade e representação (1819), o mundo só é 

dado à “percepção como representação”. Em sua tese, o mundo é 

simplesmente um fenômeno ou representação. “O mundo é a minha 

representação”. O núcleo e a essência do mundo não estão contidos nele, mas 

na introspecção condicionante de seu modelo exterior, na própria "coisa em si" 

do mundo, a qual Schopenhauer chama de "vontade" (no sentido de que o 

mundo por um lado é representação e por outro é vontade). 

Assim, o mundo como representação é a "objetividade" da vontade 

(razão). Essa objetividade se completa em diferentes graus, passando pelas 

energias fundamentais da natureza, pelo mundo orgânico, pelas configurações 

de vida “primitivas e avançadas”, até atingir o grau superior de objetividade, o 

que chamamos de ser humano. 

Na percepção, as possibilidades analíticas são antecedidas pela imagem 

do mundo. Merleau-Ponty afirma que em toda percepção ocorre a “colisão” 

irreflexiva da imanência (neste caso como o imediatamente apresentado) e da 

transcendência (neste caso como o “além” do imediatamente dado). Imanência 

e transcendência são elementos estruturais e fundamentais para qualquer ação 

do estímulo perceptivo. 

Dessa forma, o objeto percebido não é considerado estranho para quem 

o percebe. Toda percepção significa uma ausência de percepção de alguma 
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coisa que está além do que foi apresentado no mundo. Segundo o filósofo, 

imanência e transcendência não são reciprocamente incoerentes, toda vez 

temos consciência de alguma coisa, abre-se o campo da probabilidade de “não 

consciência” de aspectos incluídos àquele objeto percebido. 

Em sua obra Fenomenologia da percepção (1994), o autor esclarece 

que o próprio corpo é estimado como ponto de vista sobre o mundo. Assim, o 

ser humano tem consciência de seu corpo por meio do mundo e a sua 

consciência do mundo ocorre devido à “presença” de seu corpo. 

No entanto, ele ressalta que a forma como se alcança o mundo, suas 

percepções e seus fenômenos estão conectados à cultura e à presença social. 

Assim, a percepção jamais teria a capacidade de ser “neutra”, indiferente ou 

legítima. A percepção sofre influências e é contaminada por inclusões culturais 

e sociais. Ele acredita que nem a ciência ficaria livre para alcançar o corpo de 

maneira imparcial. 

Para Merleau-Ponty, a percepção é, também, passível de interpretação 

e toda interpretação tem início num repertório de conhecimentos, de 

informação e de cultura. 

 

Porque a percepção nos da a fé num mundo, num sistema de fatos 
naturais rigorosamente unido e contínuo acreditamos que esse 
sistema poderia incorporar todas as coisas, até mesmo a percepção 
que nele nos inicia. Hoje não mais acreditamos que a natureza seja 
um sistema contínuo desse gênero; com a mais forte razão estamos 
longe de pensar que os Ilhéus de “psiquismo”, que nela flutuam aqui 
e ali, estejam secretamente vinculados por meio do solo contínuo da 
natureza. Impões-nos, portanto, a tarefa de compreender se e em 
que sentido o que não é natureza forma um “mundo” e, antes de tudo 
o que é um mundo, finalmente se há mundo, quais podem ser as 
relações entre o mundo visível e o mundo invisível. (Merleau-Ponty, 
2000, p. 36) 
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3.3 Fenomenologia e Percepção em Merleau-Ponty 

 

 

A busca da manifestação da experiência interna, objeto da investigação 

fenomenológica, encontra no trabalho de Merleau-Ponty uma linha tênue para 

a interpretação da imagem, afastada de seus suportes midiáticos, e remete a 

um estatuto que pretende, sem interferência de qualquer regra de observação, 

abstrair da realidade a perda de parte do que é real, o fenômeno em si. A 

percepção visual amplia horizontalmente o conceito de objeto, traduzindo suas 

sensações sob o domínio da presença do “Eu” no mundo. Enfim, tudo tem que 

ser estudado tal como é para o espectador presente e ciente de sua condição 

como “ser”. 

O método fenomenológico utilizado por Merleau-Ponty transcende a 

necessidade de mostrar o que é apresentado como resultado do que é 

percebido e esclarece, sob sua perspectiva, o fenômeno da percepção visual, 

suas visibilidades e invisibilidades na representação das imagens. Para 

Merleau-Ponty o fenômeno acerca da imagem é tratado como objeto 

intrinsecamente ligado a necessidade da existência consciente e fecunda da 

presença do sujeito e o que ele percebe. A "relação do sujeito e do objeto não 

é mais aquela relação de conhecimento (...), mas uma relação de ser (...), na 

qual, de uma maneira paradoxal, o sujeito é seu corpo, seu mundo e sua 

situação, e, de certa maneira, se transforma" (Merleau-Ponty, 1966, p. 125).  

Ora, resgata-se então que a experiência constrói, por meio da 

representação da imagem natural, a imagem visível, mediadora entre os 

homens e o mundo. Tudo o que se manifesta nos sentidos da visão é 

impregnado pela consciência e presença de sujeito, que interfere no processo 

da percepção, uma vez que recria aquilo que percebe. 

Os limites filosóficos da reflexão de Merleau-Ponty buscam recuperar o 

código embrionário da percepção e do mundo sensível, utilizando-se de 

argumentos acerca da existência subjetiva que antecede os mecanismos 

responsáveis pela apresentação da imagem para o Ser, como uma forma 

gestora das possibilidades de complementação da investigação filosófica que o 

antecede, pela ordem do pensamento ou representação. 
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FIGURA 15 – Danaë - Rembrandt (1636). Danaë é uma das mais conhecidas pinturas de 
Rembrandt Van Rijn. Ela é preservada desde o século 18 no Museu Hermitage, em São 
Petersburgo, Rússia. É um retrato em tamanho natural do personagem Danaë da mitologia 
grega, a mãe de Perseu. Rembrandt tinha um profundo conhecimento da iconografia clássica, 
e em suas pinturas costumava interpretá-la livremente para ajustá-la a sua própria experiência. 

 

Esse novo “código”, que figura como programa de instruções para um 

mundo ansioso por uma Filosofia contemporânea e autêntica, apresenta um 

profundo e original esforço do discípulo da filosofia husserliana em questionar a 

essência do sensível-perceptível e, consequentemente, sua perplexidade 

diante do mundo e o anseio constante em reaprender a ver este mundo. 

A obra Fenomenologia da percepção (1994), considerada seu maior 

trabalho e responsável por significante conflito nas ciências sociais, 

desenvolve-se acerca do conhecimento da existência. Merleau-Ponty propôs 

apresentar a aparência do Ser por meio das análises do modo como o 

ostentamos e descobrir o corpo como ator fundamental dessa intervenção. 
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Assim, ele mostra que a coesão da vivência de mundo não necessita da 

reformulação do pensamento do conceito promovido pelo eu penso, 

transcendente da obra kantiana, e é também diferente do tipo da unidade 

operada pelo conceito, tornando-se assim, unidade pré-conceitual de uma 

camada perceptiva que conhece muito mais do que as razões que o 

pensamento pode apresentar para justificar a “fé perceptiva” na aparência. O 

resultado perceptivo imagético e estético se forma com a vivência e a atividade 

do corpo próprio mediante a consciência do mundo exterior. 

 

Quando Kant justifica cada passo de sua analítica pelo famoso “se 
um mundo deve ser possível”, sublinha que seu fio condutor lhe é 
dado pela imagem irrefletida do mundo, que a necessidade dos 
passos reflexionantes está suspensa da hipótese “mundo” e que o 
pensamento do mundo, que a analítica está encarregada de 
desvendar, não é tanto o fundamento como a expressão segunda do 
fato de que houve para mim a experiência de um mundo, que, em 
outros termos, a possibilidade intrínseca do mundo como pensamento 
repousa no fato de que posso ver o mundo, isto é, numa possibilidade 
de um tipo totalmente diferente, que, como vimos, confina com o 
impossível. É por um apelo secreto e constante a esse possível-
impossível que a reflexão pode ter a ilusão de ser retorno a si e 
instalar-se na imanência, nosso poder de entrar em nós mede-se 
exatamente pelo poder de sair de nós que não é nem mais antigo 
nem mais recente do que ele, sendo exatamente seu sinônimo. 
(Merleau-Ponty, 2000, p. 42). 

 

Assim, essa concepção, inebriada pela investigação filosófica do Ser por 

meio da observação e análise da experiência do corpo próprio, resgata e 

amplia a coparticipação da antropologia e da metafísica em seu trabalho, 

cultivando o foco no corpo e no mundo sensível como núcleo da investigação. 

Para Merleau-Ponty (1996), a afinidade do sujeito e do objeto não é a 

relação de conhecimento de que falava o idealismo clássico e no qual o objeto 

aparece sempre como formado pelo sujeito, mas uma relação de ser conforme 

a qual, paradoxalmente, o sujeito “é seu corpo, seu mundo e sua situação”, e 

de certa forma institui com estes uma permuta.  

Destacamos neste capítulo um tema ainda pouco explorado na filosofia 

de Merleau-Ponty no que diz respeito ao modelo ontológico que ele apresenta 

como filosofia do Ser bruto. Na obra inacabada O visível e o invisível (2000), 

ele fomenta um novo pressuposto para a observação do objeto imagem e, em 

especial, sua noção de profundidade, cuja cogitação deve envolver consigo, 
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conforme já fazia em “Fenomenologia da percepção”. Uma nova modalidade de 

percepção é aplicada nas investigações das noções de percepção, de corpo 

próprio, de mundo, de sujeito e da relação com o outro. 

O visível e o invisível traz à tona a ideia que Merleau-Ponty tinha do 

processo fenomenológico e nos mostra como se entrelaçam a Fenomenologia 

e a existência oferecendo em sua concepção as linhas principais de sua 

Fenomenologia existencial, ao mesmo tempo em que expressa a evidência 

mais nitidamente ontológica de sua obra escrita após a “Fenomenologia da 

Percepção”. É proveitoso assinalar as fundamentais influências que marcaram 

o pensamento de Merleau-Ponty e que se apresentam no decorrer da obra. A 

matriz hegeliana (Hegel) e fenomenológica de sua reflexão é evidente e 

reconhecida, bem como os aportes de Husserl e Heidegger. (Zuben, 1984). 

É importante mencionar que toda a complexa fundamentação filosófica 

presente na obra de Merleau-Ponty não é objeto desta tese. A aplicação deste 

conhecimento é fundamental, no entanto, não de forma isolada, mas como 

suporte e sequência de inúmeras reflexões teóricas, originais e de temas 

diversos, possibilitando iluminar uma visão inicialmente confusa e tateante, 

mas que se serviu de outras ciências e pensamentos que foram indispensáveis 

à compreensão das primeiras. 

O próprio Merleau-Ponty (2000) resgata a experiência e o 

questionamento como portas para o conhecimento.  

 

A Filosofia não é ciência, porque a ciência acredita poder sobrevoar 
seu objeto, tendo por adquirida a correlação do saber e do ser, ao 
passo que a Filosofia é o conjunto das questões onde aquele que 
questiona é ele próprio, posto em causa pela questão [...] Tudo o que 
sei a respeito do mundo, mesmo pela ciência, eu o sei a partir de uma 
visão minha ou de uma experiência de mundo sem a qual os 
símbolos da ciência não significariam nada. (Ibid.: 02/37) 

 

 Assim, a experiência da visão implica no reconhecimento do mundo 

natural por intermédio do fenômeno visual. O visível, resultante da percepção 

da imagem invisível do mundo natural, decodificada pelo nosso complexo 

sistema de visão e cognição, desvela o segredo intrínseco da imagem invisível, 

fundante, preceptora da visualidade “mediada” que o homem tem do mundo, 

conforme preconizou Merleau-Ponty, ao formular o Nichturprasentierbar. 
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O sentido é invisível, mas o invisível não é o contraditório do visível: o 
visível possui, ele próprio, uma membrana de invisível, e o invisível é 
a contrapartida secreta do visível, não aparece senão nele, é o 
Nichturprasentierbar que me é apresentado como tal no mundo – não 
se pode vê-lo aí, e todo o esforço para aí vê-lo o faz desaparecer, 
mas ele está na linha do visível, é a sua pátria virtual, inscreve-se 
nele (em filigrana). (Merleau-Ponty, 2000, p.200) 

 

 

 

3.4 EXPERIÊNCIA E APARÊNCIA  

 

 

A maioria dos fenomenologistas, pelo que percebemos, adotou Husserl 

na busca de um estilo de investigação que privilegiava a descrição pura. Ou 

seja, a premissa de Husserl para a célebre frase - "Voltar às coisas mesmas.", 

ganhou repercussão e adeptos ao longo do tempo. Para o filósofo alemão 

Martin Heidegger essa “escola” ganhou uma nova ramificação e extrapolou 

uma linha de pensamento, assim, surgiram algumas diferenças entre o 

discípulo e o mestre (Husserl). Na busca de respostas para “o sentido do ser”, 

Heidegger afirmou que a fenomenologia é capaz de tornar aparente o que está 

geralmente oculto na experiência cotidiana.  

Em sua obra, Ser e Tempo (2008), Heidegger procurou apresentar o que 

titulou de “estrutura do dia-a-dia” ou “ser-no-mundo”, que em suas descobertas 

demonstrou ser um múltiplo sistema de conexões de equipamentos, códigos 

sociais e intenções abertas. Para Heidegger, cada indivíduo é aquilo que 

pratica no mundo, a redução fenomenológica é impraticável para a experiência 

privada, muito provavelmente devido a origem da ação humana que consiste 

na direta apreensão da “coisa” e/ou da imagem59. Para ele não é 

                                                           
59 Quanto à palavra imagem, devemos pensar na reprodução de alguma coisa. Um Weltbild seria, portanto, como um 
quadro do ente em sua totalidade. No entanto, Weltbild diz mais. Pois assim entendemos o Mundo (Welt) ele mesmo, o 
ente em sua totalidade, assim como nos impõem suas diversas ordens de medidas. Imagem (Bild) designa, por 
conseguinte, não um simples decalque, mas o que se faz entender na forma alemã: Wir sind über etwas im Bilde 
(literalmente: “somos quanto a qualquer coisa, na imagem”, ou seja, “somos ou estamos no fato desta coisa”). (…) 
Fazer a ideia de alguma coisa de maneira a ser fixada, é, portanto pôr o ente ele mesmo diante de si para ver de que 
se trata, e tendo assim o fixado, o manter constantemente nesta representação. (…) Lá onde o Mundo se torna 
imagem concebida (Bild), a totalidade do ente é compreendida e fixada como aquilo sobre o qual o homem pode se 
orientar, como aquilo que ele quer por conseguinte levar e ter diante de si, aspirando assim a pará-lo, em um sentido 
decisivo, em uma representação. Weltbild, o mundo na medida de uma “concepção”, não significa, portanto, uma ideia 
do mundo, mas o mundo ele-mesmo apreendido como aquilo que se pode “ter-ideia”. O ente em sua totalidade é, 
portanto, tomado agora de tal maneira que ele é só e verdadeiramente ente na medida em que é parado e fixado pelo 
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imprescindível apresentar uma “entidade mental especial”, chamada de 

“sentido”, para explicar a intencionalidade.  

Para Heidegger, discutir e aspirar aos trabalhos de respeitáveis filósofos 

da história da Metafísica era uma tarefa necessária, enquanto Husserl 

repetidas vezes ressaltou a importância de um princípio radicalmente novo 

para a filosofia e, com escassas ressalvas (Descartes, Hume, Locke e Kant), 

queria restaurar a história do pensamento filosófico. Heidegger adotou uma 

nova linha, focada na preocupação fenomenológica dedicada ao que está 

oculto na experiência do cotidiano.  

Em sua crítica, Heidegger ponderou pontos essenciais da fenomenologia 

husserliana sobre o conceito de “intencionalidade”, a expansão do conceito de 

“intuição categorial e a priori”. Situando toda sua atenção na analogia entre 

“intuição sensível” e “intuição categorial”. Utilizando pressupostos abertos por 

seu mestre, Heidegger descobriu um novo campo para reformular a mais 

antiga tese filosófica e evocou uma nova fronteira para o conceito de 

percepção. Michel Haar (1998, p. 128-129) demonstra, em sua anotação, que 

não há, de acordo com Heidegger, percepção bruta, factual. Toda percepção 

“pressupõe que seja dado e compreendido um mundo, com seus reenvios 

significantes e um modo de doação ou um sentido do ser dos entes que podem 

ser reencontrados [...]”.  

Ora, dessa forma, pode-se conceber que a imagem, enquanto produto 

resultante da percepção se define pelo sentido do que percebemos e não o 

inverso. 

Heidegger debruça toda sua atenção ao caráter intencional da 

consciência, no qual encontra o caminho que permite e dá acesso a uma 

sensibilidade que de modo algum é “cega”. É a “intencionalidade através da 

sensibilidade que possibilita o acesso ao objeto sensível”. 

Assim, o fundamento do objeto não pode ser formado a partir de simples 

dados sensoriais, já que os dados sensoriais não existem “per si”, antes se 

descobrem desde sempre, como que animados por uma finalidade de pacto 

com a qual são percebidos, e são momentos da “coisa” para a qual reenviam. 

Para Heidegger, uma cor é “sempre a cor de uma superfície para a qual nos 

                                                                                                                                                                          
homem na representação e na produção. (…) O ser do ente é agora buscado e descoberto no ser-representado do 
ente. (Heidegger, 1962) 



101 

 

reenvia” e “é o caráter do ato que anima”. A percepção fazendo-a ser “tal ou 

tal”, bem como percepcionar o objeto de “tal ou tal” maneira.  

De acordo com Heidegger, o que é percebido pela consciência é um 

objeto60, uma “coisa”, mas não o objeto em si que, embora não possa ser 

percebida pela sensibilidade, é proporcionada na sensibilidade. 

Na alegação de Heidegger sobre a construção da “objetualidade do 

objeto”, tal ação seria elucidada a partir da intuição categorial, ou melhor, é 

partindo da intuição categorial que Heidegger sugere que “um objeto é para 

Husserl não um utensílio com a sua serventia própria, mas sim um objeto que 

funciona enquanto exemplo de um simples objeto”. 

Se na percepção sensível o objeto se localiza atualizado por ele mesmo, 

por meio de um ato simples, isso não pode de modo algum significar que ele 

seja “um dado bruto e indiferenciado, visto que o objeto sensível é sempre 

presente enquanto tal ou tal”. Diz Husserl:  

 

[…] um objeto individual não é algo meramente individual, um “isto 
aí”, indiferenciado, ele tem enquanto “em si mesmo” assim ou assim 
constituído a sua peculiaridade (Eigenart), a sua efetividade de 
predicáveis essenciais que lhe devem convir (enquanto ente tal como 
ele é em si mesmo) para que lhe possam convir outras determinações 
secundárias ou acidentais. (Heidegger, 1929, p. 173) 

 

Assim, segundo a estrutura enquanto “tal ou tal”, o objeto sensível é 

presente. Parece-nos muito oportuno observar tal pensamento; se o objeto 

sensível nunca comporta um conhecimento absoluto, se por meio das 

prováveis perspectivas em que o mesmo pode ser apontado ele sempre é mais 

visado, logo, o objeto sensível é apenas presente enquanto “tal ou tal” e é 

mesmo esta estrutura “enquanto que” que vai permitir a Heidegger o acesso à 

possibilidade de conhecimento acerca do objeto.  

Apelando à linguagem da escolástica, podemos afirmar que na “intuição 

sensível a estrutura enquanto que” nos conduz à distinção, no objeto dado, 

entre objeto material e objeto formal. Ainda que tal distinção implique que o 

                                                           
60 Husserl usa o termo Gegenständlichkeit para designar, de modo geral, o modelo intencional dos atos objetivos. 
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“ser” (é) esteja já pressuposto - como o próprio Husserl sugestiona reconhecer 

e de que já tenha uma interpretação apofântica61 do enunciado. 

Observamos que a “intuição categorial” se caracteriza, assim, por libertar 

o “ser” da união do juízo, considerando-o como fenômeno, e se tal distinção 

levou Heidegger a apresentar a questão “que significa ser?” ou “qual o sentido 

do ser?” tais questões, que são o fio condutor de todo o pensamento 

heideggeriano, nos levam a crer que não foram formuladas por Husserl, haja 

vista que segundo Heidegger, para Husserl “(…) não havia aí sombra de uma 

questão possível, porque para ele era de si compreensível que “ser significa 

ser – objeto.” Dessa forma, se em “Ser e Tempo” (2008) não deparamos com 

um objeto senão como resultado de ser dos utensílios, também não 

encontramos uma consciência em concordância aos modelos que Husserl a 

formulou. 

Assim, no lugar de Bewußtsein62 passamos a ler Dasein, um ser 

acessível que não se encontra recluso na imanência de uma consciência que 

jamais é inquirida quanto ao seu “ser”. Dessa forma, concluímos que, para 

Heidegger, a questão sobre o “ser” evoca as condições de possibilidade 

presentes nas próprias ontologias que precedem e instituem as chamadas 

ciências ônticas. “A investigação ontológica [...] confere à questão do ser um 

primado ontológico que vai muito além de simplesmente reassumir uma 

tradição venerada e um problema até agora sem transparência.” (Heidegger, 

2008, p. 47). 

 

 

3.5 PERCEPÇÃO E CONSCIÊNCIA 

 

 

Em sua busca sobre a Fenomenologia da Percepção (1945), Maurice 

Merleau-Ponty define a fenomenologia como o estudo das essências, incluindo 

a essência da percepção e da consciência. Para ele, a fenomenologia é um 

                                                           
61 Declarativo ou revelativo. Aristóteles chamou de apofântico o enunciado que pode ser considerado verdadeiro ou 
falso e considerou que esse tipo de enunciado é o único objeto da lógica, da qual, portanto, são excluídas as orações, 
as ordens, etc., cujo estudo pertence à retórica ou à poética. In Vocabulário de Filosofia Speculum, 2010. 
62 Em Husserl, a consciência é presente a ela mesma na própria imanência, bem como tudo o que é só é na imanência 
da consciência. (Heidegger,1976, p.120) 
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método de expor a natureza de nosso contato perceptivo com o mundo e, 

consequentemente, de nossa experiência de mundo. 

A percepção é o alicerce da experiência que norteia todos os atos 

conscientes. O mundo é um palco de percepção e a consciência confere um 

sentido para esse mundo. Para Merleau-Ponty, nosso sentido de existência 

está diretamente ligado a essa percepção do mundo. 

Nessa perspectiva, a percepção pode ser organizada pela ação 

associativa, podendo ser a porta de atenção para a mente. Segundo ele, a 

atenção em si não gera nenhuma percepção, mas encaminha para o campo da 

ação perceptiva. “A percepção como encontro das coisas naturais está no 

primeiro plano de nossa pesquisa [...] como arquétipo do encontro originário, 

imitado e renovado no encontro do passado, do imaginário, da ideia.” (Merleau-

Ponty, 2000, p.155) 

Merleau-Ponty propõe que o empirismo e o racionalismo tradicional são 

insuficientes para delinear a fenomenologia da percepção. O empirismo 

defende que a experiência é a fundamental fonte de conhecimento, e que o 

conhecimento é resultado das percepções sensoriais. O racionalismo sustenta 

que a razão é a principal fonte de conhecimento, e que o conhecimento não 

está amarrado às percepções sensoriais. Merleau-Ponty articula que o 

empirismo tradicional não esclarece como a natureza da consciência define as 

nossas percepções, enquanto que o racionalismo não elucida como a natureza 

de nossas percepções dá origem à consciência.  

Merleau-Ponty explica que uma sentença pode ser definida como uma 

percepção da relação existente entre os objetos de sua percepção. Uma 

decisão pode ser uma explicação lógica e formal dos sinais proporcionados 

pela percepção sensorial. Mas a avaliação não é uma atividade meramente 

lógica, nem uma atividade puramente sensorial. Decisões podem transcender a 

razão e a experiência. “Só admitiremos um mundo pré-constituído, uma lógica, 

por tê-los visto surgir da nossa experiência com o ser bruto, que é como o 

cordão umbilical de nosso saber e a fonte do sentido para nós.” (Merleau-

Ponty, 2000, p. 155) 

Assim, apresentamos a percepção como um conjunto de significados 

pelo qual um objeto fenomenal é reconhecido. A finalidade de quem está 
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percebendo um elemento é cogitada no “circo” ao qual o objeto fenomenal 

pertence. A percepção não é meramente uma sensação, nem é genuinamente 

a interpretação. Merleau-Ponty alega que a consciência não é simplesmente 

uma função de representação ou uma faculdade de significação. 

A consciência é uma ação projetiva, que desenvolve os elementos 

sensoriais para além do seu próprio significado privativo e utiliza-os para a 

expressão do ato espontâneo. A consciência é um processo sensitivo, assim 

como o raciocínio.  

A experiência pode ser reflexiva ou irrefletida, sendo que a última pode 

ser conhecida como reflexão posterior. A reflexão pode ser consciente de si 

mesma como uma experiência, também pode ser uma forma de compreender e 

estruturar a experiência. A reflexão pode ser focada consecutivamente em 

distintas peças de um campo perceptivo. Segundo Merleau-Ponty, os objetos 

possuem um horizonte de percepção interior da consciência e um horizonte 

externo no mundo externo. 

A estrutura objeto-horizonte capacita o sujeito a distinguir os objetos de 

percepção um do outro. Aspectos psicológicos e fisiológicos da percepção 

podem se sobrepor e se influenciar reciprocamente. A espacialidade do corpo 

humano, ou a "imagem corporal", é um modelo de como os fatores psicológicos 

e fisiológicos tem a capacidade de influenciar a percepção.  

 
Outrossim, não nos permitimos introduzir na nossa descrição os 
conceitos oriundos da reflexão, seja ela psicológica ou 
transcendental: esses conceitos não são, o mais das vezes, senão 
correlativos ou contrapartidas do mundo objetivo. Devemos renunciar, 
para começar, a noções tais como "atos de consciência", "estados de 
consciência", "matéria", "forma", e mesmo "imagem" e "percepção”. 
Excluímos o termo percepção em toda a extensão em que já 
subentende um recorte do vivido em atos descontínuos ou uma 
referência a "coisas" cujo estatuto não se precisou, ou somente uma 
oposição entre o visível e o invisível. Não que essas distinções sejam 
definitivamente desprovidas de sentido, mas porque, se as 
admitíssemos logo de entrada, cairíamos nos impasses de onde 
temos de sair. (Merleau-Ponty, 2000, p.155) 

 

Compreende-se, então, que o corpo humano é um espaço significativo 

que coopera na formulação do sentido das ações pessoais. O corpo é também 

a raiz do movimento expressivo, sendo assim, um meio para a percepção do 
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mundo. A experiência corporal dá a percepção de um significado diferente 

daquele estabelecido pelo simples pensamento. 

Dessa forma, o raciocínio de Descartes "Penso, logo existo" não leva em 

conta como a consciência é influenciada pela presença do próprio corpo neste 

ato. “[...] não queremos dizer que se possa perceber sem corpo, mas, ao 

contrário, que é preciso reexaminar a definição de corpo como puro objeto para 

compreendermos como pode ser nosso vínculo vivo com a natureza.” 

(Merleau-Ponty, 2000, p. 37) 

A existência é uma condição que compreende a existência de seres 

conscientes e inconscientes das coisas. A ideia de “corpo” não pode ser 

separada da experiência do corpo, porque a mente e o corpo não podem ser 

separados como sujeito e objeto. A mente e o corpo ocupam cada um seu 

próprio ser, inerentemente às percepções do controle do corpo que é percebido 

pela mente. Toda sensação é de um campo sensorial. 

O conceito de um campo sensorial sugere que todos os sentidos são 

espaciais, e que todos os objetos sensoriais necessitam de uma ocupação 

neste espaço. Cada objeto que é percebido pertence a um domínio de outros 

objetos que não são percebidos. “Compreende-se que vemos as próprias 

coisas no lugar em que estão, segundo o ser delas, que é bem mais do que o 

ser-percebido, e estamos afastados delas por toda a espessura do olhar e do 

corpo.” (Merleau-Ponty, 2000, p. 131). Assim, toda sensação percebida 

pertence a um domínio de outras sensações que não são simultaneamente 

percebidas pelo sujeito.  

Neste campo sensorial, o espaço pode ser definido como uma forma de 

experiência externa, diferente assim do recinto físico no qual as “coisas” 

externas são propostas. As analogias entre objetos no espaço são mostrados 

pela experiência do sujeito que os percebe. Assim, um campo perceptivo é um 

campo em que as percepções, necessariamente, estão presentes no tempo e 

no espaço. O espaço é alterado e reestruturado pelo tempo. 

Dessa forma, a memória ganha a capacidade de relembrar ou 

reconhecer o passado, e pode ser influenciada por inúmeras e imprevisíveis 

inquietações na percepção.  
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Quando perguntamos se o espaço, o tempo, o movimento, o mundo 
existem, o campo da questão é mais amplo [...] existe alguma coisa, e 
cabe somente saber se é este espaço, este tempo, este movimento, é 
este mundo que acreditamos ver e sentir. (Merleau-Ponty, 2000, 
p.106)  
 
 

A percepção pode ser exata ou caluniosa. Ou seja, uma “ilusão” pode 

ser uma falsa percepção, ou a percepção da “coisa” de forma fantasmática.  

 

Aberta sobre a própria coisa não deixa de ser menos nossa, 
porquanto a coisa é, doravante, o que pensamos ver – coitatum ou 
noema. Não sai mais do círculo de nossos pensamentos do que a 
imaginação, também ela, pensamento de ver mais, pensamento que 
não procura o exercício, a prova, a plenitude, portanto a si mesma e, 
só se pensa pela metade. Assim, o real se transforma no correlativo 
do pensamento e o imaginário é, no interior do mesmo domínio, o 
círculo estreito dos objetos de pensamento pensados pela metade, 
meio objetos ou fantasmas que não possuem consistência alguma, 
lugar próprio, desaparecendo ao sol do pensamento como os vapores 
da manhã, não consistindo, entre o pensamento e o que ele pensa, 
mais do que em uma fina camada de impensado. (Ibid.: 39) 

 

 

 

3.6 REPRESENTAÇÃO PERCEPTIVA  

 

 

Para compreender a percepção da imagem, outra abordagem para o 

conceito de percepção se faz necessária. Observando a obra de Henri 

Bergson, principalmente sua obra prima Matéria e Memória (1896), 

percebemos a originalidade que o remete ao restrito posto de representante 

mais conceituado e original da nova "filosofia da vida", a qual recebeu dele a 

silhueta mais completa. Bergson dá início à hipótese de que tudo o que 

sentimos são imagens, ampliando assim a base de utilização da imagem em 

seu conhecido método da intuição63.  

Bergson proporciona uma nova apresentação para o problema da 

percepção em termos de imagens, atribuindo uma posição intermediária entre 

o realismo e o idealismo (Matéria e Memória, 1999: 26). Ele utiliza o conceito 

de imagem para contradizer a “duvidosa” crença do realismo e do materialismo 

                                                           
63 A definição de intuição para Bergson consiste no fato que a filosofia não pode ter outro método que o da intuição. 
Qualquer outro método que não seja a intuição falsearia radicalmente a atitude filosófica.  (Morente, 1979) 
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- que propõe que a matéria é uma coisa que possui um poder oculto capaz de 

causar representações em nós. 

Para Bergson, a matéria não é uma entidade enigmática, situada no 

“além” de nossas representações, produzindo-as, mas apenas uma “imagem”. 

O próprio cérebro - órgão material - não foge a esse status de imagem. 

Assim, além da crítica ao idealismo e ao materialismo, Bergson se atém 

a reduzir a matéria à representação que temos dela. Para ele, a imagem difere 

da representação, mas não da natureza da representação. Segundo Bergson, 

a imagem é menor que a “coisa” apresentada, mas é muito maior do que uma 

simples representação. O "maior" e o "menor", neste caso, indicam que a 

representação possui um “grau” diferente da imagem. Também sugere que a 

percepção é contínua, fomentada pelas imagens da matéria. A hipótese dessa 

imagem, de acordo com Bergson é reativar a percepção do real.  

Em seu pensamento sobre a percepção, Bergson confirma a questão 

citada por meio da doutrina da percepção pura, na qual a imagem de uma 

“coisa” intrínseca na matéria se transforma numa representação. Assim, a 

representação é sucessivamente uma imagem virtual. Na ação da percepção 

há uma passagem a partir da imagem, ontológica e inerente à ela, que 

dualmente a projeta para quem a percebe. 

Para Bergson, a percepção não adiciona nada de novo para a imagem, 

na verdade, retira algo de sua “essência”. A “representação é uma diminuição 

da imagem”. A “transição da imagem para a percepção pura” é o 

"discernimento no sentido etimológico da palavra," onde ocorre a "escolha" 

daquilo que se percebe.  (Bergson, 1999, p. 38)  

A “escolha”, de acordo Bergson, acontece devido às necessidades 

próprias fundadas em nossos corpos. Ou seja, ela é o produto da 

representação consciente, do desaparecimento daquilo que não tem interesse 

fundamental para as funções corporais, e ao mesmo tempo vital para a 

conservação daquilo que se faz absolutamente necessário para a existência do 

corpo. 

A percepção consciente de um ser vivo, deste modo, se depara com 

uma inevitável "pobreza necessária".  Ele entende que o “possível” é o que 

existe realmente. E que o “as coisas são para as pessoas comuns” é 



108 

 

justamente “o que elas não são realmente”, isto é, algo determinado, fixo e 

imobilizado. Assim, não há como supor algo como uma obra possível, no 

sentido de preexistente, que anteceda a obra real, mas como algo possível, 

antes de ser real. 

 
Quando um músico compõe uma sinfonia, sua obra era possível 
antes de ser real? Sim, se entendermos por isto que não havia 
obstáculos intransponíveis à sua realização. Mas deste sentido 
negativo da palavra passamos, sem perceber, para um sentido 
positivo; admitimos que tudo o que se produz podia ser 
antecipadamente percebido por um espírito suficientemente 
informado, preexistindo assim, sob forma de ideia, à realização; 
concepção absurda no caso de uma obra de arte, pois desde o 
momento em que o músico possui a ideia precisa e completa da 
sinfonia que ele fará, sua sinfonia está pronta. Nem no pensamento 
do artista, nem, e com maior razão, em nenhum outro pensamento 
comparável ao nosso, mesmo impessoal, mesmo virtual, estava a 
sinfonia na qualidade de possível, antes de ser real. (Bergson, 1996, 
p. 13) 

 

Em síntese, percebemos na obra de Bergson a presença de dois 

domínios: de um lado, o “domínio da matéria espacial e rígida”, submisso “à 

inteligência prática”; de outro, o “domínio da vida e da consciência” que 

permanece e satisfaz a intuição. Dessa forma, o “ser” da inteligência é 

unicamente prático. Os conhecimentos, obtidos por este meio intuitivo, não 

podem ser expressos em ideias abertas e concisas, também não são 

plausíveis suas demonstrações. A única opção para o filósofo é amparar os 

outros a sentirem uma intuição semelhante à dele. Assim se elucida a 

opulência de imagens referentes que as obras de Bergson proporcionam. 

 

 

3.7 PERCEPÇÃO DO MUNDO SENSÍVEL 

 

 

A estratégia fundamental que nos possibilita encontrar os caminhos do 

mundo, transformando-nos em testemunhas de sua singularidade, emana da 

comunicação. Da mesma forma que o olhar aprisiona os elementos que o 

constituem e possibilitam a matéria perceptiva para sua representação. O 

grande dilema, para Merleau-Ponty, está na tentativa de elucidação de sua 
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essência. “Podemos vivê-la, não podemos nem pensá-la, nem formulá-la, nem 

erigi-la em tese.” 

Para Merleau-Ponty, toda possibilidade do que se vê, por princípio, está 

nos contornos do olhar. O mundo visível e o mundo dos projetos são partes 

globais do mesmo ser; e é essa intuição que nos impede de imaginar que a 

visão é uma intervenção do pensamento, alçada em presença do espírito, 

criando um mapa ou uma representação do mundo. 

Para que seja possível essa articulação entre o olhar e o que estimula 

sua ação, se faz presente o corpo próprio. Nas palavras de Merleau-Ponty, 

“meu corpo móvel conta com o mundo visível, faz parte dele, e por isso posso 

dirigi-lo no visível. Por outro lado, também é verdade que a visão depende do 

movimento. Só se vê o que se olha”. Ele resgata a figura do pintor, para 

suscitar a importância do olhar na aproximação do mundo real, em sua 

“ruminação do mundo”.  

 
O pintor não tem outra técnica a não ser o seu olhar e o seu mover-
se. Ele se vê em seu mover-se, ele é vidente. Há, mesmo, um 
entrelaçamento do visível e do movimento da visão que nos [...] 
impede de a concebermos como uma operação de pensamento que 
ergueria, diante do espírito, um quadro ou uma representação do 
mundo, um mundo da imanência e da idealidade. Imerso no visível 
por seu corpo, embora ele próprio visível, o vidente não se aproxima 
daquilo que vê: só se aproxima dele pelo olhar, abre-se para o 
mundo. E, por seu lado, esse mundo, de que ele faz parte, não é em 
si ou matéria. (Merleau-Ponty, 1975, p. 278). 

 

A reflexão de Merleau-Ponty nos leva a dedução de que a origem de um 

mundo sensível precede qualquer princípio do pensamento. A certeza 

“injustificável de um mundo sensível comum a todos nós” é o ponto de apoio da 

verdade. 

É segundo o sentido e a estrutura intrínsecos que o mundo sensível é 
“mais antigo” que o universo do pensamento, porque o primeiro é 
visível e relativamente contínuo e o segundo, invisível e lacunar; á 
primeira vista, este não constitui um todo, e só se tem a sua verdade 
com a condição de apoiar-se nas estruturas canônicas do outro. Se 
reconstituirmos a maneira pela qual nossas experiências dependem 
umas das outras segundo seu sentido mais próprio e se, para melhor 
revelarmos as relações essenciais de dependência, tentarmos rompê-
las no pensamento, perceberemos que tudo o que para nós se chama 
pensamento, exige essa sua distância, esta sua abertura inicial que 
constituem para nós campo de visão, campo de futuro e passado... 
em todo caso, já que se trata aqui apenas de tomar um primeiro 
contato com nossas certezas naturais, não há duvidas, de que elas 
repousam, no respeito ao espírito e á verdade, sobre a primeira 



110 

 

camada do mundo sensível, e de que nossa segurança de estar na 
verdade e estar no mundo é uma só. Falamos e compreendemos a 
palavra muito antes de aprender com Descartes (ou descobrimos por 
nós mesmos) que nossa realidade é o pensamento. A linguagem 
onde nos instalamos, nós aprendemos a manejá-la significativamente 
muito antes de aprender com a linguística (supondo-se que ela os 
ensine) os princípios inteligíveis sobre os quais “repousam”. (Ibid.: 23) 

 

Na busca por novas dimensões de sentido, Merleau-Ponty apresenta 

investigações filosóficas focadas na perspectiva da escola da filosofia clássica. 

Aparentemente, aponta “erros” no sentido da redução do que afirma ser 

tocante ao “ser”, não deixando de elogiar as investigações da filosofia e da 

imagem clássica enquanto abertura e exploração de novas dimensões de 

sentido.  

 
Como todas as ontologias clássicas, esta erige em estrutura do Ser 
certas propriedades dos seres, e nisto ela é verdadeira e falsa, poder-
se-ia dizer invertendo a palavra de Leibniz: verdadeira no que nega, e 
falsa no que afirma. O espaço de Descartes é verdadeiro, contra um 
pensamento submisso ao empírico, e que não ousa construir. Havia, 
primeiro, que idealizar o espaço, conceber esse ser perfeito no seu 
gênero, claro, manejável e homogêneo, que o pensamento sobrevoa 
sem ponto de vista e transporta por inteiro sobre três eixos 
retangulares, para que se pudessem um dia achar os limites da 
construção (...) que as dimensões são tomadas de antemão, pelas 
diversas métricas, sobre uma dimensionalidade, sobre um Ser 
polimorfo, que as justifica todas sem ser completamente expresso por 
nenhuma. Razão tinha Descartes de liberar o espaço. O seu erro 
estava em erigi-lo num ser inteiramente positivo, para além de todo 
ponto de vista, de toda latência, de toda profundidade, sem nenhuma 
espessura verdadeira. (...) Razão também tinha ele de se inspirar nas 
técnicas de perspectivas do Renascimento: elas incentivaram a 
imagem a produzir livremente vivências de profundidade, e, em geral, 
apresentações do Ser. Elas só eram falsas se pretendessem encerrar 
a investigação e a história da imagem, fundar uma imagem exata e 
infalível. (Ibid.: 97) 

 

 

Na procura pela “ontologia selvagem” que tem como hipótese a 

“percepção como consciência”, Merleau-Ponty remete para o corpo a noção 

antes percebida como uma faculdade intelectual, conferindo ao “sensível”, em 

sua “brutalidade irrefletida”, o estatuto ontológico fundamental de toda e 

qualquer gnosiologia. Tal pressuposto fomenta a renúncia da anterioridade 

reflexiva do “Cogito” e, também, a recusa de uma “filosofia da consciência”, 

porque a consciência não abarca o Sensível. Para ele, não existe uma 

consciência plena, da mesma forma que a redução fenomenológica não se 

satisfaz de modo pleno.  
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A percepção como a correlação consciência/mundo demonstra isso. O 

contato direto e imediato do corpo com o mundo faz com que ele se reconstrua 

continuamente, o corpo é outro a cada instante, a cada apresentação do Ser 

temos, consecutivamente, um novo mundo. Esse apresenta como formato 

geral, o “sensível”, que pode ser certamente atestado, também, como 

“ausência”. O “sensível” é também o vazio dos espaços entre as “coisas” 

presentes no mundo. Enquanto “ausência” ou impossibilitado de acesso, o 

“sensível” é integralmente pensamento, subjetividade e consciência. 

 

O sensível não é feito de coisas. É feito também de tudo que nelas se 
desenha, mesmo no vazio dos intervalos, tudo que nelas deixa 
vestígio, tudo que nelas figura, mesmo a título de desvio e como uma 
certa ausência: ‘o que pode ser apreendido pela experiência no 
sentido originário do termo, o ser que pode dar-se em presença 
originária (...). (Ibid.: 442) 

 

Outra linha teórica encontra em Platão (2000) argumentos iniciais sobre 

o mundo sensível. O pensamento platônico sobre o mundo sensível, 

independentemente da conexão exposta por ele sobre o mundo das ideias, é 

embrionário para compreendermos a tese do “real”. Para ele, as percepções do 

mundo material e sensível, das imagens e opiniões, era um tanto imperfeito, 

em constante transformação. 

Platão aproveita a noção de logos e cria a teoria platônica que 

pressupõe a distinção dos mundos sensíveis e inteligíveis, na qual afirma haver 

dois mundos diferentes e separados: o mundo sensível (dos fenômenos e 

acessível aos sentidos) e o mundo das ideias (inteligível, das essências 

imutáveis, que o homem atinge pela contemplação e pela depuração dos 

enganos dos sentidos). Dessa forma, Platão supera a oposição de Heráclito à 

“mutabilidade essencial” do “Ser” e a posição de Parmênides, onde “o ser é 

imóvel”, incluindo o mundo das ideias ao “Ser” proposto por Parmênides e o 

“mundo dos fenômenos” ao devir64 heraclitiano. 

No livro VII da República, no célebre “mito da Caverna”, Platão expõe 

suas ideias. Ele apresenta a hipótese de que há uma caverna onde alguns 

homens estão acorrentados desde a infância. Eles não podem retornar para a 

entrada e enxergam apenas uma singela parede ao fundo. Nessa parede são 

                                                           
64 Devir é um conceito filosófico que qualifica a mudança constante, a perenidade de algo ou alguém. 
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projetadas sombras das “coisas” que acontecem às suas costas, onde existe 

uma fogueira. Platão alega que se um dos homens pudesse sair da caverna e 

admirar, à luz do dia, “os verdadeiros objetos”, quando retornasse à caverna e 

narrasse suas descobertas aos colegas seria considerado um ser insano. 

Na alegoria proposta por Platão, podemos integrar os homens presos à 

população e o homem livre a um filósofo. Os homens escravizados aceitam 

apenas o mundo sensível, já os livres conhecem a exata essência das coisas, 

conhecendo, assim, o mundo das ideias.  

Fica claro que, no pensamento de Platão, o mundo sensível é uma cópia 

imperfeita do mundo inteligível das ideias. Para ele, o mundo material somente 

se torna possível por meio das ideias. 

De certa forma, ampliando o pensamento de Platão, a imagem visível é 

uma cópia imperfeita da imagem natural, no entanto, única imagem possível 

para a experiência do real do mundo. 

 

 

3.8 MENTE E PERCEPÇÃO 

 

 

A escola da percepção contemporânea é uma célula ativa da filosofia da 

mente, que procura na investigação filosófica respostas para uma definição de 

percepção num contexto em que os mistérios da consciência ampliam suas 

possibilidades. A busca por uma teoria da percepção encontra na neurociência 

e na filosofia moderna amplo espaço para o eterno conflito de seus enigmas. A 

psicologia, a fisiologia, a biologia, a etologia, a antropologia e outras ciências 

trabalham em conjunto na premissa de encontrar novas respostas para a 

imensidão da percepção, da visão e, consequentemente, da consciência da 

experiência metafísica65 de mundo. 

                                                           
65 Metafísica (do grego μετα [meta] = depois de/além de/ entre/ através de e Φυσις [physis] = natureza ou físico) é um 
ramo da filosofia que estuda a essência do mundo. O saber é o estudo do ser ou da realidade. Ocupa-se em procurar 
responder perguntas tais como: O que é real? O que é natural? O que é sobrenatural? O ramo central da metafísica é a 
ontologia, que investiga em quais categorias as coisas estão no mundo e quais as relações dessas coisas entre si. A 
metafísica também tenta esclarecer as noções de como as pessoas entendem o mundo, incluindo a existência e a 
natureza do relacionamento entre objetos e suas propriedades, espaço, tempo, causalidade, e possibilidade. 
Aristóteles utilizou esta palavra, mas escreveu sobre temas relacionados à [physis] e sobre temas relacionados à ética 
e à política, entre outros semelhantes. Andrônico, ao organizar os escritos de Aristóteles, o fez de forma que, 
espacialmente, aqueles que tratavam de temas relacionados à physis viessem antes dos outros. Assim, eles vinham 
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Talvez o grande desafio de expor uma reflexão acerca do tema consista 

na imensa quantidade de questionamentos, ainda sem respostas, para os 

problemas filosóficos acerca da percepção e as díspares "raízes" que 

sustentam a base da filosofia da percepção. Assim, sem prejuízo para a 

investigação filosófica, aliás, muito pelo contrário, vale resgatar linhagens 

consideradas “ortodoxas” e, aproximá-las e/ou confrontá-las com as tidas como 

de “vanguarda” no contexto da pesquisa.  

Na possibilidade tradicional e/ou ortodoxa, ainda focamos a busca pela 

compreensão da experiência de mundo e suas vastas impressões imagéticas. 

O olhar entra em ação e alcançamos um mundo de “coisas” e acontecimentos 

significativos, de formas, de cores, de espaço e de movimento. 

Talvez aqui resida um dos grandes conflitos filosóficos acerca da 

imagem e da visão uma vez que, ao observarmos e/ou percebermos uma cena, 

não estamos nos conectando diretamente com aquilo que temos a impressão 

de ver. No pensamento de Merleau-Ponty resgatamos que o “que nos é dado”, 

podemos supor, “não é o mundo em si”, mas um padrão de luz na retina, e 

esse modelo não nos fornece dados suficientes para decidir como as coisas se 

localizam no ambiente externo.  

 

Ao mesmo tempo é verdade que o mundo é o que vemos e que, 
contudo, precisamos aprender a vê-lo. No sentido de que, em 
primeiro lugar, é mister nos igualarmos, pelo saber, a essa visão 
tomar posse dela, dizer o que é nós e o que é ver, fazer, pois, como 
se nada soubéssemos, como se a esse respeito tivéssemos que tudo 
aprender. (Merleau-Ponty, 2007, p.16) 

 

Assim, simplificamos a noção teórica de percepção como um processo 

em que o cérebro cria representações de características proeminentes do 

ambiente fundamentando-se na informação codificada pelos receptores 

sensoriais. Ou seja, a visão é um método de desvendar das imagens o que 

“está” no mundo, e “onde está presente”, uma vez que as informações para os 

padrões da imagem da retina não são suficientes, por si só, para motivar a 

organização do “mundo” percebido. 

                                                                                                                                                                          
além da física (Meta = depois, além; Physis = física). Neste sentido, a metafísica é algo intocável, que só existe no 
mundo das ideias. (Gorsky, 2008) 
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Uma vez que os arquétipos da imagem da retina são insuficientes, por si 

só, para definir a organização do ambiente externo, a percepção deve ser 

compreendida como um método de dedução “indutiva”.  Como indica Richard 

Gregory, a percepção é uma hipótese pertencente às “causas distais da 

estimulação proximal”; ou ainda, na famosa frase de Helmholtz, “a percepção é 

uma inferência (no sentido de dedução) inconsciente”. 

 

(...) A resposta, segundo ele, encontrava-se na doutrina específica 
dos nervos e na filosofia empirista tradicional. Assim, pelo fato de o 
nosso sistema nervoso mediar entre a realidade e a mente, nossa 
percepção do mundo exterior é apenas indireta. (...). (Helmholtz, 
1970, p. 88) 

 

Por essa razão, na filosofia contemporânea, percebemos o pensamento 

de que a percepção - especificamente a "visão prematura", em que 

supostamente um padrão de coordenação da superfície da retina é produzido - 

é “cognitivamente impenetrável”, ou seja, insensível à influência direta da 

cognição. Nas palavras de Pylyshyn (1999), percebe-se a crença e a 

expectativa do sujeito que percebe não ter influência sobre a “computação” 

subjetiva de cada pessoa que forma a percepção. 

Assim, nessa justaposição “ortodoxa”, a percepção é autônoma da 

cognição. De acordo com o mesmo autor, o conceito da visão "ortodoxa" da 

percepção tomou forma nos últimos cinquenta e poucos anos. O sociólogo e 

pensador francês, Edgar Morin, também apresentou pressuposto acerca de 

nossa incapacidade “computacional” acerca das incertezas da realidade.  

 

Da nossa incapacidade de conhecer senão por computação de 
signos/símbolos, o que torna incerta a natureza profunda da 
realidade, podemos determinar a objetividade da realidade 
conhecida, não a realidade dessa realidade. (Morin, 1986, p. 209)  

 

Grande parte dos “investigadores” que protegem o ponto de vista 

ortodoxo crê que, para cada “estado perceptual consciente do sujeito”, existe 

um “conjunto particular de neurônios cuja atividade é suficiente para a 

ocorrência desse estado”. O filósofo contemporâneo, David Chalmers, os 

chama de "correlatos neurais da consciência" para a percepção visual, onde a 
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atividade de agrupamentos neuronais pode servir como lócus (no sentido de 

lugar) para a ponte da percepção. 

Tal ponto de vista, aparentemente, nos faz crer que a neurociência 

moderna ganhou o espaço anteriormente ocupado pela psicologia e filosofia da 

percepção. Vale informar que os estudos de reconhecimento de padrões 

perceptivos e os estudos da visão existem há décadas. Deparamos-nos, agora, 

com novas alternativas que constituem uma heterodoxia66 significativa na 

ciência visual.  

De acordo com Maximino (2006), existem admiráveis debates entre 

esses programas de pesquisa, mas “o que os une é a sua convergência na 

crítica a alguns pontos da ortodoxia e a insistência na inseparabilidade entre 

percepção e ação”. Assim, podemos compará-los ao antigo programa 

behaviorista (que equacionava percepção e formação de conceitos, persistindo 

na percepção como comportamento) e ao programa da etologia67. 

Maximino (2006) confirma que o programa de Gibson é um importante 

rompimento com a ortodoxia. 

 

A percepção, segundo ele, não é uma ocorrência que toma lugar no 
cérebro do sujeito que percebe, mas é um ato do organismo como um 
todo, o ato de exploração perceptualmente guiada do ambiente. 
(Gibson, 1979) 

 

Para Gibson, nós nos referimos de forma equivocada à visão se 

pensarmos sobre ela como um processo subjetivo, fora da “pessoa”, no 

momento em que o cérebro estabelece um “modelo interno” do ambiente 

baseado nas imagens sensórias.  

 

Essa concepção de visão vira-se para a direção errada – aquela das 
condições internas que permitem a visão –, ao invés de assumir a 
visão como uma atividade do organismo como um todo. Em outras 
palavras, a função da visão é colocar o sujeito que percebe em 

                                                           
66 Heterodoxia (do grego heteródoxos, "de opinião diferente") inclui "quaisquer opiniões ou doutrinas que discordem de 
uma posição oficial ou ortodoxa". Como adjetivo, heterodoxo é usado para descrever um assunto como "caracterizado 
por desvio de padrões ou crenças aceites" 
67 A Etologia é a disciplina que estuda o comportamento animal (do Grego ethos = ser profundo, logia = estudo). Está 
ligada aos nomes de Konrad Lorenz e Niko Tinbergen, sob influência da Teoria da Evolução, tendo como uma de suas 
preocupações básicas a evolução do comportamento através do processo de seleção natural. Segundo Darwin, cada 
espécie é dotada de seu próprio repertório peculiar de padrões de comportamento, da mesma forma que é dotada de 
suas próprias peculiaridades anatômicas. Os etólogos estudam esses padrões de comportamento específicos das 
espécies, fazendo-o preferencialmente no ambiente natural, uma vez que acreditam que detalhes importantes do 
comportamento só podem ser observados durante o contato estreito e continuado com espécies particulares que se 
encontram livres no seu ambiente. (Darwin,1850, apud Bowlby,1982). 
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contato com o ambiente e guiar a ação, e não produzir experiências 
internas e representações. De acordo com essa visão, a informação 
diretamente disponível ao sujeito, no caso da visão, não será 
encontrada no padrão de irradiação sobre a superfície retinal, mas no 
ambiente que o animal explora. Em outros termos, Gibson nega a 
assunção da visão ortodoxa de que não estamos em contato direto 
com aquilo que vemos. Para ele, a percepção é direta, e não é 
mediada pelas sensações ou imagens que servem como a base da 
reconstrução de uma representação daquilo que vemos – ela é uma 
inspeção direta, e não uma representação. (Maximino, 2006, p. 07) 

 

Constata-se que a percepção não atua de acordo com os mecanismos 

de reconstrução inferencial (no sentido de aquilo que se conhece por meio do 

raciocínio) baseada em representações internas. A percepção, para Gibson, 

reside na hipótese de que o sujeito que percebe está em contato direto com o 

ambiente graças à sua sensibilidade às estruturas invariantes na luz do 

ambiente.  

Vale destacar pontos fundamentais neste processo. A percepção é ativa, 

ela não ocorre como uma série de "instantâneos" que correspondem a imagens 

retinais estacionárias, mas como um fluxo visual dinâmico. Fica claro, também, 

que existem conexões entre a estrutura desse fluxo e as características visíveis 

do ambiente. 

Dessa forma, o “Sujeito”, explicitamente íntimo a essas correlações, é 

competente para "captar" os conteúdos do espaço, por sua vez explícitos na 

troca de luminosidade, sem haver a necessidade de reconstrução do ambiente 

por um novo processamento de informações. Tal modelo não poderia deixar de 

ser citado como amplamente controverso. 

Outras propostas de modelos para uma teoria da percepção encontram 

subsídios no discurso de Fodor e Pylyshyn (1981). Eles sugerem que o insólito 

contato que temos com o mundo é possível, apenas, por meio da “estimulação 

de nossos receptores sensoriais por padrões de energia”. Assim, a percepção 

deve ser indireta: deve ser um processo de representação com fundamento 

nessa relação sensorial periférica. 

A percepção continua, na perspectiva científica, no entanto, como um 

processo subpessoal de representação computacional. Por outro lado, o 

trabalho de Maturana e Varela (apud Maximino,1979) argumenta que é um 

equívoco o pensamento de que o sistema nervoso atua como um sistema de 
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entradas e saídas, responsável pela codificação de uma representação interna 

do mundo interno. 

De forma oposta ao ato de representar um mundo externo independente, 

o sistema nervoso cria, aprimorado em sua própria atividade de auto-

organização, o comando perceptual e motor do animal. Assim, Varela 

proporcionou um modelo "incorporado" da percepção. Por convenção, essa 

visão indica que itens perceptuais significativos, ao invés de serem 

internamente “representados na forma de um modelo do mundo”, são criados 

como resultado da ligação estrutural do organismo com o seu ambiente. 

De acordo com Maximino (2006), outro bom exemplo dessa percepção é 

o modelo de “visão de cores” proposto por Evan Thompson, Adrian Palacios e 

Francisco Varela. “Eles renunciam a visão ortodoxa, elucidada na pesquisa 

computacional e na filosofia da mente funcionalista." Para eles, a função da 

visão de cores é restaurar, a partir da “imagem retinal”, probabilidades 

admissíveis do domínio “distal invariante” de “refletância espectral” das 

superfícies (no sentido da porcentagem de luz em cada comprimento de onda 

que uma superfície reflete). 

Fundamentados em estudos sobre visão de cores em várias espécies, 

eles formularam o pensamento de que animais diferentes têm “espaços 

fenomenais” de cores diferentes, e que a visão de cores não tem a função de 

descobrir alguma característica única do ambiente. A partir daí, eles utilizam 

esses argumentos para produzir um modelo "incorporado" da cor, em que as 

características de cor são instituídas pela ligação perceptual e motora dos 

animais com no relacionamento direto com seu ambiente. 

Podemos citar ainda, outras fontes sobre o mesmo tema, no sentido de 

desmistificar o pensamento filosófico fundamental e, consequentemente, as 

invariáveis descobertas da ciência moderna em seu sentido mais amplo. 

Dissertando com Maximino (2006), ampliamos novos modelos de pensamento 

acerca da percepção. Milner e Goodale (1995) argumentam a existência de 

dois sistemas visuais, um é destinado ao “controle visual da ação”. 

Em apoio a esse cogito, eles mencionam que em estudos clínicos “os 

sujeitos” fazem relatos que podem indicar erros de percepção, mesmo quando 

suas respostas motoras são baseadas em ponderações visuais ajustadas ao 
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ambiente. Paul Bach-y-Rita (1998) sugeriu que é possível "ver" por meio de 

sensações táteis. Para ele, quando as sensações estão corretamente inseridas 

em um contexto sensório-motor a percepção visual obtém sucesso de maneira 

indireta.  

Outro fundamento que chama a atenção é o de Gareth Evans (apud 

Maximino), que enfatizou a importância de habilidades de movimento corporal 

para a percepção. Sua análise filosófica da "Questão de Molyneux"68 

fundamenta que o total controle de um conjunto de habilidades sensório-

motoras é uma qualidade essencial para a capacidade em vivenciar o espaço.  

A atual neurociência visual apresenta inúmeros questionamentos para 

tal questão, haja vista que o olho está em contínua movimentação e a nitidez 

do espaço e as possibilidades cromáticas da retina são limitadas e disformes. 

Assim, compreende-se que a passagem da luz para a retina é dificultada por 

inúmeros vasos sanguíneos e fibras neurais e, por conseguinte, sabemos da 

existência de um "ponto cego" na retina que não apresenta nenhum 

fotorreceptor.  

 

 

 

Figura 14 – Efeitos visuais com o ponto cego da retina. Talvez você nunca tenha se dado 
conta, mas existe uma parte dos teus olhos que não enxerga. Para demonstrar esse fato, faça 
o seguinte experimento: 1. Feche seu olho esquerdo; 2. Olhe para o “X” da figura acima 
enquanto presta atenção na figura da direita; 3. Aproxime e afaste a cabeça; 4. Em certa 
distância você perceberá que a figura da direita desaparece. A visão de todas as pessoas pode 
produzir este fenômeno. Isto ocorre porque existe em nossa retina um "ponto cego", isto é, uma 
área em que não há receptores para codificar os estímulos visuais. Não conseguimos ver nada 
que é focalizado no ponto cego. O ponto cego da retina está na região chamada de disco 
óptico, onde ocorre a saída do nervo óptico e a entrada dos vasos sanguíneos que irrigam a 
cavidade ocular. O interessante disso é que, se uma parte do olho não pode enxergar, o 
sistema visual usa a informação de áreas adjacentes para preencher as informações que 
faltam.  

 

                                                           
68
 Questão proposta por William Molyneux a John Lock, perguntando se um homem que nasceu cego, sendo capaz de 

distinguir uma esfera e um cubo através do toque, seria capaz de distingui-los visualmente se recuperasse a visão. 
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Outra intrigante informação recai sobre a existência de “duas imagens 

retinais”, que são processadas de cabeça para baixo. Diante de um 

fundamento tão complexo, temos a faculdade exponencial de experiências 

visuais minuciosamente detalhadas do ambiente. O grande questionamento da 

atual neurociência visual é elucidar como o cérebro cria um “caminho” entre o 

que é apresentado no sistema visual e o que é vivenciado pelo “sujeito” que 

percebe. 

Dessa forma, percebemos, no exposto acima, a importância da ação, da 

corporalidade e do fenômeno da criação do “real” imagético para a 

representação do mundo natural. Tais fenômenos têm sido enfatizados por 

filósofos e psicólogos que trabalham na tradição da fenomenologia husserliana. 

Por isso, existe uma convergência significativa entre as preocupações e 

análises dessa tradição e as aproximações comportamentais e experimentais 

da percepção, atualmente “pesquisada” pela neurociência, ciências cognitivas, 

etologia, biologia, entre outras. 

Vale resgatar, em tempo, Husserl, que em sua análise extensa acerca 

da fenomenologia da experiência perceptual, delineou a interdependência 

funcional intrincada entre a percepção e a cinestese (enquanto sensação do 

movimento), bem como citar que essas análises foram ampliadas por Merleau-

Ponty em sua obra "Fenomenologia da Percepção". 
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CONCLUSÃO 

 

 
"Tudo quanto vemos esconde outra coisa; 
adoraríamos ver o que aquilo que vemos 

esconde de nós..." . 
René Magritte. 

 

 

A proposta de investigar as possibilidades da imagem sensível, de 

maneira a resgatar os fundamentos epistemológicos ligados à sua percepção e 

representação como “medium” do mundo, foi estimulada pelo fragmento 

extraído da obra O visível e o invisível, de Merleau-Ponty, que apresenta o 

termo: “Nichturprasentierbar” que, na tradução entusiasta deste autor, 

compreende “aquilo que não pode se apresentar originariamente”.  

A partir deste fragmento, outra reflexão apropria-se do contexto da tese, 

quando a frase de Vilém Flusser “Imagens são mediações entre o homem e o 

mundo [...] o mundo não lhe é acessível imediatamente.” demonstra, dentro 

dos parâmetros desta pesquisa, uma conformidade e semelhança reflexiva. De 

certa forma, reservada a importância e especificidade de cada autor, ambos 

remetem a uma imagem mediadora, ausente enquanto visibilidade na natureza, 

no entanto, presente como aparato cognitivo e fenomenal, fundante no aspecto 

da experiência que estimula nossos sentidos a transpor os “biombos” da 

imagem no mundo e remetê-la a uma visibilidade mediadora, mágica e real. 

Quando se evoca o real, indiretamente propõe-se a sua essência mais 

imersiva, ou seja, a habilidade de manifestação da presença, que 

imediatamente remete a complexidade de sua ausência. Dessa forma, conclui-

se que o real, de fato, existe, no entanto, nos é negado.  

A negação é espontânea e ocorre no mundo natural, onde a 

possibilidade de acesso ao real se dá unicamente por meio da representação 

da ação física, resultado da percepção que modula, estimula e recria o mundo 

sensível, evocando assim, de maneira fenomenológica, a presença da imagem, 

que atua como “medium” entre o fato e a imaginação, entre a coisa e o seu 

significado. A imagem rompe todas as tramas da fantasia e produz sentido, ela 
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é extratora e ao mesmo tempo moduladora da amplitude cultural de quem a 

percebe. 

E, na evocação desta imagem, percebe-se sua relevância, responsável 

pela conformação do conhecimento do homem moderno, predominantemente 

ativa na cognição e mediação do mundo concreto, sensível e natural. Ela 

rompe as barreiras da imanência e atravessa a dimensão analógica e 

metafórica, rumo ao conceito, às infinitas possibilidades do abstrato. 

Numa abordagem sintética, no conceito Kantiano, a imagem é detentora 

de uma ambivalência que a posiciona entre o concreto e o abstrato, entre a 

realidade e o pensamento, estimulando e apresentando-se no campo sensível 

e inteligível de nossa existência. Fica clara sua responsabilidade na função da 

reprodução e interiorização do mundo exterior: a imagem nos faz ver, nos 

remete ao pensamento e nos estimula a acreditar na possibilidade do real. 

 A imagem possibilita amplas criações, oriundas de sua estrutura de 

mediação, de amplitude da simulação e da percepção, devido ao seu caráter 

ontológico de sua essência, que nos remete à magia e a fantasia das 

visibilidades do mundo experimentando, encarnado e/ou mediado.  

Nos três capítulos apresentados - que expõem algumas das formas 

conhecidas da manifestação imagética, principalmente dos modelos da 

representação, da linguagem e da imaginação - a reflexão propõe uma busca 

fora dos meios, numa tentativa de descobrir a imagem enquanto imagem e sua 

importância para o conhecimento de seus “médiuns” que a “encarnam” e 

tornam visível sua natural invisibilidade. 

Reconhece-se, em função da pesquisa que modela essa tese, sua 

função mediadora, princípio direto de conhecimento e sua intrínseca relação 

mimética entre a imagem e seu modelo. Conforme demonstrado nos capítulos 

anteriores, o movimento da imagem rompe os domínios do tempo e do espaço, 

ligando-a, quase sempre, à origem que resgata e apresenta, de maneira 

avassaladora, a plenitude de sua essência criadora e progenitora da existência. 

 Os pressupostos teóricos de Merleau-Ponty acerca da impossibilidade 

de sua apresentação original e direta, que remete à invisibilidade de sua 

natureza, fomenta inicialmente a busca por sua essência, no intuito de 

compreender melhor as manifestações da imagem no mundo. A originalidade 
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de Flusser acerca da magia da imagem e sua aventura no mundo tecnológico, 

que apresenta uma imagem mediadora, produtora de sentidos e, ao mesmo 

tempo, responsável pela sua própria invisibilidade, proporciona e faz presente a 

percepção dos “biombos” no mundo, ou seja, da mesma forma que ela 

aproxima, afasta, do mesmo modo que faz ver, esconde.  Ou seja, o mundo se 

apresenta por meio das imagens, no entanto, no mundo contemporâneo, o 

excesso das imagens midiáticas dificulta sua visibilidade. 

Nos estratos de Mitchell, a presença da imagem como manifestação do 

conhecimento, e sua coexistência com os textos, provoca a análise da imagem 

da idolatria, das iconomanias e do legado que a existência da cultura do texto 

proporcionou nos últimos milênios. 

Da mesma forma, a percepção dos ambientes midiáticos e de cenários 

para a manifestação da imagem midiática, se apresenta nos textos de Baitello, 

tornando visível a apocalíptica sociedade das mídias, de possibilidades para a 

“encarnação” das imagens, haja vista o exagero midiático sem precedentes de 

nossa contemporaneidade. 

Desse modo, resgatam-se as afirmações introdutórias no intuito de 

reafirmar e melhor compreender o paradoxo que afirma que a imagem é 

naturalmente invisível. Sustenta-se tal analogia em sua impossibilidade de 

manifestação direta, necessitando de “médiuns” para se apresentar e tornar 

real a experiência de, e no mundo. 

Na abordagem representacionista, percebe-se a figura da linguagem 

intimamente ligada à produção de sentidos específicos à sua experiência, no 

entanto, inegavelmente importante na produção de conhecimento para o 

homem contemporâneo. As imagens do texto, as iconografias e iconologias 

resgatam a função da representação e remetem ao questionamento da 

ambígua definição conceitual para o termo imagem, fundando-se a 

necessidade de uma nova abordagem metodológica acerca dela. 

Nesse aspecto, resgata-se a importância do papel do receptor. 

Utilizando os conceitos de conhecimento antropológico, cultural e midiático do 

homem moderno, apresentados por Belting, conclui-se também que a imagem 

e o significado de sua visibilidade não resultam apenas de uma reflexão sobre 

a experiência, mas de certa forma, inclui-se a experiência no processo. 
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Assim, em função da abordagem que privilegia a teoria das mídias, a 

caracterização e o afunilamento da pesquisa, provoca e convida a observação 

da “invisibilidade da imagem”, estimulando a proposta para uma nova e 

específica teoria da imagem, - já percebida nas inclusões e introduções de 

Belting, Baitello e, também de Mitchell. 

 A conclusão da tese estimula a contemplação dos extratos retirados das 

fontes de inspiração do referencial teórico, que abraça fundamentalmente as 

teorias da imagem, da mídia, da arte e da cultura e, de modo especial, o ponto 

de vista das imagens invisíveis, fundamento maior para o fortalecimento 

imediato de uma específica teoria da imagem.  

Para justificar e concluir essa tese, fomenta-se a existência, ainda que 

sucinta, de uma “fenda” teórica, não somente nos pressupostos filosóficos, mas 

nas teorias que remetem à imagem, à comunicação e às mídias, uma vez que, 

no sentido mais amplo da busca pela natureza e “função” das imagens, pouco 

se fez. 

É inegável que os estudos que contemplaram a imagem enquanto mídia, 

suporte e aparato para as visibilidades do mundo que conhecemos são 

extremamente significativos, percebe-se a presença dos estudos da imagem na 

origem da escrita, na história da arte e suas iconografias e iconologias, nos 

estudos científicos, entre outras áreas que se utilizam da imagem para expor 

seus pressupostos e teorias desenvolvidas sob as tessituras desta visibilidade. 

Seria ingenuidade não perceber que os estudos existentes, 

principalmente edificados sobre a imagem midiática, são fundamentais para a 

compreensão do que se conhece por imagem na atualidade, no entanto, vale 

considerar que os valores e os significados de tais representações da imagem 

não contemplam todas as suas potencialidades. Nesse sentido, a imagem é 

inseparável de considerações que contêm em seu bojo elementos metafísicos, 

epistemológicos, fenomenológicos, estéticos e culturais.  

Diante desse quadro, é inegável que a onipresença da imagem revele 

aspectos contraditórios. Fica claro que ela perdeu, na perspectiva teórica, sua 

“forma” ontológica, haja vista a extrema redução à dimensão física e estética. 

Igualmente, a imagem resgata e interpola sua característica marcante 

enquanto mediação indispensável, pois sem a “encarnação” de, e para as suas 
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visibilidades, a arte, a religião e até mesmo a escrita não encontrariam “forma” 

física para matizar sua presença no mundo conforme o conhecemos. 

Essa busca vai além de um percurso cognitivo, a finalidade do 

conhecimento acerca da imagem fenomenológica é conhecer seu potencial 

enquanto “medium” de experiência. Ao mesmo tempo, é buscar validades para 

uma imagem que abandona todas as imagens materiais, físicas e visíveis 

diretamente. Trata-se de fomentar uma teoria que ilumine a força da imagem e 

sua “apresentação” por meio da encarnação nas mídias possíveis para a 

manifestação visível da imagem pura e aberta. 

Assim, conclui-se que a imagem não manifesta sua visibilidade no 

mundo natural. A imagem necessita de estímulos para sua percepção, ao 

mesmo tempo em que clama por um suporte para sua manifestação. A 

possibilidade de acesso ao real imbrica na presença da visibilidade da imagem, 

tornando-se ponte para a sua existência. O referencial teórico para o termo 

imagem sucumbe por novas analogias, haja vista sua amplitude de valores e 

significados. 

Tal ambiguidade para o termo imagem registra-se na confusa e prolixa 

convenção para quase todos os tipos de visibilidade, confundindo-a e 

conectando-a aos inúmeros suportes midiáticos. Imagem é imagem, não é 

mídia. Fotografia não é a imagem, é uma mídia à imagem, e assim por diante.  

Imagem é o resultado da reconstrução mágica dos estímulos do sentido 

que transformam os sinais fecundos do mundo natural em percepção criadora 

e mediadora do ser no mundo.  
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