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Imagens Técnicas: Fabricação de objectos visíveis 

«Parce que voilá ce qui s'est passé, un petit matin du XXéme siécle, les techniques ont décidé de reproduire la vie et on inventa donc la 

photographie et le cinéma.» Jean Luc Godard, em Histoire(s) du Cinéma 

Interessa começar por perceber a relação que as diversas formas modernas da imagem — que denominamos de 

imagens técnicas — imagens que resultam de uma determinada interpretação, tradução, reprodução de uma 

máquina — estabelecem com o tempo, e que alterações é que introduzem na sua representação da realidade, 

reflectindo sobre o crescente domínio da técnica para a construção da imagem, e a consequente condição em que 

tudo se transforma em imagem e a própria imagem se converte ela própria novamente em objecto.  

A inscrição dialógica do tempo, subtítulo que adopta a expressão de Vilém Flusser em que se procura pensar a 

inscrição da imagem técnica, inscrição de um referente no tempo, como um movimento de abertura, uma linha 

de tempo móvel que inicia um diálogo, uma interlocução, com outro tempo ou noutro tempo. Ao contrário de 

um princípio diacrónico que apresenta os factos pela sua sucessão e evolução no tempo, a imagem técnica permi-

te criar uma visão diacrónica do tempo, e pressupõe diálogo e comparação. As novas imagens que reconhecemos 

terem aparecido no final do século XIX, ou como nos diz Godard, numa bela manhã do século XX, carregam 

uma série de mutações técnicas: integração do movimento, do som, possibilidade de modificar e apropriar uma 

imagem ou de criar uma representação virtual da realidade sem um modelo pré-existente. A reprodução da vida 

que se inicia nessa altura volta a reinventar-se numa bela manhã do século XXI, novamente como novas imagens 

mas agora numa condição que alguns denominam de pós-medial e que parece ser a da reprodução, aceleramento 

e simulação da própria vida. 

Em Filosofia da Caixa Preta, Flusser classifica as imagens técnicas, como imagens que são produzidas de forma 

programática, através da mediação de aparelhos de codificação e diz-nos que: a invenção das imagens técnicas é, 

comparável, quanto à sua importância histórica, à invenção da escrita. Os textos foram inventados num momen-

to de crise das imagens, a fim de ultrapassar o perigo da idolatria. As imagens técnicas foram inventadas no 

momento de crise dos textos, a fim de ultrapassar o perigo da textolatria. 

Talbot, um aristocrata inglês, do período vitoriano, botânico, linguista, que concebe a noção da imagem latente e 

a noção de cópia para a fotografia — um negativo em papel; percebe também que a fotografia é um meio de 

reprodução que absorve os outros. The Pencil of Nature, de Talbot, é reconhecido como o primeiro livro ilustrado 

por imagens fotográficas (especificamente, calótipos montados) e inicia, a par dos posteriores desenvolvimento 

dos processos de reprodução fotomecânica, no início do século XX, uma absoluta transformação na história do 

livro e na história da fotografia. A percepção desta mudança é visível na selecção fotográfica e respectivos textos-

comentários que W. H. F. Talbot dispõe ao longo das páginas do livro — um tratado e um manual de instruções 

que introduz o leitor na novidade dessa relação. Para se perceber melhor Talbot fotografa e reproduz a página de 

um livro, em Fac-simile of an Old Printed Page  uma página numa página, a mise en abyme perfeita, e assinala as 

vantagens para o antiquário/alfarrabista das possibilidades para a criação de facsimiles de livros. No fundo um 

livro que anuncia uma alteração nas possibilidades de reprodução do próprio livro no seu interior — que o 

próprio The Pencil of Nature ainda não concretiza. Uma litografia em Copy of a Lithographic Print a reprodução 

de uma reprodução. «All kinds of engravings may be copied by photographic means; and this application of the art is a very 

important one, not only as producing in general nearly fac-simile copies, but because it enables us at pleasure to alter the scale, and to 
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make the copies as much larger or smaller than the originals as we may.» Um outro exemplo é o esquisso de Francesco 

Mola, em Hagar in the Desert sobre o qual afirma: Fac-similes podem ser feitos a partir dos esquissos originais de grandes 

mestres, preservando-os da sua perda definitiva e multiplicando-os sem limites. Assinala assim, com uma genealogia de técnicas de 

impressão, a alteração que a imagem fotográfica opera na natureza da obra de arte.  

Publicado em fascículos, de Junho de 1844 a Abril de 1846, The Pencil of Nature é o primeiro livro a anunciar os 

usos da imagem fotográfica no interior de uma cultura do livro e a apresentá-la como meio de duplicação exacta 

de outras impressões, livros e documentos. A Scene in a Library é a celebração icónica dessa união: uma colecção 

de livros que representa a biblioteca na qual se associam e direccionam ambas as histórias: a da fotografia e a do 

livro. Como refere Carol Armstrong, uma fotografia de inventário, e o objecto desse inventário é a biblioteca do seu autor, a 

mesma na qual “The Pencil of Nature” se pode incluir. Auto-reflexiva, “A Scene in a Library” representa o mundo dos livros no 

qual a fotografia passa a estar contemplada, bem como a relação entre o texto impresso e a qualidade fotográfica em reestruturar esses 

mesmos livros.»   

 

Pintura Fotografia Filme (1925) de Laszlo Moholy-Nagy, é um livro que parece prosseguir a demanda de Talbot 

com uma pinacoteca privada, neste caso intermédia, que se publica pela primeira vez em 1925 quando o designer, 

pintor, poeta, fotógrafo húngaro LMN leccionava na Bauhaus, em Dessau, tendo depois do fecho da escola, 

emigrado para Chicago onde fundou a New Bauhaus (1937) e posteriormente o Institute of Design (1939). O 

livro é co-editado com Walter Gropius e faz parte da coleção da série Livro Bauhaus. Trata-se de um inventário e 

uma colecção e montagem de citações e de reproduções. Como descreve numa primeira parte do livro «A tecnolo-

gia actual assegura uma vasta difusão dos ‘originais’ e a possibilidade de libertar a predominância do único. Um quadro não será um 

objecto de decoração interior, sem vida, mas um documento conservado em gavetas, uma pinacoteca privada, de onde sairá apenas 

quando for necessário ser sentido.»  

A fotografia é, para Moholy-Nagy, um poderoso instrumento de comunicação e educação que se assume como 

uma Nova Visão, polimorfa e proliferante, capaz de combinar a objectividade do seu valor documental com a 

faculdade de criar novas relações visuais: Uma Nova Visão, uma visão em movimento e um acto criativo de 

representação em simultâneo – ver e pensar em relação e não como uma série de fenómenos isolados.  

Ver: Dinâmica da Cidade 

 

O tempo dialógico e a montagem da história 

Historicamente, as imagens tradicionais são pré-históricas; as imagens técnicas são pós-históricas. Ontologica-

mente, as imagens tradicionais “imaginam” o mundo; as imagens técnicas imaginam textos que concebem ima-

gens que imaginam o mundo. O significado das imagens técnicas imprime-se de forma automática sobre as suas 

superfícies, como se fossem impressões digitais onde o significado (o dedo) é a causa, e a imagem (o impresso) é 

o efeito. A representação da velocidade e do movimento motivado pelas descobertas tecnológicas dos finais do 

século XIX — nomeadamente a cronofotografia do francês Etienne-Jules Marey ou o zoopraxiscope do ameri-

cano Eadweard James MuyBrigde revelam o primeiro campo de aproximação entre cinema e fotografia. A foto-

grafia, sem movimento, privilegia a noção de imagem tempo e corte temporal que no cinema admite outra rela-

ção com as fronteiras do próprio enquadramento. A fotografia tem uma dimensão temporal distinta do cinema: 

uma suspende e congela o tempo, o outro duplica e trabalha a sua duração. A impossibilidade de reduzir a foto-

grafia a um tempo único revela-se uma questão complexa para a sua génese técnica.  
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No caso da imagem cinematográfica esta opera numa dupla revolução em relação à representação clássica. Retira 

a imagem da sua dimensão estática integrando o movimento, tornando-se sonora e integrando a palavra. A ima-

gem adquire um duplo jogo de entrelaçamentos e de sobreposições. Em Imagem-Tempo, Deleuze distingue o 

modo particular como a imagem cinematográfica subverte e subordina o tempo ao movimento: o tempo desco-

necta-se das exigências de funcionalidade da acção, da sua linearidade, podendo pela montagem ser errático e 

sincrónico (simultâneo). O cinema introduz uma ruptura temporal sobre a narrativa que passa a ser descontínua, 

conter múltiplas durações, polifónica, contrário à narrativa cronológica. Em Ontologia da imagem fotográfica, 

André Bazin refere precisamente que a fotografia cria um embalsamento do tempo, tal como o olhar da medusa. 

Entre cinema e fotografia existe um contrato ontológico — que tem que ver com o tempo — as artes do tempo 

que compõem  a História. 

Fotografia-História e Cinema-história 

A Fotografia tributária da escolha de um determinado olhar sobre a realidade, tem a faculdade de registar e fixar 

um determinado acontecimento histórico e, juntamente com o Cinema, impor uma evidência à narração históri-

ca, configurando-lhe a contingência do que é fragmentário: «ao dar forma aos efeitos do acontecimento (...) fabrica a 

História, ou pelo menos uma certa forma de História.». (Frizot, 1996: 51) Fábrica da História, são sobretudo responsá-

veis por introduzir, com a sua invenção, uma alteração profunda na inscrição dialógica do tempo e, afirmando-se 

como laboratório visual da Modernidade, reproduzir os seus conflitos e tensões. 

Metáfora ou suporte narrativo para a representação dos movimentos sociais, políticos e culturais que circunscre-

vem o arquivo documental da realidade, o Cinema permite, através da montagem, conferir um movimento e uma 

temporalidade ao documento, numa operação que o inscreve e legitima na História: «é o modo como o cineasta ou o 

historiador intervêm a partir dele [documento], colocando-o em cena, que faz surgir a historicidade». (Baecque, 2008: 33) No 

decorrer da década de 1970, o historiador francês Marc Ferro, tornou-se precursor na afirmação do Cinema 

como agente e fonte da História. Em Le film, une contre-analyse de la société, Marc Ferro centra-se na ideia de que «o 

filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é História». Trata-se de «partir da 

imagem, das imagens», sem nelas procurar apenas uma «ilustração, confirmação, ou desmentido» (Ferro, 1993: 40) numa 

fruição que as devolve, através de uma História-Cinema, ao mundo que as produz. Para Ferro, a incorporação do 

Cinema e posteriormente do vídeo na escrita e elaboração da História do século xx, torna-se um dos fenómenos 

mais determinantes para a mudança de paradigma no trabalho do historiador. Em síntese, propõe a integração de 

um modelo de transmissão e recepção, que é também um modelo de produção, em que os Historiadores têm que 

passar a ler e a ouvir as imagens» (Ferro, 1993: 26). Esta análise é previamente desenvolvida por Siegfried Kra-

cauer em «Photography» e posteriormente em «The Historical Approach» (1969), onde defende a correspondência 

entre o trabalho do historiador e o fotógrafo, extensível ao cineasta, numa total adesão à presença da imagem, 

pelo modo como esta plana sobre a História, e examina os detalhes das flutuações, marcas e contingências do 

tempo. Pensando o Cinema como o herdeiro natural da Fotografia, pelo modo como ambos inscrevem a «vida na 

sua plenitude», Kracauer propõe o termo câmara-realidade, no qual o trabalho do historiador segue duas tendên-

cias, «simultaneamente passivo e activo, registador e criador» (Kracauer, 1969: 47), que o definem simultaneamente, numa 

equilibrada equação, como formalista e realista. Pela evidência e interpretação no modo como se passa a registar, 

explorar e penetrar a realidade, para Kracauer «existe uma analogia fundamental entre a historiografia e o meio fotográfico: tal 

como o fotógrafo, o historiador é relutante em negligenciar o registo das suas obrigações, em detrimento dos seus preconceitos, para 

poder absorver plenamente a matéria-prima que tenta moldar». (Kracauer, 1969: 57)  
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Ways of Seeing de John Berger, realizado em 1972 para a BBC numa série de quatro episódios, e a posterior 

publicação do livro homónimo, são uma influência incontornável para reflectir sobre o papel da televisão como 

veículo primordial de uma cultura visual, em particular no modo como actualiza a proposta de Benjamin, num 

contexto em que a sua influência era ainda discreta. Seguindo o modelo de uma História cultural da arte, em 

Ways of Seeing cruzam-se as temáticas da reprodutibilidade técnica da obra de arte com a influência do mercado, 

a noção de propriedade ou o papel da publicidade, para afirmar a função social da arte e a sua capacidade de 

instrumentalização política da recepção e percepção do espectador. Para Berger, no seguimento de Benjamin, 

«não é se trata de reproduzir mais ou menos fielmente certos aspectos de uma determinada imagem, mas sim da 

reprodução tornar possível, até inevitável, que uma imagem seja usada para diferentes propósitos e que essa 

reprodução, ao contrário do original, se preste a todos eles». (Berger, 1972) História crítica sobre os modos de ver 

determinada política e socialmente pelo contexto específico em que se produz, é um ensaio que pelas próprias 

opções de montagem questiona, aos olhos do espectador, a faculdade operativa e política da reprodução das 

imagens: «Pela primeira vez, a obra de arte tornou-se efémera, ubíqua, insubstancial, disponível, gratuita. Um 

povo ou classe social, a quem é privado o acesso ao seu próprio passado é muito menos livre para escolher e agir 

como povo e como classe social, do que aquele que é capaz de se situar na História. Esta é a razão – a única 

razão – pela qual toda a Arte do passado se transformou numa questão política.». (Berger, 1972) A televisão 

revelou ser o meio de comunicação que permitiu a Berger ensaiar em directo a natureza mediática dos modos de 

ver, expondo a complexidade da recepção política da imagem, num meio de acesso a uma mais ampla audiência, 

simultaneamente popular e experimental, acessível e erudito, alta e baixa cultura, numa mise-en-abîme, introdu-

zida no próprio argumento: «A câmara, e mais especificamente a câmara cinematográfica, demonstrou que não 

existe um centro. A imagem já não é apenas o que confronta o olhar de um espectador individual, mas a totalida-

de de vistas possíveis, da combinação de todos os pontos do objecto ou pessoa retratada.». (Berger, 1972) 

  

 


