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Alberto Labuto Junior

Screen-vision
Um panorama sobre a evolução visual da tecnologia do vídeo.

Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital

São Paulo
2014

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC-SP
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RESUMO

Na era da comunicacão digital, o video tem crescente importância, tanto
como ferramenta tecnologica, quanto como linguagem audiovisual. A partir
deste contexto, analisamos o processo evolutivo das tecnologias visuais
levando ao surgimento e popularizacão da tecnologia do video.
Iniciamos com uma análise relativa aos aspectos fisiologicos da visão. A
mecânica da visão, tendo a luz como estimulo otico através do qual
enxergamos o mundo. O objetivo é compreender o processo orgânico que dá
origem aos fenômenos de cor e forma em movimento dentro da mente, como
ponto de partida para uma abordagem sistemica da visão, a fim de entender o
percurso evolutivo da tecnologia que parte do estudo da visão humana para o
design da visão do ciborgue.
Em seguida, um ponto de vista sobre a evolucão historica das
linguagens visuais, do surgimento dos primeiros simbolos visuais ao advento
do video, buscando o entendimento do processo que levou a uma evolucão na
comunicacão visual em direcão a coletividade da informacão, tendo como auge
a televisão e o video expandido nas chamadas novas midias.
Por fim, um panorama sobre o design da visão do ciborgue, num
contexto onde, por consequencia de uma constante evolucão, a tecnologia do
video se torna suficientemente intima e confiável, ao passo que nos adaptamos
ao seu uso em tempo integral, montando ou mesmo implantando dispositivos
eletrônicos de expansão da visão em nosso corpo.

Palavras-chave: video, tela, visão, olho, design, ciborgue

ABSTRACT

In the age of digital communication, video has increasing importance,
both as a technological tool, such as audiovisual language. From this context,
we analyzed the evolutionary process of visual technologies leading to the
emergence and popularization of video technology.
We begin with an analysis on the physiological aspects of vision. The
mechanics of vision, with light as optical stimulator through which we see the
world. The goal is to understand the organic process that originates the
phenomena of color and form in motion into the mind, as a starting point for a
systemic approach to vision, in order to understand the evolutionary path of the
technology, wich starts from the study of human vision to vision design of the
cyborg.
Then, a view of the historical evolution of visual languages, from the
visual emergence of first symbols to advent of video, seeking the understanding
of the process that led to an evolution in visual communication towards the
collectivity of information, with peak in television and video expanded in new
media.
Finally, an overview of the vision design of the cyborg, in a context
where, as a result of a constant evolution, video technology becomes
sufficiently intimate and reliable while we adapt to its full-time use, mounting or
even implementing electronic devices in our body to expand the vision.
Keywords: video, screen, vision, eye, design, cyborg
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1 - Introdução
O video faz parte da vida humana na contemporaneidade. Seja como
linguagem ou como tecnologia de acesso a outras linguagens, ele está
presente no cotidiano das pessoas, funcionando como ferramenta e midia ao
mesmo tempo. A producão e visualizacão de videos na internet, na televisão e
no cinema, nunca foi tão grande. O proprio uso padrão de computadores,
smartphones e tablets, mesmo quando não utiliza do video como linguagem, já
preve imagens em movimento que acontecem através de uma tela.
Na era da comunicacão digital, o video tem crescente importância, tanto
como ferramenta tecnologica, quanto como linguagem audiovisual. A partir
deste contexto, analisamos o processo evolutivo das tecnologias visuais
levando ao surgimento e popularizacão da tecnologia do video, investigando o
funcionamento mecânico da visão humana como ponto de partida para o
design de tecnologias visuais do ciborgue.
Para esta pesquisa, definiremos a tecnologia do video como aquela que
gera imagens imateriais eletrônicas exibidas através de uma tela emissora de
luz. Assim, consideramos coerente um estudo sobre o processo historico de
desenvolvimento das imagens, da imagem pictorica a imagem infográfica, para
compreender o passado, o presente e o futuro da tecnologia do video. Afinal,
toda imagem, mesmo a mais arcaica, requer uma tecnologia
(de producão ao menos, e por vezes de recepcão), pois
pressupõe um gesto de fabricacão de artefatos por meio de
instrumentos, regras e condicões de eficácia, assim como de
um saber. Na origem, a tecnologia é simplesmente, e
literalmente, um saber-fazer (DUBOIS, 2004, p. 31).

Iniciamos com uma análise relativa aos aspectos fisiologicos da visão. A
mecânica da visão, tendo a luz como estimulo otico através do qual
enxergamos o mundo. O objetivo é compreender o processo orgânico que dá
origem aos fenômenos de cor e forma em movimento no cérebro, como ponto
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de partida para uma abordagem sistemica da visão, a fim de entender o
percurso evolutivo da tecnologia que parte do estudo da visão humana para o
design da visão do ciborgue.
Em seguida, um ponto de vista sobre a evolucão historica das
linguagens visuais, do surgimento dos primeiros simbolos visuais ao advento
do video, buscando o entendimento do processo que levou a uma evolucão na
comunicacão visual em direcão a coletividade da informacão, tendo como auge
a televisão e o video expandido nas chamadas novas midias.
Por fim, um panorama sobre o design da visão do ciborgue, num
contexto onde, por consequencia de uma constante evolucão, a tecnologia do
video se torna suficientemente intima e confiável, ao passo que nos adaptamos
ao seu uso em tempo integral, montando ou mesmo implantando dispositivos
eletrônicos de expansão da visão em nosso corpo.
Assim, faremos uma análise da trajetoria do video, do surgimento de sua
tecnologia ao periodo de transicão a um potencial periodo pos-humano,
considerando o processo que o colocou em evidencia nas midias e seus
desdobramentos na atualidade.
O estudo da visão, despertou ao longo dos anos, uma série de
discussões filosoficas sobre o processo que nos faz ter a ilusão de ver as
coisas em movimento, o que resultou em correntes de pensamento diferentes
que levaram a alguns conceitos complementares e outros conflitantes entre si.
Apesar das diferentes direcões que os estudos acerca da visão tomaram, há
uma concordância no reconhecimento de que os estudos essencialmente
fenomenologicos, segundo uma perspectiva mecânica da visão, foram
decisivos para o surgimento e a evolucão do cinema. Para fins desta pesquisa,
portanto, não serão profundamente discutidas implicacões cognitivas, relativas
a percepcão ou de caráter estritamente etiologico, uma vez que os estudos
sobre mecânica da visão já fornecem os fundamentos objetivos de
funcionamento tecnologico do video.
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O estudo mecânico da visão humana serviu como base para o
surgimento da fotografia. Os mesmos conceitos da fotografia estão presentes
no cinema e no video. E hoje, o video é uma tecnologia utilizada na visão do
ciborgue. Compreender a mecânica de como criamos as primeiras imagens em
nosso cérebro do mundo a nossa volta, serve como base para o entendimento
do percurso tecnologico do video e, por consequencia, da sua evolucão para o
design da visão no ciborgue.
Entender o percurso que levou o video a este lugar de destaque entre as
midias digitais é essencial para uma projecão do seu futuro. A partir disso,
concluimos que uma compreensão mais abrangente deste percurso requer um
estudo do video enquanto tecnologia de fonte luminosa. Neste sentido, os
estudos sobre eletromagnetismo seriam o ponto de partida para entendermos o
fenômeno da luz.
O conhecimento tecnologico fundamental para o design da visão no
ciborgue se baseia em conceitos de luz, sombra e cor, como elementos que
possibilitam a propria visão humana. Entretanto, para além de ser uma mera
ferramenta de transcodificacão visual do mundo, o olho humano é parte do
sistema da visão. Vemos o mundo conforme nossas limitacões e capacidades,
impregnados por nossas proprias memorias sensitivas.
É possivel também tracar uma trajetoria de evolucão das linguagens a
partir da linguagem oral, passando pela escrita, chegando a narrativa
audiovisual, como forma de entender o processo que levou a uma maior
coletivizacão da informacão. Neste sentido, o video é resultado de uma
conjuncão de outras linguagens e sua interferencia na vida das pessoas tem
mudado o modo como conhecemos o mundo.
O termo “video” acaba funcionando em suma como uma
espécie de sufixo – ou de prefixo (sua posicão sintática flutua)
aparecendo antes ou depois de um nome […] Indo além
podemos dizer que não pertence a nenhuma lingua (propria)
[...] “Video”, assim sem acento, é, também de um ponto de
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vista etimologico, um verbo (video, do latim videre, “eu vejo”).
Portanto, podemos dizer que o video está presente em todas
as outras artes da imagem (DUBOIS, 2004, p. 71).

A televisão inaugurou um processo continuo de expansão do video
como tecnologia e linguagem. Mas, para além da televisão, este percurso do
video teve, como determinante, o computador. As midias digitais utilizam da
tecnologia e da linguagem do video na invencão de universos que so existem
através da tela, se distanciando da realidade tangivel tipica das midias
analogicas. A velocidade e variedade das configuracões possiveis no contexto
das midias digitais, pautado pelo constante avanco tecnologico e pelas
disputas de mercado, contribuem para a disseminacão em massa de uma
cultura do digital, onde ampliam-se os conceitos de realidade, no sentido de
abarcar novas formas de interacão.
O que é a realidade, senão este lugar onde todos os
acontecimentos (sejam eles logicos ou absurdos) compartilham
sua espessura, teatro caotico de pulsões conflitantes? Quanto
dura o tempo real, se a cada minuto milhões de realidades
demonstram sua defasagem em relacão a outros milhões de
realidades?

Nesta

babel

de

duracões

sobrepostas,

as

tecnologias existentes permitem esticar a duracão de toda e
qualquer fagulha atirada ao espaco compartilhado das redes.
Este é o paradoxo de um época em que há dados acessiveis
como nunca houve antes, mas o acesso acontece de forma
estilhacada, distribuida, volátil — aproximando-se do formato
provisorio e intimo das conversas, e aniquilando uma cultura
que,

por

séculos

concentracão

confiou

robusta,

suas

seletiva,

memorias

e

hierárquica,

ideais

a

sequencial,

duradoura, das midias analogicas (BASTOS, 2011).

O atual momento historico revela um ser humano adaptado a
tecnologias bastante complexas. A revolucão da internet, transformando a
comunicacão com a troca livre de conhecimento em uma rede mundial de
computadores, reconfigurou a forma como lidamos com os mais variados
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aspectos da vida humana no planeta. Neste contexto, o video se insere como
linguagem autônoma e como tecnologia de acesso a outras linguagens.
Conhecemos e contamos historias através do video ao mesmo tempo em que
interagimos por meio de telas digitais. A fotografia tornou-se um método
popular de representacão da realidade, tomando o lugar da pintura mimética ao
longo dos anos. “A câmara, em certo sentido, era uma metáfora para a
possibilidade mais racional de um observador dentro da desordem crescente
do mundo” (CRARY, 2012, p. 53). Hoje, vivemos a era das midias digitais e da
cibercultura.
Neste contexto cibernético, a televisão, o tradicional formato popular do
video, passou a dividir mais fortemente com o computador a sua influencia na
vida

das pessoas. Esse fenômeno cultural

impulsionou os avancos

tecnologicos nos aparelhos de televisão nos últimos anos. A televisão está
constantemente se reinventando, para atender a demanda crescente de
interatividade. Entretanto, ela permanece como uma das principais ferramentas
de video, mantendo-se “como um dispositivo audiovisual através do qual uma
civilizacão pode exprimir a seus contemporâneos os seus proprios anseios e
dúvidas, as crencas e descrencas, as suas inquietacões, as suas descobertas
e os vôos de sua imaginacão” (MACHADO, 2000, p. 11).
A continua artificializacão do corpo humano pelo avanco da cibernética
tem nos afastado do nosso caráter orgânico, nos tornando cada vez mais
ciborgues. Por isso, a cibercultura é também o momento historico que marca o
inicio de uma ruptura que
emerge da dissolucão das velhas fronteiras entre o organismo
natural – o corpo biologico – e os artificios que a tecnociencia
coloca nas mãos do novo demiurgo humano para que ele
conduza a pos-evolucão, não apenas em nivel individual como
também quanto a espécie, hibridizando-se com as diversas
proteses bioinformáticas que já estão a venda (SIBILIA, 2002,
p. 16).
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Entretanto, a visão humana, como sistema complexo de registro de
imagens, ainda é um sistema essencialmente orgânico, que depende do
organismo vivo, que funciona segundo o condicionamento fisico e socio-cultural
do individuo e que, apesar de limitada, tem se expandido para além de suas
fronteiras.
Aprendemos a ver e operar no mundo através de uma tela de video. O
video se consolidou como ferramenta de acesso a universos que não existem
fora dele. Caminhamos para uma possibilidade real de fusão completa entre
video e visão, que já mostra seus indicios. “A retina e a tela irão se fundir. Este
cenário futurista pode nunca se tornar realidade. Por agora, nos claramente
vivemos na sociedade da tela” (MANOVICH, 2001, p. 113).

2 - A mecânica da visão como ponto de partida para o desenvolvimento
das tecnologias da fotografia e do cinema

Sem os avancos da Fisica, enquanto ciencia natural, é dificil imaginar o
surgimento do video por outros caminhos. Tecnologicamente, o video é fruto de
estudos oticos anteriores. Descobertas oticas sobre a mecânica da visão
humana foram base para estudos que deram origem a fotografia, ao cinema e,
por consequencia, ao video também. Portanto, para entender o lugar do video
hoje, como tecnologia amplamente utilizada nas novas midias, e seus
desdobramentos tecnologicos, torna-se coerente proceder com um breve
historico da evolucão otica que levou ao surgimento da tecnologia do video.
Cabe ressaltar que, apesar do caráter audiovisual permitido ao video,
principalmente enquanto linguagem, enfocamos aqui o aspecto visual de sua
trajetoria, considerando a direcão desta pesquisa e o fato do áudio ser um
elemento opcional importante, mas não determinante, do video.
Uma tela de video pode ser entendida como uma fonte luminosa que
projeta luz diretamente aos nossos olhos e através da qual vemos imagens em
movimento. Neste contexto do video como fonte luminosa, temos a luz como

16

elemento principal. A luz funciona como estimulo sensorial para a percepcão
visual. E, para fins de estudos oticos, “se quiséssemos comecar com as
primeiras causas da percepcão visual, um exame da luz devia ter precedido
todos os outros porque sem luz os olhos não podem observar nem forma, nem
cor, nem espaco ou movimento” (ARNHEIM, 1986, p. 296).
A percepcão visual é um processo que tem, como elemento
fundamental, a luz. Entretanto, perceber é fruto de uma série de outros
elementos reunidos em processos fisiologicos, que acontecem de forma
diferente em cada individuo. Segundo Farina (2006, p. 30), a experiencia, a
probabilidade e a acão são os fundamentos da percepcão e, por isso, cada
pessoa percebe a cor a partir de um conjunto de matizes especifico.
Ainda segundo Farina (2006, p. 29), estimulo seria tudo aquilo que
causa alguma reacão de algum de nossos sentidos. A luz é um estimulo que
nos faz enxergar. Feixes de luz são transmissores de informacão visual de
alguma forma interpretável pelo nosso sistema nervoso. Um mesmo feixe de
luz pode ser percebido de forma diferente de acordo com as caracteristicas
fisicas e psicossociais de cada observador.
Cor,

distância,

formas,

dimensão,

iluminacão

são

algumas

caracteristicas das imagens que formulamos a partir de estimulos visuais.
Segundo Farina (2006, p. 14), a cor por si so já “é uma linguagem individual.
Cada individuo reage a ela subordinado as suas condicões fisicas e as suas
influencias culturais”. Este aspecto da interpretacão individual da luz requer
uma abordagem que implica em um estudo da visão humana enquanto
subsistema complexo de um sistema maior e ainda mais complexo: o
organismo humano.
Torna-se, então, primordial entender inicialmente como se dá o
agenciamento de elementos neste subsistema, para que possamos de fato
enxergar. E, neste sentido, partindo de uma abordagem mecânica do
funcionamento da visão como sistema complexo, temos a energia como seu
elemento mais fundamental.
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A energia é uma propriedade ou atributo de todo corpo ou
sistema material em virtude da qual este pode transformar-se,
modificando sua situacão ou estado, assim como atuar sobre
outros

originando

neles

processos

de

transformacão1

(HIERREZUELO; MOLINA, 1990, p. 23, traducão do autor).

Em Fisica, energia é uma das duas grandezas primárias estabelecidas
que quantificam e qualificam as alteracões ocorridas em entes ou sistemas
fisicos quando eles interagem entre si, gerando dados que podem ser
decodificados para revelar caracteristicas desta interacão, mas também de
seus interagentes. Na verdade, a energia se comporta mais como quantum que
como quantidade.
Em 1900, Planck sugeriu que a energia não poderia ser
considerada uma quantidade “infinitamente divisivel, mas
deveria ser composta de números inteiros de partes iguais e
finitas”. Na linguagem atual, diz-se que a energia é quantizada”
(GASPAR, 2008, p. 521).

A radiacão eletromagnética seria a propagacão de energia, sendo
constituida por ondas que se auto-propagam pelo espaco. Em 1905, Albert
Einstein propôs que a energia de “qualquer radiacão eletromagnética não se
distribui uniformemente pelo espaco” (GASPAR, 2008, p. 521). Então a
radiacão não seria propriamente uma onda, mas particulas imateriais de
energia que, em conjunto, assumiam um comportamento ondulatorio ao se
propagarem pelo espaco (GASPAR, 2008, p. 212). Estas particulas, que
receberam o nome de fotons, são geradas a partir de atividades atômicas e
subatômicas da matéria. Portanto, vamos entender como sendo uma fonte
luminosa, qualquer elemento gerador de pelo menos um foton que se comporta
caracteristicamente como sendo de uma parte do espectro eletromagnético
chamada luz.
Apesar da luz não ser mais totalmente estranha para nos, uma definicão
sobre o que ela de fato é, ainda está em aberto. A historia das descobertas
1 Texto original: “La energia es una propiedad o atributo de todo cuerpo o sistema material en
virtud de la cual éste puede transformarse, modificando su situacion o estado, asi como
actuar sobre otros originando en ellos procesos de transformacion.”
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sobre a luz revela que, a principio, se investigou a cor como efeito da luz. No
século XV, surgem os primeiros tratados sobre a cor e os mecanismos da visão
(GUIMARÃES, 2000, p. 2). O holandes Christiaan Huygens foi um dos
primeiros a teorizar sobre a luz e, em 1678, apresentou o seu Tratado sobre a
luz (HUYGENS, 1986). Ele foi o primeiro a afirmar que a luz se comportava
como uma onda. Na mesma época, em 1675, Isaac Newton enunciou a sua
teoria corpuscular de propagacão da luz, que era contrária a teoria ondulatoria
de Huygens e que propôs a decomposicão da luz branca em um multicolorido
espectro (BALL, 1908, p. 324). A teoria de Newton definia a luz como uma
particula. Este modelo prevaleceu na época, mas em 1803, Thomas Young
realizou um experimento que reafirmou a luz como sendo uma onda (MAGIE,
1935, p. 309). Young já havia proposto, em 1802, que a visão colorida humana
era um resultado de tres diferentes células foto-receptoras, cada uma sensivel
a um particular espectro da luz visivel (YOUNG, 1802). Os estudos de Thomas
Young servem de base para o entendimento de que a capacidade de captar
diferencas entre as ondas de luz é o que nos faz ter a sensacão da cor.
De fato, o estudo das relacões existentes entre luz e cor ganhou forca
no final do século XVII com as experiencias de Newton, mas é em 1810 que o
alemão Johann Wolfgang von Goethe publica o trabalho que amplia o estudo
da luz para além da propria luz em si, onde o ser humano passou a ser
entendido como parte essencial no fenômeno da cor, contrariando o que vinha
sendo feito na Fisica até então. A Teoria das cores é o trabalho teorico de
Goethe sobre seu estudo empirico da visão humana, onde ele define a cor
como sendo algo que surge da interacão entre luz e escuridão, através da
mediacão de um meio túrbido. Na natureza, este meio túrbido seria a propria
atmosfera do planeta, repleta de particulas que refletem a luz. Segundo
Goethe, sem luz não há cor, e sem escuridão também não há cor. A cor existe
num equilibrio onde há luz e escuridão. Portanto, luz e escuridão formam um
par de opostos fundamentais. Goethe chamou isso de “polaridade luzescuridão” (LENSE-MØLLER, 2000).
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Luz, sombra e cor deveriam coexistir para o surgimento da
visão: A claridade, a obscuridade e a cor constituem, juntas, os
meios que possibilitam a vista diferenciar os objetos e suas
partes.

De

forma

que,

baseados

nesses

tres

fatores,

construimos o mundo visivel (GOETHE apud PEDROSA, 2009,
p. 66).

Para Fraser e Banks (2007, p. 48) a abordagem de Goethe acerca da
cor superou em abrangencia a abordagem de Newton, por partir de uma
análise mais orgânica, da percepcão da luz no observador, e não apenas da
fisica eletromagnética da luz. Não é por acaso que os estudos de Goethe são
referencia para muitos artistas e pesquisadores até a atualidade. Ele é o
responsável pelo avanco no estudo cromático das sombras, além de ter sido
pioneiro ao explorar, num mesmo contexto, os efeitos da iluminacão nos
objetos, o contraste e a imagem residual.
A partir dos estudos de Goethe, podemos pensar a cor segundo uma
perspectiva psicologica, que considera os aspectos fisicos do comportamento
da luz, mas vai além disso, avancando com uma abordagem mais ampla sobre
a cor, relacionando o organismo humano e a luz como elementos dentro do
sistema que configura a propria visão humana.
Cada cor produz um efeito especifico sobre o homem ao
revelar sua essencia tanto para o olho quanto para o espirito.
Conclui-se dai que as cores podem ser utilizadas para certos
fins sensiveis, morais e estéticos (GOETHE, p.154 apud
BARROS, 2007, p. 302).

Segundo Barros (2007, p. 283), Goethe faz uma “abordagem simbolica
da cor, descrevendo estados de ânimo e sensacões especificas associadas a
cada uma das cores do circulo”, que forneceria dados essenciais para o
desenvolvimento dos “estudos psicologicos da cor e constituiria a base da nova
simbologia espiritualista”.
Danger (1973, p. 25) lembra que Goethe foi o primeiro a analisar o efeito
de cores quentes e frias nos seres humanos. Seus estudos influenciaram a
psicologia na identificacão de padrões de comportamento nas pessoas
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conforme as cores que viam. Analisando grupos heterogeneos de individuos,
concluiu que eles geralmente se sentiam mais alegres em dias de sol e mais
melancolicos em dias nublados. O autor ainda explica que, na fartura de luz, as
cores quentes se revelam em maior quantidade e intensidade, proporcionando
um sentimento de atividade, encorajando o uso dos músculos, a tomada de
decisões e outras acões de natureza empirica. Por outro lado, os dias nublados
e lugares com pouca luminosidade traziam a escassez cromática, revelando
apenas os tons mais frios e compondo um ambiente propicio para a
concentracão em exercicios mentais, de natureza teorica, com menos
distracão.
Para além de Goethe, uma contribuicão significativa para a rápida
evolucão da tecnologia, com pesquisas no campo eletromagnético, foi dada
pelo fisico James Clerk Maxwell. Em 1865, ele demonstrou que campos
eletromagnéticos viajam pelo espaco na forma de ondas e com a velocidade da
luz (MAXWELL, 1864). O espectro eletromagnético seria o intervalo conhecido
da radiacão eletromagnética, que contém as ondas de rádio, as microondas, o
infravermelho, os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama e a luz. Para
Pedrosa (2008, p. 109), o atual império da virtualidade está diretamente
relacionado ao legado de Maxwell, pois sua descoberta está relacionada com a
origem do colorido na televisão.
No inicio do século XX, em 1910, Hermann von Helmholtz publica seu
Tratado sobre Óptica Fisiológica, com estudos sobre visão colorida e
percepcão de movimento. Neste trabalho, Helmholtz parte das postulacões de
Young sobre a existencia de tres tipos de foto-receptores no olho humano, para
ir mais além, classificando estes tipos de foto-receptores de acordo com a
resposta de cada um deles para os diferentes comprimentos de ondas da luz
que atinge a retina do olho humano. Sugeriu, então, a existencia do fotoreceptor para luz de comprimento de onda longo (Vermelho), do foto-receptor
para luz de comprimento de onda intermediário (Verde) e do foto-receptor para
luz de comprimento de onda curto (Azul). Mas a existencia destes 3 tipos de
células foto-receptoras so foi demonstrada biologicamente mais tarde, em
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1956, pelo fisiologista Gunnar Svaetichin (SVAETICHIN, 1956, p. 17). Young e
Helmholtz foram, então, os responsáveis pela Teoria de visão tricromática que,
juntamente com triângulo de cores de Maxwell, constituiu as bases para o
desenvolvimento do modelo de cores RGB (Red, Green, Blue), utilizado ainda
hoje nas midias digitais.
Edward Hering, contrariando as ideias defendidas por Helmholtz,
instaurou uma diferenciacão entre as cores primárias percebiveis, e as cores
primárias que atuam como estimulo (SILVEIRA, 2002, p. 29). Sendo assim,
para aquelas cores que funcionam como fonte de luz, as que são determinadas
pelo estimulo são as cores verde, azul e vermelho, já para as cores-pigmento
opacas, são as cores, azul, amarelo e vermelho. Posteriormente, foi provado
que as duas teorias, de Helmholtz e de Hering, interagiam de forma
complementar e que os processos inerentes a retina agiriam de acordo com a
teoria tricromática, gerando então a sensacão cromática. Conforme Guimarães
(2003, p. 194), nas máquinas e softwares de impressão gráfica, temos ainda o
sistema de cor-pigmento CMYK, sendo esta sigla uma abreviacão de Cyan
(ciano), Magenta (magenta), Yellow (amarelo) e Key (preto). As combinacões
possiveis entre CMYK geram as cores de materiais gráficos produzidos em
computadores para impressão em papéis e outros objetos.
Segundo Pedrosa (2009, p. 28), a descoberta da caracteristica
eletromagnética da luz marcou o inicio de uma série de estudos mais
aprofundados acerca da relacão entre matéria e luz. E, para explicar o
fenômeno da cor dos corpos, foi preciso entender que a luz age sobre os
átomos de um corpo e suas particulas eletricamente carregadas. Neste
processo, a luz pode ser absorvida ou refletida em diferentes ângulos de
acordo com a composicão atômica da parte do corpo onde incide.
Numa escala atômica, qualquer corpo possui superficie irregular. Um
foton, quando atinge um objeto, na verdade atinge um conjunto de átomos.
Portanto, o reflexo deste foton nunca será perfeito. Um feixe de luz, quando
chega a um corpo, é sempre diferente do seu reflexo, quando sai do corpo.
Esta diferenca entre a luz que chega e a luz que sai do corpo é exatamente o
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que nos permite elaborar uma imagem do corpo. “Os fotons se disparam em
todas as direcões e a matéria modifica suas caracteristicas e seus percursos,
com o que nos oferece a possibilidade de decifrá-la” (TORNQUIST, 2008, p.
29).
Uma onda eletromagnética sempre carrega em si mesmo informacões
sobre a sua fonte. Um feixe de luz que sai de uma lâmpada, por exemplo, diz
muito sobre as caracteristicas desta lâmpada. Encontramos informacões sobre
uma fonte luminosa mesmo se observarmos apenas o reflexo da sua luz. Um
corpo que reflete uma luz que o atinge também funciona como uma fonte
luminosa. Neste caso, o reflexo nos traz informacões tanto do corpo, quanto da
fonte luminosa geradora da luz que atingiu o corpo e por ele foi refletida aos
nossos olhos.
O caminho que a luz faz até chegar aos nossos olhos leva um tempo
para ser percorrido. Um tempo quase sempre imperceptivel em uma escala
microcosmica humana, mas que pode ser de anos em uma escala
macrocosmica universal interestelar. A luz viaja pelo espaco a uma velocidade
constante de 299.792.458 metros por segundo. Então, o tempo que um raio
luminoso leva para sair da televisão, a 4 metros de distância do sofá na minha
sala, até chegar aos meus olhos, é humanamente imperceptivel. Mas,
considerando que a velocidade da luz no vácuo “tem o mesmo valor para todos
os observadores, qualquer que seja seu movimento ou movimento da fonte”
(GASPAR, 2008, p. 522), o tempo que a luz emitida pela estrela Alpha
Centauro, localizada a aproximadamente 41.000.000.000.000.000 metros da
minha janela, leva para atingir meus olhos, é de 4,4 anos 2. Por isso, o que
vemos no céu a noite é apenas um raio de luz que foi emitido de Alpha
Centauro há mais de 4 anos. A olho nu, daqui da Terra, qualquer mudanca
relativa a Alpha Centauro so poderá ser vista aproximadamente 4 anos depois
de acontecida de fato. Mesmo que esta estrela passe por alguma grande
mudanca que a faca deixar de existir como fonte luminosa, por exemplo, ainda
vamos ve-la brilhar no céu por anos até que todos os feixes de luz que partiram
2 VARELLA, I.G. O sistema Alpha Centauri. São Paulo: Planetário e Escola Municipal de
Astrofisica, 1984.
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dela em direcão a Terra, terminem sua viagem. Portanto, apesar da luz
depender de uma fonte substancial para existir e de carregar consigo
informacões sobre esta fonte, uma vez emitido um feixe de luz, a sua
propagacão pelo espaco se dá de forma independente da existencia da sua
fonte.
A luz é o único tipo de onda eletromagnética visivel a olho nu para o ser
humano. “É o veiculo mais importante de informacão do qual dispomos”
(TORNQUIST, 2008, p. 29). O olho humano, então, é uma ferramenta capaz de
transcodificar apenas uma parte do espectro eletromagnético conhecido. Ele
transforma a luz em dados interpretáveis pelo nosso cérebro. E a cor é um dos
resultados da interpretacão destes dados enviados pelo olho. Ela é derivada de
um conjunto de fatores indispensáveis para o seu entendimento. Cor e luz, por
exemplo, são elementos que não se dissociam. A cor precisa da luz para ser
percebida. A luz estimula fisicamente o olho e é interpretada como cor. A cor
então tem a luz em sua composicão, ou seja, a luz é parte do que é a cor.
Neste sentido, na ausencia total de luz, não conseguimos ter nenhum indicio
visual de cor.
A cor é o produto cerebral da sensacão e do estimulo,
produzida pelas radiacões luminosas, sejam diretas ou
refletidas, difusas ou transmitidas por um corpo como fonte de
luz. A luz age como objeto-fisico-estimulo sobre o olho como
canal receptor-decifrador do fluxo luminoso. O fenômeno da cor
é, pois, um processo de percepcão neurofisiologico que
envolve o sistema nervoso e o aparelho fisiologico da visão.
Esse aparelho decompõe a luz, seleciona-a e faz sintese,
notadamente na área central da retina. (PLAZA, 1986, p. 133).

Outro resultado da interpretacão dos dados enviados pelo olho está
relacionado a quantidade de luz. No olho humano, a iris é o regulador
automático de exposicão que filtra a quantidade de luz que entra no globo
ocular e atinge a retina em um determinado momento.
A retina tem cerca de 130 milhões de células receptoras
sensiveis a luz [...] A iris fica colocada diante do cristalino. É
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formada por um tecido pigmentado e exerce a funcão de
diafragma, tendo a capacidade de regular a quantidade de luz
que atinge a retina (FARINA, 2006, p. 33).

A iris possui um orificio central, chamado pupila, por onde a luz entra no
olho. Assim como qualquer parte do corpo humano, a pupila também é limitada.
Ela pode se dilatar até um diâmetro máximo e minimo especificos que variam
de acordo com cada individuo, mas que ficam dentro de um intervalo de 1,5
mm, quando há muita luminosidade, a 8 mm, quando há quase nenhuma luz.

Figura 1: Ilustracão com as partes do olho humano e fotografia da iris e da pupila.

Quanto maior a quantidade de luz, mais contraida fica a pupila, quanto
menor a quantidade de luz, mais a pupila se dilata, num esforco de manter a
retina em um nivel ideal de exposicão a luz. Porém, se a luz for muito forte,
mesmo a pupila

contraida ao máximo, pode não

conseguir limitar

suficientemente a luz que entra pelo olho. Neste caso, acontece uma
superexposicão

da

retina.

Da

mesma

maneira,

em

um

ambiente

completamente escasso de luz, mesmo a pupila em sua dilatacão máxima,
pode não garantir o minimo necessário de entrada de luz para uma boa
visualizacão. Neste caso, teriamos uma subexposicão da retina.
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Para entender melhor como a quantidade de luz influencia na visão
humana, é preciso primeiro compreender como a luz afeta a matéria. Dentro do
universo conhecido, de acordo com Pedrosa (2009, p. 28), o mundo material é
composto por substância e luz. Sendo que qualquer substância com
temperatura superior a -273 ̊C (zero absoluto) emite luz. Um corpo frio seria um
corpo que não emite radiacão luminosa por si proprio e que não está refletindo
nenhuma radiacão luminosa original de outro corpo. A radiacão do sol ou de
uma fonte artificial em forma de luz, ao aquecer um corpo frio, faz também com
que ele passe a refletir parte da radiacão. O corpo frio, quando não exposto a
nenhuma radiacão luminosa, não emite nem reflete nenhuma luz, não revela
aos nossos olhos as suas formas e cores.
A quantidade de luz está totalmente relacionada a quantidade de cor
visivel. Uma quantidade pequena de luz nos permite ver pequenas quantidades
de detalhes e cores num objeto. Já uma grande quantidade de luz, permite a
visão de uma gama de cores diversificada e detalhes mais precisos da forma
do objeto. Entretanto, o excesso de luz também pode eliminar a visão de
muitas cores e formas. Objetos excessivamente iluminados são visivelmente
pobres de variacão cromática. Um asteroide viajando pelo espaco pode se
tornar visivel ou invisivel de acordo com a sua distância em relacão a uma
fonte luminosa. Um asteroide que viaja rumo ao sol, por exemplo, pode nos
parecer mais ou menos colorido e detalhado durante sua trajetoria. Muito
distante do sol, a sombra de outros corpos e planetas, ele viaja praticamente
invisivel aos nossos olhos, na escuridão do espaco. Na medida em que vai se
aproximando do sol, o asteroide é atingido por uma maior quantidade de raios
solares que também passam a ser mais intensos. Assim, ele vai se revelando
visualmente, em suas formas e cores, cada vez mais rico em detalhes, até que
chega a um ponto onde a sua exposicão aos raios solares é ideal, garantindo a
melhor visualizacão possivel do seu corpo. A partir deste ponto, na medida em
que vai se aproximando do sol, sua exposicão a luz solar aumenta, e com isso
também aumenta o nivel de contraste e saturacão da sua imagem em nossa
visão. Com o excesso de luz, as sombras desaparecem e as cores se tornam
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uniformemente vibrantes. Seguindo rumo ao sol, ele continua sua trajetoria até
que suas formas e cores sejam completamente engolidas pela luz.
Este fenômeno do excesso de luz pela superexposicão da retina,
tornando invisivel parte do objeto, pode ser observado no funcionamento de
uma lâmpada. Dentro de uma lâmpada incandescente comum desligada,
podemos observar claramente o formato de mola do pequeno filamento que
interliga duas hastes. Quando a lâmpada é ligada, o filamento se aquece e
passa a emitir luz suficiente para tornar invisivel o seu formato de mola.

Figura 2: Interior de uma lâmpada incandescente comum desligada e ligada.

Outra forma de experimentar o efeito da quantidade de luz interferindo
na visão humana é utilizando uma câmera fotográfica, filmadora ou de video,
que permite controle de exposicão por meio de combinacões possiveis entre a
velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Na câmera, de forma
semelhante

ao

olho

humano,

tanto

uma

subexposicão

quanto

uma

superexposicão geram uma imagem pobre de detalhes. No extremo escuro e
no extremo claro, as sombras, os contornos e o aspecto multi-colorido de um
corpo desaparecem. A variedade de nuances depende de um equilibrio entre
luz e escuridão.
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3 - A visão como tradução do mundo que revela o indivíduo
Com a visão, mesmo que tentemos enxergar o mundo exatamente como
ele é, conseguimos, no máximo, ter uma representacão dele. A interpretacão
de tudo aquilo que se mostra diante de nossos olhos está totalmente
condicionada a capacidade fisica do cérebro do individuo, assim como, a
influencia dos conceitos formulados a partir das suas experiencias socioculturais. Portanto, a imagem que criamos das coisas “não significa somente
um registro mecânico, reflete a cultura e as experiencias pessoais de cada
individuo” (FARINA, 2006, p. 30). Segundo Farina (2006, p. 41), o “mundo que
percebemos é o resultado da relacão entre as propriedades do objeto e a
natureza do individuo que observa”. A recepcão e a interpretacão da luz são
operacões interdependentes. Resgatamos registros da memoria, mesclando
informacões que temos guardadas com novas informacões que chegam pelos
olhos, para compor uma imagem.
A visão utiliza de registros de experiencias visuais que tivemos, mas
também de registros dos outros sentidos, montando um conjunto de
informacões que interferem decisivamente na imagem que fazemos das coisas.
Esta conjectura do sensivel é essencial para que possamos ver a
tridimensionalidade contida numa imagem bidimensional.
Uma esfera, por exemplo, parece ao olho um disco chato; é o
tato que nos ensina as propriedades do espaco e forma.
Qualquer tentativa por parte do artista de eliminar tal
conhecimento é fútil, porque sem ele não poderia perceber o
mundo. Sua tarefa consiste, ao contrário, em compensar a falta
de movimento na sua obra com uma elucidacão maior da
imagem, de modo a transmitir não apenas sensacões visuais,
mas também aquelas memorias do tato que nos permitem
reconstruir

a

forma

tridimensional

(GOMBRICH, 1995, p. 17).

nas

nossas

mentes
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Através do registro de experiencias do tato, podemos ver o desenho de
uma esfera como algo que representa um objeto tridimensional. Assim, vemos
o desenho da esfera munidos de um pré-conceito, advindo de uma experiencia
do tato, que estava guardado em nossa memoria. É a memoria que nos
permite ter uma série de pré-conceitos acerca do mundo sensivel, com base
em informacões sempre parciais da realidade, limitada de acordo com nossas
necessidades e filtrada pela nossa fisiologia. Portanto,
não há um olhar inocente. O olhar chega sempre atrasado ao
trabalho, obcecado com o seu proprio passado e com velhas e
novas insinuacões do ouvido, do nariz, da lingua, dos dedos, do
coracão e do cérebro. Não funciona como um instrumento
isolado e independente, mas como um membro diligente de um
organismo complexo e caprichoso. Não apenas o modo como
ve, mas também o que ve é regulado pela necessidade e
preconceito. Seleciona, rejeita, organiza, discrimina, associa,
classifica, analisa, constroi. Não espelha, propriamente falando,
antes apodera e faz; e o olhar não ve aquilo de que se apodera
e que faz como algo nu, como itens sem atributos, mas como
coisas, comida, pessoas, inimigos, estrelas, armas. Nada é visto
a nu nem nu (GOODMAN, 2006, p. 39).

Desta forma, nunca vemos as coisas como elas são em essencia, mas
sim como como podemos ve-las. McLuhan (1996, p. 217) diz que esta traducão
que fazemos das coisas é “indicacão útil sobre as formas de atividade de
distorcão e traducão a que somos levados por qualquer forma de linguagem ou
cultura”. Até mesmo para além do olhar, as representacões que fazemos do
mundo acontecem sempre segundo uma perspectiva particular, individual.
Mesmo quando utilizamos de máquinas e métodos reconhecidamente mais
imparciais de representacão, como a fotografia por exemplo, estamos sujeitos
a parcialidade da intencão, do enquadramento e da interpretacão.
Sempre que olhamos uma fotografia, tomamos consciencia,
mesmo que vagamente, que o fotografo selecionou aquela
vista de entre uma infinidade de outras. Isto é verdade mesmo
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para o mais banal instantâneo de familia. O modo de ver do
fotografo reflete-se na sua escolha do tema. O modo de ver do
pintor reconstitui-se através das marcas que deixa na tela ou
no papel. Todavia, embora todas as imagens corporizem um
modo de ver, a nossa percepcão e a nossa apreciacão de uma
imagem dependem também do nosso proprio modo de ver
(BERGER, 1987, p. 14).

Portanto, ver o mundo é um exercicio de se projetar nele. As coisas que
vemos no mundo são mais resultados daquilo que somos do que aquilo que
elas são de fato. O processo de perceber visualmente o mundo está mais
ligado ao imaginário que a realidade em si. Quando vemos o mundo, estamos
na verdade criando-o dentro da nossa mente, conforme as nossas
caracteristicas fisiologicas e repertorios pessoais, usando a idéia de uma
realidade perceptivel apenas como estimulo para inventá-la. Assim, “longe de
ser um registro mecânico de elementos sensorios, a visão prova ser uma
apreensão verdadeiramente criadora da realidade – imaginativa, inventiva,
perspicaz e bela” (ARNHEIM, 1986, p. XVII).

4 - Do individual ao coletivo pela materialização das imagens

Além de processar os dados enviados pelo olho para montar imagens, o
cérebro humano também memoriza estas imagens, gerando um banco de
informacões baseado nas experiencias visuais vividas. As memorias visuais
fazem parte de um conjunto de outras memorias que configuram a propria
nocão de individuo. São estas memorias, que existem por intermédio de todos
os nossos sentidos, que constituem o conhecimento que cada um tem sobre o
mundo e sobre si mesmo. Neste contexto, se um dos nossos sentidos
encontra-se debilitado, pelo má funcionamento de algum orgão ou estrutura,
tentamos amenizar com o uso dos outros sentidos. Cito, como exemplo, uma
alternativa para quem tem o sentido da visão debilitado, proposta na
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“metodologia de percepcão alternativa a visão” aplicada por Frois (FROIS,
2002), onde cegos congenitos conseguem associar o nome de uma cor as
sensacões do tato, elaborando um tipo de traducão semiotica entre os
sentidos, com auxilio da imaginacão.
Os registros que acontecem através dos nossos sentidos são
fundamentais para uma atribuicão de signos da qual dependemos tanto para
sobreviver. Conceitos básicos como saber o que comer, saber o que não
comer, onde encontrar alimento, evitar situacões de perigo, são parte deste
pacote

de

signos

que

elaboramos

através

de

uma

observacão

e

reconhecimento do mundo em suas formas, cores, cheiros, sons e gostos.
Os signos são os sistemas de representacão em tres áreas: na
linguagem,

as

palavras

representando

a

realidade;

na

economia, dinheiro a representacão de valores; e em historia

natural, os sistemas de classificacão de fauna e flora 3
(NOTH, 1995, p. 305, traducão do autor).
Há signos completamente individuais, já outros são comuns a um grupo
e há os que são comuns a muitas pessoas no mundo. Neste sentido, surge a
necessidade de que alguns signos coletivos permanecam para além da vida
individual, já que representam informacões básicas importantes para todo um
grupo de individuos. São estas informacões básicas, importantes para cada
individuo, mas também determinantes para a sobrevivencia de um coletivo, que
geram a necessidade de se comunicar com o outro e de construir assim uma
memoria coletiva de signos. Segundo Panofsky (2009, p. 23), o homem é “o
único animal que deixa registro atrás de si, pois é o único animal cujos
produtos ‘chamam a mente’ uma ideia que se distingue da existencia material
destes”. Da necessidade de uma memoria coletiva, que perdure para além do
tempo do individuo e que seja acessivel a todos, surgem as mais diversas
linguagens, explorando todos os nossos sentidos.

3 Texto original: “The signs are the systems of representation in three areas: in language, the

words representing reality; in economics, money representing values; and in natural history,
the systemns of classification of fauna and flora”.
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Imaginando, por exemplo, um homem primitivo que seguia uma trilha
numa floresta, identificando as formas das árvores, pedras e pegadas do
caminho, para se guiar por dentro da mata. Este homem já criava mapas
mentais individuais de localizacão da trilha e trocava informacões com outros
humanos através de gestos e de uma fala primitiva que garantiam uma certa
permanencia destas informacões. Para o homem primitivo,
A inteligencia naturalista teria sido essencial para construir
mapas mentais do ambiente [...] Uma das caracteristicas
cruciais desses mapas teria sido a localizacão de abrigos em
rochas e cavernas, necessários para obter protecão e calor
(MITHEN, 2002, p. 203).

Ele precisava trocar informacões para sobreviver, precisava compartilhar
conhecimento com o maior número possivel de pessoas. Porém, a
comunicacão dependia da presenca de pelo menos um individuo que tinha
uma informacão para passar e de outro para receber a informacão. A
comunicacão então acontecia apenas diretamente de forma oral, de um
individuo para um ou mais individuos que participavam de um diálogo. Esta
comunicacão presencial necessita da presenca das pessoas para acontecer. A
informacão está totalmente vinculada ao individuo. Sem os individuos que
detem a informacão, não há a informacão. E, apesar das trilhas das florestas
continuarem existindo por um tempo para serem novamente descobertas por
qualquer individuo, como sendo um comunicado de si mesmas, isso nem
sempre acontecia. Até porque uma trilha so existe porque individuos que a
conhecem percorrem o seu caminho constantemente. Sem estes individuos a
trilha se desfaz com o tempo.
Caminhando pelo espaco e percebendo-o, o homem elabora uma
imagem carregada de sensacões, impregnado pela sua vivencia daquele lugar.
Todos os seus sentidos colaboram para uma imagem repleta de informacões.
E, uma vez criada esta imagem de origem multi-sensitiva, basta um pequeno
gancho que lembre apenas um fragmento da imagem para que a mente do
homem resgate a imagem por completo.
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A mente, tendo recebido dos sentidos um pequeno comeco de
lembrancas, põe-se a girar infinitamente, lembrando tudo o que
há para lembrar. Nossos sentidos, portanto, que estão por
assim dizer, no portal da mente, tendo recebido o comeco de
tudo e dado esse comeco a mente; a mente, da mesma forma,
recebe este comeco e examina tudo o que dele decorre: a
parte baixa de uma lanca comprida e delgada, uma vez
sacudida, mesmo de leve, transmite esse movimento a toda a
extensão da lanca, até mesmo a sua ponta... assim também a
nossa mente precisa apenas de um pequeno comeco para
lembrar-se da questão toda (GOMBRICH, 1995, p. 213).

O homem primitivo percebeu então a necessidade de uma linguagem
visual que funcionasse como uma memoria coletiva, permanente e, portanto,
simbolica, já que “os simbolos vivem mais longamente que os homens”
(PROSS apud BAITELLO JUNIOR, 1999, p. 108). Com o tempo, ele passa a
desenhar sinais indicando a trilha. Suas marcas variam de acordo com o
espaco e tempo em que foram feitas, seus sinais serão reconhecidos por ele e
por aqueles que conhecem os seus significados.
Por exemplo, a pegada de um veado vai variar dependendo de
ter sido feita no barro, na neve ou na grama, assim como o
desenho de um simbolo vai variar segundo a face da rocha ou o
estilo individual do artista. O significado das marcas vai variar de
acordo com o conhecimento da pessoa que as observa, assim
como variam os significados dos simbolos (MITHEN, 2002, p.
261).

Juntando estes sinais que indicam a trilha com desenhos do espaco em
volta dela, o homem elabora um mapa mental de localizacão da trilha. E,
quando transpõe este mapa para um objeto material, produz um desenho que
representa o que imaginou, com base nas informacões que tinha sobre a trilha.
Este desenho é uma imagem material da trilha, um objeto com informacões
visuais. E, a partir desta imagem objeto, a presenca da trilha deixa de ser
necessária para indicar sua existencia. Segundo Berger (1987, p. 14), as
imagens foram produzidas “de principio, para evocar a aparencia de algo
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ausente”. A imagem da trilha, que existia apenas na mente do homem, ganha
corpo, enquanto objeto, signo representativo de uma realidade. O homem não
deixa de contemplar a natureza, mas passa também a representá-la em
objetos materiais criados a partir da sua visão de mundo. O fenômeno
individual da imaginacão na mente do homem passa a ser representado por
imagens materiais, acessiveis para qualquer individuo, imagens coletivas.
Assim, a matéria realiza a coletividade da informacão, com o homem
inaugurando

um

novo

dominio

coletivo

da

imagem,

através

do

compartilhamento de formas desenhadas em objetos materiais.
O mundo das imagens se divide em dois dominios. O primeiro é
o

dominio

das

imagens

como

representacões

visuais:

desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as imagens
cinematográficas, televisivas, holo e infográficas pertencem a
esse dominio. Imagens, nesse sentido, são objetos materiais,
signos que representam o nosso meio ambiente visual. O
segundo é o dominio imaterial das imagens na nossa mente.
Nesse dominio, imagens aparecem como visões, fantasias,
imaginacões,

esquemas,

modelos

ou,

em

geral,

como

representacões mentais. Ambos os dominios da imagem não
existem separados, pois estão inextricavelmente ligados já na
sua genese (SANTAELLA; NOTH, 2005, p. 15).

Portanto, primeiro temos o homem observador, que observa o mundo,
em suas formas e cores, e guarda na sua mente os registros destas
informacões estritamente visuais. Ao mesmo tempo, guarda também
informacões das sensacões dos seus outros sentidos, para além da visão.
Todas essas informacões são a base do seu conhecimento particular do
mundo. No momento em que observa um objeto, sua mente mescla
informacões que chegam através dos olhos com as informacões que existem
em sua memoria individual, que contém registros de todos os seus sentidos.
Deste encontro de informacões, a sua mente elabora a imagem do objeto. E,
como

todas

estas

informacões

são

adquiridas

através

de

sentidos

fisiologicamente limitados, são informacões filtradas, sempre parciais. Além
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disso, apesar de não haver um total controle sobre este processo, o observador
pode muitas vezes selecionar aquilo que deseja ver e, a partir dai, selecionar o
que deseja considerar ou ignorar ao criar a imagem do objeto na mente, de
acordo com as suas intencões.
Em seguida, temos o homem artista, que produz objetos para se
comunicar. Uma vez concebida a imagem mental, o artista tenta transportá-la
para um objeto, uma imagem material. Aqui, ele pode também ignorar aquilo
que não deseja representar, mas mesmo que tenha a intencão de ser
totalmente fiel a sua imagem mental, ao construir o objeto, ele estará limitado
pela sua capacidade técnica e pela tecnologia disponivel. As intencões também
são insuficientes para conseguir abstrair-se totalmente de registros da memoria
na tentativa de se criar uma imagem legitimamente nova. Se há memoria, a
imagem mental a considera. E tanto a imagem mental, quanto a material,
construida pelo ser humano, estão sempre impregnadas de conceitos advindos
de suas experiencias sensitivas anteriores. Além disso,
as “intencões” daqueles que produzem os objetos são
condicionadas pelos padrões da época e meio ambiente em
que vivem [...] Enfim, nossa avaliacão dessas “intencões” é,
inevitavelmente, influenciada por nossa propria atitude, que,
por sua vez, depende de nossas experiencias individuais, bem
como de nossa situacão historica (PANOFSKY, 2009, p. 32).

4.1 - O desenho, a pintura e a escrita
O desenho e a pintura, como linguagens visuais elaboradas pelo ser
humano para uma comunicacão não presencial através de signos reconhecidos
por um coletivo de pessoas, surgem a partir da observacão de formas e cores
da natureza e da tentativa de representá-las graficamente. Funcionam também
como forma de assegurar que até mesmo geracões futuras tenham a
possibilidade de acesso a uma determinada informacão, independente da
presenca de quem a informou. É a partir do desenho de sinais que surge a
linguagem escrita, quando o ser humano passa a desenhar simbolos e letras,

35

combinando-os em sequencias diferentes de modo a significar elementos
narrativos dentro de uma historia contada de forma linear. Sobre o surgimento
da escrita:
É possivel que tudo tenha comecado por volta de 3000 a.C., na
Mesopotâmia (Sul do Iraque e Sudoeste do Irã atuais), quando
os funcionários inventaram um meio de arquivar o pagamento
de impostos, anotando na argila a quantidade dos generos e
mercadorias e sua natureza. Assim nasceram os primeiros
sinais gráficos: números para as quantidades, desenhos
(mulher, carneiro, espiga…) para as coisas. Nos cinco séculos
seguintes foi se desenvolvendo a escrita cuneiforme. A
sociedade se organizou em torno da escrita: administracão,
escrita privada, escolas do templo e bibliotecas. Surgiu a
literatura escrita, com anais, mitos, textos juridicos, médicos,
matemáticos e outros. A escrita ofereceu aos mesopotâmios as
possibilidades de registrar o real através de sinais e de
classificar e ordenar, por meio da linguagem, o caos visivel
(SAMPAIO, 2009, p. 35).

Portanto, a origem da palavra escrita está também na observacão do
mundo. “A vista chega antes das palavras. A crianca olha e ve antes de falar.
Isto é também verdadeiro noutro sentido […] explicamos o mundo com
palavras, mas as palavras nunca podem anular o fato de estarmos rodeados
por ele” (BERGER, 1987, p. 11).
A escrita surge de um passo para aquém das imagens e não de
um passo em direcão ao mundo. Os textos não significam o
mundo diretamente, mas através de imagens rasgadas. Os
conceitos não significam fenômenos, significam ideias. Decifrar
textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. A
funcão dos textos é explicar imagens, a dos conceitos é
analisar cenas. Em outros termos: a escrita é meta-codigo da
imagem (FLUSSER, 1985, p. 8).

Desenho, pintura e escrita, enquanto signos, não são aquilo que
representam, mas desempenham papel fundamental para a comunicacão, ao
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representar alguma coisa em formas e cores. “Um signo so é signo porque
esse corpo material que o constitui está para alguma coisa que não é ele
mesmo. Ele so funciona e age como signo porque substitui, representa, está no
lugar de alguma coisa que não é ele” (SANTAELLA, 2000, p. 60).
Os diversos elementos da simbologia da cor, como em todos os
codigos (visuais, gestuais, sonoros ou verbais), resultam da
adocão consciente de determinados valores representativos,
designativos ou diferenciadores, emprestados aos sinais e
simbolos que compõem tais sistemas ou codigos. Com efeito, o
que dá qualidade e significado ao simbolo (sinais sonoros,
verbais ou visuais) é sempre sua utilizacão. Por isso a criacão
dos simbolos mais significantes e duráveis é, via de regra, ato
coletivo de funcão social, para satisfazer certas necessidades
de representacão e comunicacão (PEDROSA, 2009, p. 110).

Por volta de 500 a. C., Confúcio dizia que uma imagem valia mais que
mil palavras. Naquela época, grande parte da comunicacão mundial entre
seres humanos já acontecia através de textos manuscritos. Os recursos para
se representar o mundo eram bem menos elaborados e convenientes que os
atuais. Bem antes da invencão da fotografia, representacão verossimil do
mundo era competencia de pintores naturalistas, que utilizavam de técnicas
artesanais elaboradas para desenhar com maior exatidão possivel aquilo que
se via. O pintor retratava o mundo segundo a sua visão, imprimindo sobre a
tela o que sua habilidade e técnica permitiam. E, por mais imparcial que
tentasse ser em suas intencões, sua pintura estaria sempre impregnada de
conceitos individuais e de particularidades que acabavam por fazer parte do
proprio trabalho do pintor. Nesta mimese pictorica, o pintor recorria a formas
esquemáticas de representacão da realidade. Os gregos davam a estas formas
o nome de schematas e
referiam-se a elas como o cânon, isto é, as relacões básicas,
geométricas que o artista tem de conhecer para a construcão de
uma figura plausivel. Mas o problema do cânon acabou
suplantado na arte grega pela busca da verdade e da
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proporcão, de modo que talvez devamos escolher outro ponto
de partida a margem dos dominios da grande arte para
continuar a nossa investigacão da mimese. Podemos encontrar
esse ponto de partida numa tese de doutoramento sobre a
psicologia do desenho em que o autor, F. C. Ayer sumariza da
seguinte maneira as suas conclusões: “O artista profissional
adquire uma grande quantidade de schemata com a qual produz
rapidamente no papel o esquema de um animal, de uma flor, de
uma casa. Esse esquema lhe serve de apoio para a
representacão de imagens da sua memoria e ele modifica
gradualmente o esquema, até que corresponda aquilo que
deseja exprimir. Muitos desenhistas deficientes em schemata
que sabem copiar outro desenho não sabem copiar o objeto”
(GOMBRICH, 1995, p. 157).

Neste processo de representacão, ocorre sempre uma simplificacão na
transposicão da imagem dos objetos para o plano pictorico. Os meios que o
artista dispõe para elaboracão de sua obra são restritos e a quantidade de
informacão luminosa que chega aos seus olhos e é interpretada pelo seu
cérebro é infinitamente maior que a capacidade que ele tem de representá-la.
Esta é a posicão de Gombrich, quando lembra que o artista sempre acaba
representando apenas uma parte das informacões visuais dispostas no espaco
a sua volta. Assim, mesmo um realista que se esforca em busca da perfeicão
no seu desenho naturalista so conseguirá transpor um número limitado de
elementos visuais para o plano bidimensional pictorico.

5 - Evolução tecnológica da fotografia ao cinema
Segundo Argan (1992, p. 14), com a transicão do periodo clássico para
o romântico ou moderno, o surgimento da tecnologia industrial e também da
producão em série colocaram em crise o fazer artistico personalizado,
individual e artesanal, padrões da arte até então. A ciencia mudaria
profundamente os processos e métodos artisticos, levantando questões sérias
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sobre a finalidade da arte que se via em processo de transformacão conceitual
e estrutural profundas. O autor ainda lembra que os artistas, influenciados pela
velocidade do sistema industrial, iniciaram um processo de constante mudanca
das tendencias artisticas.
O ponto alto destas transformacões ocorreu a partir da invencão da
fotografia, em 1839. Os artistas, sempre interessados em aprimorar suas
técnicas e conhecer outras novas, se envolveram rapidamente com a
fotografia. Assim, a fotografia assumia aos poucos o lugar da arte mimética.
Para Argan (1992, p. 79), uma classificacão categorica e funcional que
estabelecesse claramente as diferencas entre a imagem pictorica e a imagem
fotográfica seria a única forma de resolver o problema conceitual que se
instaurou na arte com o surgimento da fotografia. A pintura então se voltaria
para aquilo que consegue atingir com melhor amplitude e profundidade que a
fotografia, se libertando de sua responsabilidade de representacão mimética.
Assim os pintores direcionaram seu trabalho para discussões e temas
puramente pictoricos, da cor apenas como elemento de experimentacão,
buscando a subjetividade e o despertar de sensacões através de métodos
especificos da pintura, sensacões que se mostravam fora do alcance das
técnicas fotográficas e, portanto, irreproduziveis fora do contexto da pintura.
Segundo McLuhan (1996, p. 215), a reprodutibilidade caracteristica da
fotografia retirava o envolvimento mais profundo com o tema representado,
transformando pessoas em coisas, “estendendo e multiplicando a imagem
humana em proporcões de mercadoria produzida em massa.” A objetividade da
fotografia foi de encontro aos anseios de uma sociedade industrial que já
consumia imagens.
Os astros e estrelas de cinema e os idolos nas matines são
levados ao dominio público pela fotografia. Eles se tornam
sonhos que o dinheiro pode comprar; podem ser comprados,
abracados e apontados mais facilmente do que mulheres
públicas (MCLUHAN, 1996, p. 215).
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A fotografia assumiu o lugar da pintura mimética por ser uma técnica
mais fácil de ser aplicada, sua funcionalidade permitia retratar a realidade com
mais fidelidade e velocidade.
Pela primeira vez no processo de reproducão da imagem, a
mão foi

liberada das responsabilidades artisticas mais

importantes, que agora cabiam unicamente ao olho. Como o
olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o
processo de reproducão das imagens experimentou tal
aceleracão que comecou a situar-se no mesmo nivel que a
palavra oral (BENJAMIN, 1985, p. 167).

Portanto, tres fatores foram decisivos para o sucesso da fotografia em
relacão a pintura mimética: a velocidade, a precisão e o baixo custo. De acordo
com Brik (2008, p. 89) era impossivel, para um pintor, superar a fidelidade da
reproducão de uma imagem feita por uma máquina fotográfica. A máquina
gerava a imagem de forma imparcial no mesmo tempo que o pintor levaria
apenas para empunhar sua paleta de pigmentos. Além disso,
a comodidade e a prontidão do procedimento, a fotografia
acrescentaria uma terceira vantagem, a "exatidão". Precisão
dos detalhes, nitidez dos contornos, gradacão fiel das cores e,
sobretudo, "verdade das formas". Em última análise, o ganho
de analogia trazido pela fotografia seria de ordem não so
optica, como também (e mais essencialmente) ontologica.
Seria uma questão de verdade da imagem. Por ser obtida de
modo "automático" e "maquinico" (segundo o rigoroso
determinismo das reacões quimicas, sem a intervencãointerpretacão da mão do artista), a foto foi percebida como
"mais verdadeira". Ela parecia substituir o realismo subjetivo e
manual da pintura ou do desenho por uma espécie de realismo
objetivo (a famosa "objetividade do objetivo"). A foto nos
mostraria o mundo não so tal como ele nos aparece, mas
também como ele é. Ao menos é o que pensava a doxa
(DUBOIS, 2004, p. 50).
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Em pouco tempo, qualquer pessoa que aprendesse o básico sobre a
técnica fotográfica poderia retratar a realidade com uma câmera de um jeito
muito mais simples que um pintor com seus pincéis e pigmentos. Era a grafia
da luz registrada através de um dispositivo, uma máquina, com pouca
interferencia do individuo, num processo mais confiável que o da pintura. De
fato,
a originalidade da fotografia em relacão a pintura reside em sua
objetividade essencial […] Pela primeira vez, entre o objeto
inicial e a sua representacão, nada se interpõe a não ser um
outro objeto. Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior
se forma, automaticamente sem a intervencão criadora do
homem, segundo um rigoroso determinismo. A personalidade
do fotografo entra em jogo somente pela escolha, pela
orientacão, pela pedagogia do fenômeno; por mais visivel que
ele seja na obra acabada, já não figura nela como a do pintor.
Todas as artes se fundam na presenca do homem; unicamente
na fotografia é que fruimos da sua ausencia (BAZIN apud
DUBOIS, 2004, p. 41).

Entretanto, conforme Brik (2008, p. 89) apontou, o surgimento e
popularizacão da fotografia enfrentou resistencia da pintura, que não queria se
tornar um meio obsoleto. Os pintores tinham plena consciencia de que não
poderiam competir com a câmera em nivel de igualdade, principalmente no
tangente a preco e velocidade. Os custos e o tempo de uma producão
fotográfica eram bem menores. Resolveram então se apegar a cor como
elemento principal de resistencia perante o avanco da pintura, já que a
fotografia ainda não reproduzia cores. Assim a pintura precisava apenas
convencer a sociedade de que a pintura produzia uma representacão mais fiel
do mundo, pois incluia a cor.
A fotografia em preto e branco não conseguia reproduzir cores, mas em
contrapartida não distorcia a imagem. A pintura não dava conta de reproduzir
as cores da natureza perfeitamente porque o pintor, por mais experiente que
fosse, era limitado pelas restritas possibilidades de combinacões de pigmentos
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da sua paleta. Como o tempo a pintura buscaria novos caminhos de
convivencia com a fotografia, mas se distanciando dos efeitos que se poderia
obter facilmente com a câmera, para continuar tendo o seu valor dentro da arte.
Em suma, o momento historico de surgimento e popularizacão da
fotografia, como parte de um processo de industrializacão das sociedades,
acabou forcando um desenvolvimento da criatividade subjetiva do artista na
pintura, rompendo com o paradigma da mimese até então praticada e
consumida como arte.
Na medida em que as práticas clássicas perdiam forca na arte,
aumentava o interesse dos artistas pela Ciencia. Segundo Argan (1992, p. 82),
os artistas do movimento Neo-Impressionista avancaram no contato com a
ciencia, trazendo para o contexto da pintura conceitos e fundamentos
cientificos da época. A Ciencia seria também, mais tarde, a principal fonte de
conhecimento que levaria ao surgimento do cinema. E o cinema colocaria a
fotografia literalmente em movimento, mudando significativamente a forma
como vemos o mundo. Para além, do registro pictorico da pintura do artista, o
cinema é a grafia da propria luz posta em movimento. Assim,
a descricão cinematográfica da realidade é para o homem
moderno infinitamente mais significativa que a pictorica, porque
ela lhe oferece o que temos o direito de exigir da arte: um
aspecto da realidade livre de qualquer manipulacão dos
aparelhos, precisamente gracas ao procedimento de penetrar,
com os aparelhos, no âmago da realidade (BENJAMIN, 1985,
p. 187).

O cinema surgiu no século XIX, mas ainda hoje carrega algumas de
suas caracteristicas básicas, principalmente com relacão ao uso da pelicula e
outros aspectos ligados diretamente ao processo cinematográfico. Por outro
lado, o cinema sofreu inúmeras adaptacões ao longo de sua historia,
adequando-se constantemente as tecnologias disponiveis e sofrendo mutacões
de acordo com as novas descobertas que ocorriam ao longo dos anos.
Sua forca reside não apenas na dimensão tecnologica, mas
primeiro e sobretudo na simbolica: o cinema é tanto uma
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maquinacão (uma máquina de pensamento) quanto um
fenômeno

fisico-perceptivo.

Sua

maquinaria

é

não

so

produtora de imagens como também geradora de afetos, e
dotada de um fantástico poder sobre o imaginário dos
espectadores (DUBOIS, 2004, p. 45).

Quando se fala em invencão do cinema, vários nomes são citados,
como Joseph Plateau, Louis Daguerre, Étienne-Jules Marey, Eadweard
Muybridge, Ottomar Anschütz, George Eastman, Charles-Émile Reynaud,
Auguste e Louis Lumière, William Kennedy Dickson, Georges Méliès, Thomas
Edison, porque não há exatamente um consenso sobre o assunto. Apesar de
haver publicacões que atribuem a uma única pessoa este feito, não encerrar a
questão é algo mais coerente com a multiplicidade dos estudos e experiencias
que levaram a invencão do cinema. O surgimento do cinema também pode ser
analisado segundo uma ampla variedade de disciplinas das áreas do
pensamento humano. Cada área, com sua particularidade, abordará a origem
do cinema segundo uma perspectiva diferente, que contemple suas bases
teoricas e que reflita o enfoque desejado. Não vamos, portanto, nos preocupar
aqui com uma investigacão que aponte o inventor do cinema, por considerar
que tal objetivo demandaria um aprofundamento que foge ao escopo desta
pesquisa, mas principalmente, por entender que o cinema é resultado de uma
série de acontecimentos interdependentes que contribuiram decisivamente
para a sua existencia.
O dinamismo marca as transformacões do cinema numa permanente
reinvencão de si mesmo, onde a evolucão da linguagem impulsiona a
tecnologia e vice-versa. Assim como a evolucão da tecnologia permite uma
ampliacão das possibilidades criativas, o contrário também acontece: há uma
constante demanda por tecnologias que atendam a novas necessidades,
tornando possivel o que previamente existia apenas na imaginacão dos
realizadores.
Nos primordios da tecnologia do cinema temos muitas pesquisas e
experiencias, em diversas áreas, que foram fundamentais para o seu
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desenvolvimento. Entretanto, mesmo quando em áreas de pesquisa distintas,
os pesquisadores adotavam percursos que se intercalavam. Enquanto algumas
experiencias

eram

nitidamente

interdependentes,

outras

evoluiam

por

caminhos paralelos, mas se cruzavam em pontos onde se complementavam.
Reconhecendo a complexidade e amplitude de um levantamento completo das
pesquisas e experiencias que contribuiram de alguma forma para o surgimento
do cinema como o conhecemos hoje, abordaremos agora aquelas que
consideramos mais significativas dentro da historia do cinema.
Câmera escura
Artistas utilizavam a técnica de câmera escura já na antiguidade como
recurso para obter a projecão de uma imagem em um suporte de pintura. Num
quarto totalmente escuro, faziam um pequeno furo em uma das paredes para
que a luz penetrasse. A luz que entrava pelo orificio da parede se projetava
diretamente na superficie da parede oposta, que continha uma tela de pintura
ou um espelho para refletir os raios luminosos para outro suporte onde seriam
copiados manualmente pelo artista. Com esta técnica era possivel ser fiel as
proporcões das formas do objeto a ser representado. A perspectiva também era
representada de maneira mais realista.
No século XI, o cientista muculmano Abu Ali al-Hazen escreveu sobre a
câmera escura. Este seria o primeiro registro historico da técnica. Mais tarde,
no final do séc. XV, Leonado da Vinci comecava a escrever o seu Atlanticus
Codex, que continha informacões detalhadas sobre o funcionamento da
câmera escura. E em 1685, o trabalho teorico Oculus Artificialis Teledioptricus
Sive Telescopium, de Johann Zahn, trazia esquemas descritivos de tipos
diferentes de câmeras escuras.
Com o uso de lentes foi possivel fazer uma câmera escura portátil
bastante eficiente. Seguindo o mesmo principio dos quartos escuros, as
câmeras portáteis eram caixas de madeira que tinham o interior revestido com
material escuro e opaco. As caixas também tinham um orificio por onde a luz
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entrava, mas o diferencial era a lente fixada no interior de um tubo que se
conectava ao orificio. Esta lente permitia que o orificio da câmera fosse bem
maior sem que isso prejudicasse a nitidez da imagem projetada. Com o orificio
maior, a quantidade de luz que entrava na câmera era maior também, o que
resultava em uma imagem projetada mais clara. O uso da câmera escura
portátil se tornou comum em meados do século XIX e até hoje é considerada a
precursora imediata da câmera fotográfica.
Heliografia
O processo fotográfico conhecido como heliografia comecou a ser
inventado por volta de 1822 por Joseph Nicéphore Niépce. Utilizando-se este
processo, em 1826 foi feita a primeira fixacão permanente de uma imagem
num suporte material.

Figura 3: Heliografia View from the Window at Le Gras, 1826.

O aparato tecnologico da Heliografia consistia em uma câmera escura e
um placa de peltre (liga de estanho e chumbo), estanho ou cobre. A placa
recebia uma cobertura de betume branco da Judeia, um material sensivel a luz.
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Thaumatrope
John Ayrton Paris, em 1824, inventou o Thaumatrope, que consistia em
um disco com uma imagem diferente em cada face. Na borda do disco, nas
duas extremidades do seu eixo horizontal, eram amarrados dois fios, um em
cada extremidade. A experiencia era feita friccionando cada um dos fios entre
os dedos polegar e indicador de cada mão. Isto fazia com que os fios girassem
o disco em seu eixo horizontal. Quando o disco passava a girar numa
velocidade superior a nossa capacidade de interpretacão individual de cada
uma de suas faces, as imagens contidas nelas pareciam se fundir diante de
nossos olhos, formando uma única imagem combinada.
Fenômeno semelhante foi observado nos séculos anteriores
apenas girando uma moeda para ver os dois lados ao mesmo
tempo, mas esta foi a primeira vez que ao fenômeno foi dada
uma explicacão cientifica e um dispositivo foi produzido para
ser vendido como um entretenimento popular. A simplicidade
deste “brinquedo filosofico” tornou inequivocamente clara a
natureza fabricada e alucinatoria da sua imagem e a ruptura
entre percepcão e objeto4 (CRARY apud RØSSAAK, 2011, p.
31).

A experiencia do Thaumatrope demonstrava a teoria da persistencia da
visão, apresentada no mesmo ano, por Peter Roget, no Royal College of
Physicians. Como exemplo, em um Thaumatrope de 1825, onde em uma das
faces do disco temos uma flor e na outra face temos um vaso, o resultado da
experiencia é a ilusão de ver a flor dentro do vaso.

4 Texto original: “Similar phenomenon had been observed in earlier centuries merely by
spinning a coin and seeing both sides at the same time, but this was the first time the
phenomenon was given a scientific explanation and a device was produced to be sold as a
popular entertainment. The simplicity of this “philosophical toy” made unequivocally clear
both the fabricated and the hallucinatory nature of its image and the rupture between
perception and its object.”
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Figura 4: Taumatropio fiori e vaso, 1825 – Da esquerda para direita: Face1, Face 2,
Faces combinadas pelo movimento.

O negativo
Em 1835, William Henry Fox Talbot, impulsionou a fotografia quando
registrou a janela da sua casa com uma câmera escura e um negativo que ele
mesmo inventou. Talbot ainda desenvolveria uma pesquisa sobre o dicromato
de potássio e o enrijecimento da gelatina de coloide de acordo com a
quantidade e o tipo de luz recebida. Essas e outras de suas pesquisas foram
fundamentais para o progresso das técnicas fotográficas.
O sistema negativo/positivo de fotografia sobre papel foi
patenteado como talbotico ou calotipo em 1841, oferecendo
uma alternativa ao método de Daguerre, particularmente para a
fotografia de paisagens. Não era apenas mais simples e mais
flexivel, mas também permitia copias. O proprio Talbot utilizou
o processo em 1844 para publicar The Pencil of Nature (O lápis
da natureza), o primeiro livro ilustrado com fotografias (que
precisavam, obviamente, ser coladas uma a uma, a mão)
(ARMES, 1999, p. 31).
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Figura 5: O negativo mais antigo, Janela entrelaçada em Lacock Abbey, Inglaterra, 1835.

Ainda neste mesmo ano de 1835, Louis Jacques Mandé Daguerre
conseguiu chegar ao resultado de um processo que ele havia comecado há
seis anos atrás com seu companheiro de trabalho Joseph Nicéphore Niépce.
Niépce já havia falecido há dois anos quando Daguerre colocou pela primeira
vez em prática a fixagem permanente de uma imagem em uma placa de iodeto
de prata em contato com vapor de mercúrio.
Mais tarde, por volta de 1839, Talbot anunciava a sociedade que havia
descoberto uma forma de fixar imagens capturadas pela câmera escura. Ao
mesmo tempo, Daguerre fazia exatamente o mesmo anúncio de que também
havia descoberto uma forma de capturar as imagens da câmera. Daguerre teve
mais sucesso na opinião pública com seu daguerreotipo que também ficou
conhecido como fotografia.
O daguerreotipo produzia uma imagem finamente detalhada
sobre uma placa de cobre prateado, mas na sua forma inicial
exigia uma exposicão de quinze minutos e uma hora de
trabalho com ingredientes quimicos potencialmente perigosos
(ARMES, 1999, p. 31).
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O governo frances comprou a patente do seu invento e em seguida foi
liberado os direitos de uso da técnica. Assim, apesar de ainda não existir uma
definicão sobre qual sistema era melhor, a invencão de Daguerre ganhou o
mundo em detrimento da invencão de Talbot.
Phenakistiscope e Stroboscope / Daedalum e Zoetrope

Em 1839, o belga Joseph Plateau planejou o Phenakistiscope, mas so
em 1841 de fato o construiu. Neste mesmo ano de 1841, Austrian Simon von
Stampfer inventou o Stroboscope, uma máquina de funcionamento similar ao
Phenakistiscope. Ambas as máquinas se baseavam na teoria da persistencia
da visão para gerar a ilusão de movimento. O mecanismo do Phenakistiscope
consistia em um disco com desenhos que, quando vistos em sequencia,
insinuavam movimento. O disco então era girado numa velocidade suficiente
para que tivéssemos a ilusão de que os desenhos eram uma única imagem em
movimento.

Figura 6: Um disco de Phenakistoscope feito por Eadweard Muybridge em 1893.

Com base no Phenakistiscope, o matemático ingles William George
Horner, inventou o Daedalum em 1834. O aparelho era composto por um
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cilindro com frestas verticais que permitiam ver a sua face interna, onde era
fixada uma tira com desenhos em sequencia. Quando o cilindro girava, era
possivel observar pelas frestas o passar dos desenhos.

Figura 7: Ilustracão comercial do Zoetrope que também ficou conhecido como Wheel of Life.

Os intervalos entre as frestas evitavam que acontecesse uma
sobreposicão que resultaria apenas em uma imagem borrada dos desenhos e
assim o observador tinha a ilusão de movimento. Apesar de ser reconhecido, o
Daedalum não se popularizou até os anos 1860, quando foi patenteado por
fabricantes ingleses e americanos, recebendo de William F. Lincoln o novo
nome de Zoetrope.
Cyanotype e a expansão da fotografia
Em 1842, o cientista John Frederick William Herschel desenvolveu um
processo simples e de baixo custo para produzir copias fotográficas a partir de
um negativo. Enquanto as primeiras copias fotográficas demoravam em torno
de 8 horas para ficarem prontas, passando por processos de exposicão a
elementos quimicos de reacão lenta, no processo de Herschel, o tempo era de
apenas noventa segundos. O negativo era exposto em uma solucão de
ferrocianeto de potássio e o procedimento completo de revelacão da copia,
além de ser muito mais rápido, tinha um custo pelo menos vinte vezes mais
barato.

50

Seis anos depois da invencão do Cyanotype, Frederick Archer
desenvolvia um método de coloide úmido que se tornaria um novo padrão
fotográfico. Isso aconteceu no mesmo ano em que Joseph Antoine Ferdinand
Plateau passou a usar fotografias no estudo do movimento. Ele recomendava o
abandono das técnicas tradicionais de uso do desenho para estudo do
movimento, ajudando a popularizar a fotografia nesta área do conhecimento
cientifico.
A fotografia se espalhava progressivamente pelo mundo. O avanco das
técnicas e principalmente o baixo custo, foram fundamentais para a sua rápida
expansão. A fotografia passou a ser amplamente usada como elemento de
imagem nas Lanternas Mágicas, que antes utilizavam apenas desenhos, e
rapidamente recebeu o crédito da populacão, que a reconhecia como algo
verdadeiro, que representava os fatos. Assim, a fotografia expandia o status da
imagem material na comunicacão, se tornando um veiculo de informacão mais
confiável que o desenho.
Lanterna mágica
A lanterna mágica era um tipo câmera escura que projetava as imagens
em um suporte externo, como um lencol estendido, por exemplo. Ela é
considerada a precursora dos atuais projetores de um modo geral.
No interior da câmera havia uma lamparina a oleo que iluminava uma
pequena placa de vidro com desenhos pintados a mão. A luz atravessava a
placa e passava por um conjunto optico com lentes que ampliavam e
projetavam a imagem em um suporte para exibicão pública e coletiva, como
numa sala de cinema, onde muitas pessoas podiam ver a projecão ao mesmo
tempo.
Algumas Lanternas mágicas permitiam a exposicão de mais de uma
placa de vidro ao mesmo tempo. Quando se movia uma placa sobre a outra, a
intercalacão entre as suas imagens gerava a ilusão de movimento.
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Figura 8: Lanterna mágica de 1890.

Em meados do século XIX, os espetáculos com Lanterna Mágica
circulavam pela Europa e Reino Unido, com projecões dos mais variados
temas. Com o advento da fotografia ao mecanismo da Lanterna Mágica, os
temas documentais ganharam a forca e o respaldo que precisavam para se
expandir.
Colódio úmido
Em 1848, o ingles Frederick Scott Archer inventou o processo de colodio
úmido, que so em 1851 passou a ser amplamente difundido.
Tanto o daguerreotipo como o calotipo tornaram-se obsoletos
quando se introduziu o processo de colodio molhado em 1851,
ano da morte de Daguerre. Esse processo dava uma
sensibilidade muito maior a luz, porém como custo de tornar a
fotografia no minimo mais trabalhosa. As placas de vidro
precisavam ser preparadas pelo fotografo imediatamente antes
da tomada e reveladas imediatamente apos, necessitando de
um sala escura movel, no caso de se desejar fotografar longe
de estúdios (ARMES, 1999, p. 31).

Colodio era um composto com partes iguais de álcool e éter numa
solucão de nitrato de celulose. O colodio fixava o nitrato de prata (material
fotossensivel) numa placa de vidro. As chapas de vidro permitiam mais nitidez
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e qualidade em comparacão com os negativos de papel. O processo de colodio
úmido foi o mais usado durante a metade final do século XIX, até o comeco dos
anos 1980. Na ocasião, acabou perdendo espaco para um processo de placas
secas inventado em 1871.
Manipulação da imagem
Os primeiros negativos tinham pouquissima sensibilidade a luz. Era
necessário muitas horas para uma exposicão suficientemente satisfatoria. Nas
fotografias das cidades, mesmo com suas ruas repletas de pessoas, apareciam
apenas edificios, pracas e calcadas completamente vazias. Qualquer coisa que
se movimentasse não faria parte da fotografia devido ao tempo de exposicão
do negativo ser muito longo. Como solucão para este problema, era comum
contratar artistas que pintavam, diretamente na fotografia finalizada, pessoas
caminhando, pássaros voando, e outros elementos que atribuiam um aspecto
mais condizente com aquele espaco retratado. Durante este periodo de
evolucão do negativo os artistas pintaram as fotografias e esta atividade é
considerada por alguns autores a primeira forma de pos-producão fotográfica.
Mais tarde, com a diminuicão do tempo de exposicão necessário conseguiu-se
fazer retratos de pessoas. Com muita dificuldade as pessoas eram presas a
suportes que as mantinham na mesma posicão durante horas sem se mexer
para garantir um bom retrato.
O movimento natural passou a ser registrado com mais eficiencia
somente em 1858. Neste mesmo ano, o pictorialista e fotografo ingles Henry
Peach Robinson combinou cinco negativos para produzir a fotografia mais
polemica da época. Num tempo onde os retratos representavam basicamente
pessoas posando de forma a passar ideais de saúde, beleza e riqueza,
Robinson retratou a morte.
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Figura 9: Fading away, 1858. Foto-montagem de Henry Peach Robinson.

A foto da bela jovem definhando em seu leito de morte sob os amparos
de sua familia foi um tema inovador, porém repugnado pela sociedade. Fading
away foi a primeira fotografia que documentava uma cena supostamente
natural e é considerada a primeira foto-montagem bem sucedida na historia da
fotografia.
Análise do movimento
Oliver Wendell Holmes foi o primeiro a indicar o valor da fotografia para
análise do movimento. Em 1861, ele elaborou um conjunto de imagens com a
sequencia do movimento das pessoas andando pela rua. Os quadros gerados
mostravam detalhes dos movimentos das pernas das pessoas. Com este
trabalho, o uso da fotografia para a decomposicão e análise de um movimento
se estabelecia como método bastante eficiente. Pouco depois, a engenharia
utilizaria deste trabalho para evoluir a producão de proteses para pessoas
mutiladas.
Maddox e Eastman
O processo de gelatina de secagem rápida foi invencão do fisico e
fotografo ingles, Richard Leach Maddox. Era um processo mais rápido e prático
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que o de colodio úmido. Maddox desenvolveu este processo depois que notou
que sua saúde estava sendo afetada pelo vapor de éter do processo de colodio
úmido. Ele colocou os elementos sensiveis a luz, brometo de cádmio e nitrato
de prata, revestidos por uma fina camada de gelatina sobre uma placa de vidro.
Assim, não ocorreria o contato direto com os elementos quimicos. As
vantagens deste processo seco usando placas de vidro eram que os fotografos
poderiam comprar placas comerciais vendidas no mercado ao invés de ter que
elaborar suas proprias emulsões sensiveis em uma câmera escura movel.
Além disso, os negativos não precisavam estar prontos imediatamente. Pela
primeira vez, as câmeras eram suficientemente pequenas para serem
chamadas de câmeras de mão.
O movimento rumo a verdadeira democratizacão da fotografia,
permitindo a todos participar como fotografos e fotografados,
so surgiu no final da década de 1870 e durante a década de
1880, quando aparecem as placas ou rolos de filme flexivel
com

emulsões

de

gelatina

de

secagem

rápida,

que

necessitavam de apenas uma fracão de segundo de exposicão.
Embora a criacão de um mercado de massa levasse muitos
anos, o meio aos poucos tornou-se industrializado por
completo, com os fornecedores oferecendo placas ou filmes
industriais totalmente preparados e especialistas, oferecendo
seus servicos para processar o trabalho de fotografos
amadores. Também os equipamentos evoluiram no sentido de
maior facilidade de transporte e operacão (ARMES, 1999, p.
31).

Mas para o empreendedor inovador estadunidense George Eastman,
isso ainda não era o suficiente. Buscando um suporte mais resistente que o
vidro, mas que também fosse mais fácil que o processo de chapas de colodio
úmido, iniciou uma pesquisa que resultou na invencão de uma pelicula de
nitrocelulose. A sua pelicula continha brometo de prata preservado com
gelatina seca e era tão prática quanto os negativos feitos de papel. Em um
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único produto, Eastman conseguiu, ao mesmo tempo, manter a qualidade de
imagem alcancada no processo de Maddox e resolver os problemas de
fragilidade do vidro e da dificuldade enorme do processo de colodio úmido.
Esta invencão de Eastman tornaria a fotografia acessivel a pessoas comuns.
Eastman ainda trabalhou durante muitos anos em outras inovacões fotográficas
e, em 1888, fundou a Eastman Kodak Company, que ficou conhecida
mundialmente como Kodak, uma referencia em produtos fotográficos.
Muybridge e o movimento decomposto
Em 1868, o fotografo ingles Eadweard James Muybridge viajava pelo
interior da California e se consagrava como fotografo, trabalhando ainda com
colodio úmido e usando o pseudônimo Helios (deus do sol em grego). Mais
tarde, em 1872, o antigo governador da California Leland Stanford contratou
Muybridge para realizar alguns estudos fotográficos. Stanford queria provar que
um cavalo tirava as quatro patas do chão em algum momento durante o trote.
Muybridge fez então a fotografia do cavalo no momento do trote, provando a
teoria de Stanford.
Seis anos mais tarde, em 1878, Muybridge, novamente a pedido de
Stanford, fotografaria o cavalo, porém a galope. Desta vez, Muybridge usou
doze câmeras em linha, na pista onde o cavalo passaria. Cada câmera tinha o
seu disparador ligado a um fio que atravessava a pista. Quando o cavalo
passou galopante, rompeu cada um dos fios e ao romper, fez disparar as
câmeras. O resultado foi uma série de fotos que mostravam, quadro a quadro,
os movimentos feitos pelo cavalo durante o galope.
Na ocasião, pode se constatar que o cavalo também retirava as quatro
patas do chão durante o galope. As fotografias, quando postas a rodar em um
daedalum, davam a ilusão de ver o cavalo galopando. A partir deste
experimento, Muybridge passou estudar o movimento de outros animais
utilizando-se desta técnica de múltiplas câmeras.
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Figura 10: O cavalo em movimento (The Horse in Motion), Muybridge, 1878.

Os trabalhos fotográficos de Muybridge sobre o movimento inspiraram o
cientista

frances

Étienne-Jules

Marey.

Ele

construiu

a

sua

Arma

Cronofotográfica em 1882, o Fuzil Fotográfico (Fusil Photographique). Era um
aparelho fotográfico adaptado sobre o corpo de arma de fogo, um fuzil militar
modificado que capturava doze quadros sucessivos por segundo.

Figura 11: Fuzil Fotográfico de Étienne-Jules Marey.

No Fuzil Fotográfico, os quadros eram gravados numa única fotografia.
Com esta técnica ele estudou o movimento de vários animais. O resultado na
fotografia de cada animal era a possibilidade de ver as etapas do seu
movimento expostas em sequencia num mesmo suporte estático.
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Zoopraxiscope
O Zoopraxiscope foi um projetor de imagens em movimento inventado
por Muybridge em 1879. O aparelho consistia em um disco de vidro com
desenhos sequenciais feitos a partir de fotografias. Os desenhos eram
transferidos para o vidro e depois eram coloridos a mão. Neste mesmo ano,
Muybridge viajou pela Europa levando o Zoopraxiscope ao conhecimento de
muitos outros inventores, especialmente em Paris, onde passou um tempo
trabalhando com pesquisa.
O projetor Lumière
O inventor Claude Antoine Lumière fundou em 1882 a Lumière e Filhos
em Lyon, na Franca. A empresa rapidamente se tornou a maior produtora de
produtos fotográficos da Europa e investia bastante em pesquisa. Treze anos
depois a companhia deu sua maior contribuicão para a indústria de filmes com
a invencão do primeiro projetor de filme de celuloide que alcancou sucesso
comercial.
O cinetoscópio
Considerado o primeiro produto da indústria do cinema o cinetoscopio
era uma caixa que permitia a visualizacão de filmes através de uma lupa para
ampliar as imagens. O produto foi inventado por Willian Dickson e posto no
mercado por Thomas Edson em 1894.
O cinematógrafo e o avanço do cinema
No ano de 1895, uma grande variedade de novas descobertas e
invencões relativas a projecão de filmes surgiam quando os irmãos Lumière
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compraram a patente da grande invencão do ano, creditada a Léon Bouly, o
cinematografo. Os Lumière aperfeicoariam esta invencão a partir do
cinetoscopio de Thomas Edson. O cinematografo é considerado o inicio do
cinema como arte e indústria.
Quando o cinematografo se instala, um novo "suplemento de
analogia" imediatamente surge: o realismo cinematográfico
acrescenta

ao

realismo

do

vestigio

fotoquimico

o

da

reproducão de movimento, que é um realismo do tempo […]
Mesmo que sob uma forma ilusoria, que nos engana com
nosso proprio consentimento e prazer, a mimese filmica expõe
o mundo em sua duracão e em seus movimentos (DUBOIS,
2004, p. 51).

No dia 28 de dezembro de 1895 os irmãos Lumière realizaram a
primeira projecão pública de uma pelicula cinematográfica da historia. Na
platéia que assistia o filme estava o grande ilusionista frances Georges Méliès.
Os últimos anos do século XIX foram marcados pela popularizacão do cinema
pelo mundo, com milhares de filmes sendo projetados em um circuito
internacional que comecava a se configurar.

Figura 12: O cinematografo Lumière em modo de filmagem e em modo de projecão.
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É neste cenário que Mèlies inicia um processo de aplicacões de
métodos do teatro na prática cinematográfica, utilizando-se de técnicas do
palco para agregar elementos a narrativa cinematográfica. Assim Mèlies
constroi o primeiro grande estúdio cinematográfico da Europa.
Com a chegada do século XX o cinema se consolidava enquanto um
suporte maduro, com processos evoluidos que garantiam maior confiabilidade
ao seu funcionamento padrão. Seu aparato técnico havia se desenvolvido
atingindo uma considerável estabilidade. Isso fez com que as atencões se
voltassem para questões mais subjetivas da narrativa cinematográfica.
Zworykin Kinescope
Na década de 1920, o imigrante russo, Vladimir Kosmo Zworykin
patenteou duas invencões. A primeira foi o Iconoscope, que era basicamente
uma câmera de video rudimentar, e a segunda foi o Kinescope, precursor do
tubo de televisão moderna. Durante a década de 1930, Zworykin continuou a
desenvolver o Kinescope, e evoluiu para os tubos usados no primeiro comercial
de televisão do grupo RCA exibido na Feira Mundial de 1939. Mas o crédito da
invencão da televisão eletrônica não pode ir exclusivamente para Zworykin,
porque outro inventor, Philo T. Farnsworth, já tinha esbocado um sistema
rudimentar, em 1922, enquanto ainda estava no colegial.
A televisão mecânica de Baird
Nenhuma pessoa pode ser apontada como o inventor da televisão, mas
John Logie Baird é o responsável pelo primeiro sistema de televisão no
mercado. Em 1926 ele demonstrou seu sistema mecânico de televisão que foi
desenvolvido na mesma época que o sistema de tubo.
Dois anos mais tarde, em 1928, seu primeiro aparelho televisor
comercial consistia em uma televisão mecânica montada em um gabinete de
madeira.
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Figura 13: John Logie Baird demonstrando seu sistema em 1926.

O televisor de Baird passou a ser vendido em 1930 e recebia sinais de
televisão que o proprio Baird havia comecado a transmitir em 1929. A imagem,
com trinta linhas de resolucão, era visivel por uma abertura no lado direito do
gabinete.
A televisão transparente da RCA
Muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com a televisão na Feira
Mundial de 1939, em Nova York. A RCA colocou uma boa quantidade de
televisores TRK-12 em exposicão nos seu impressionante salão de exposicões
que tinha a forma de um tubo de vácuo. A principal atracão era o Phantom
TRK-12, um televisor modelo TRK-12 cujo gabinete era feito de material
transparente.

Figura 14: Phantom TRK-12 em exibicão na Feira Mundial de 1939.
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A caixa transparente convenceu os céticos de que o televisor realmente
funcionava e não era mágica. O TRK-12 tinha o seu CRT (Catode Ray Tube)
voltado para cima e a sua tela era vista por intermédio de um espelho.
Computador Whirlwind
O desenvolvimento do computador Whirlwind comecou em 1945, e o
sistema foi demonstrado pela primeira vez em 20 de abril de 1951. Este foi o
primeiro computador digital capaz de exibir texto e gráficos em tempo real em
um terminal de video, que naquela época era uma grande tela do osciloscopio.
O Whirlwind também foi o primeiro computador a usar núcleo de memoria do
tipo RAM, um método de armazenamento que prosperava em sua fase inicial
que durou até a década de 1970. A memoria de núcleo armazena
permanentemente os dados binários em imãs amarrados por uma grade de
arame.

Figura 15: O computador Whirlwind, em 1951.

O computador Whirlwind foi finalmente adotado pela Forca Aérea dos
EUA para uso no sistema de defesa aérea SAGE (Semi-Automatic Ground
Environment), que se tornou operacional em 1958, com recursos de exibicão
mais avancados. O último dos computadores baseados em SAGE Whirlwind foi
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fechado em 1983, dando ao Whirlwind um recorde de longevidade operacional
prática entre os computadores digitais.

O cinema se consolida e encontra o computador
Apos o surgimento do cinematografo, algumas décadas se passaram
enquanto o cinema amadurecia sem grandes mudancas estruturais. Com o
passar destes anos, o cinema se tornava parte comum da vida das pessoas
nos centros-urbanos, transformando comportamentos, costumes e relacões
sociais. Os avancos tecnologicos eram percebidos na tela, com melhorias na
qualidade técnica das producões e projecões, gerando imagens cada vez mais
nitidas e realistas. Entretanto, os principios básicos da cinematografia
permaneciam inalterados. Os efeitos fotográficos de Méliès, considerado o
inventor dos efeitos especiais, haviam evoluido para técnicas inovadoras de
efeitos bem mais complexos, definitivamente libertando-se das limitacões
fisicas da matéria com o advento do computador na década de 1970.

6 - Imagens estáticas e o registro de movimento
A persistencia da visão, também conhecida como persistencia retiniana ou
retencão retiniana, explicava fisiologicamente o fenômeno que acontece
quando conseguimos observar movimento através da sobreposicão de
imagens estáticas.
“A persistencia da visão” exemplifica que, no século XIX,
ilusões

visuais

eram

entendidas

como

um

fenômeno

essencialmente fisiologico, o que pode ser demonstrado,
desencadeado e até mesmo medido através de dispositivos
mecânicos e opticos. Poucos conceitos tem sido tantas vezes
evocados, em relacão a dispositivos visuais e imagens
especialmente em movimento, e, ao mesmo tempo, tão
disputados como este. Como uma explicacão sobre o

63
fenômeno do movimento aparente, hoje, está basicamente
descartado, mas ainda deve ser tratado como um legado
historico e cultural revelador. Como Mary Ann Doane colocou,
“A teoria da persistencia da visão pode estar 'errada', mas a
questão permanece - por que a teoria da persistencia da visão
está tão firmemente arraigada e qual a sua funcão no século
XIX?" A atitude em relacão a visão, mantida pela tese da
persistencia da visão, revela a interface que os cientistas do
século XIX pensavam ter descoberto (e, em vários sentidos, ter
fabricado)

entre

a

percepcão

humana

e

a

máquina5

(RØSSAAK, 2011, p. 28).

A teoria da persistencia da visão pode ser considerada insuficiente para
explicar o fenômeno da visão de movimento, já que há outras teorias voltadas
para o aspecto da cognicão que complementam o entendimento, além das
teorias do fenômeno phi e do movimento beta que posteriormente refutaram a
propria teoria da persistencia da visão, estabelecendo novos parâmetros para
estudo do movimento. Entretanto, para além das teorias estritamente
cientificas, podemos pensar o registro de movimento a partir da historia da arte.
A idéia de produzir imagens em movimento vem de historicas tentativas
de se captar o movimento objetivo e natural das coisas no mundo e transpor
para o universo bidimensional, mais imaginário e subjetivo, da pintura. Na
historia da pintura ocidental, um dos primeiros movimentos cujos artistas
demonstravam um interesse maior em captar o movimento das coisas foi o
5 Texto original: “The persistence of vision” the nineteenth century’s understanding of visual
illusions as primarily a physiological phenomenon, which can be demonstrated, triggered
and even measured through mechanical and optical devices. Few concepts have been
evoked so often in relation to visual devices and especially moving images, and yet so
disputed as this one. As an explanation of the phenomenon of apparent motion it has now
basically been discarded, but still must be dealt with as a revealing historical and cultural
legacy (and one that displays its own phantom persistence, as perceptual psychologists like
Joseph and Barbra Anderson have lamented). As Mary Ann Doane has put it “The theory of
persistence of vision may be “wrong”, but the question remains – why was it so firmly
ensconced and what function did it serve in the th century?” The attitude toward vision
maintained by the persistence of vision thesis, reveals the interface nineteenth century
scientists thought they had discovered (and in many senses had manufactured) between
human perception and the machine”.
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Impressionismo. Apesar de ter como principal objetivo a busca pela
representacão das impressões que a luz provocava ao incidir sobre a natureza
e os objetos, o impressionismo também estava preocupado em passar a
sensacão de movimento na pintura. Essa preocupacão levou a negacão dos
métodos até então tradicionais de representacão linear, quando passaram a
utilizar misturas de cores complementares para obtencão dos contrastes ao
invés de linhas bem definidas. O impressionismo fez desaparecer os contornos
nitidos nas figuras, principalmente quando havia bastante movimento na cena a
ser pintada.
Este interesse pelo registro de movimento, que apenas fez parte das
caracteristicas do impressionismo, mais tarde vem a ser a principal motivacão
do Futurismo, que eleva o estudo sobre o assunto a niveis mais profundos de
experimentacão. Podemos dizer que o Futurismo representou o ápice deste
estudo, iniciado pelos impressionistas, no espaco bidimensional estático.
Artistas como Giacomo Balla, muito ligado ao impressionismo e neoimpressionismo através da participacão em exposicões e discussões, partiram
do crescente interesse pelo registro do movimento das figuras no espaco, para
fundar o Futurismo. O que nasceu como um interesse no impressionismo se
tornava o objetivo principal no futurismo, com um manifesto repleto de
declaracões neste sentido. Era, para os futuristas, mais importante a busca
pelo registro do movimento do objeto no espaco e as peculiaridades deste
movimento, como velocidade e amplitude, do que a representacão do objeto
em si. Para representar a movimentacão de um objeto no espaco, os artistas
futuristas pintavam copias do mesmo objeto, várias vezes, em seqüencia, na
mesma tela. Assim, ficava exposta, em um único quadro, toda a trajetoria do
movimento. E para dar a impressão de velocidade durante a trajetoria, as
copias dos objetos sofriam alteracões de contraste e saturacão, as linhas
quase desapareciam. As copias do objeto diluiam-se pelo quadro, e o que
ficava aparente eram praticamente manchas de tinta insinuando que algo
estava se movimentando rapidamente. Estas manchas simbolizavam o efeito
de desfoque causado pela velocidade do movimento do objeto, durante um
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periodo de tempo, como um rastro visual no tempo, já que o sistema otico do
ser humano não consegue gerar imagens do mundo visivel na mesma
velocidade em que o cérebro poderia interpretá-las.
O cérebro, organizando e interpretando os dados enviados pelo olho,
apenas monta uma imagem representativa daquilo que nos é visivel em um
determinado momento. Continuamente repetindo este processo, um novo
quadro imagético representativo do nosso campo de visão é gerado a cada
intervalo de tempo. Estes quadros são sobrepostos um apos outro, em
sequencia. E é esta sobreposicão de quadros através do tempo que nos torna
possivel a ilusão de ver o movimento real das coisas.
Este fenômeno da visão de movimento por sequencia de quadros so é
possivel porque o cérebro memoriza um quadro de imagem e o compara com o
quadro seguinte. Se, ao montar um novo quadro, o cérebro esquecesse
completamente o quadro montado imediatamente anterior, não seria possivel
fazer a comparacão necessária para ver a diferenca entre os quadros. E esta
diferenca entre um quadro e outro é o que nos faz ver o movimento das coisas.
Até mesmo pequenas diferencas de cor e iluminacão entre os quadros são
suficientes para detectarmos movimento. Da mesma maneira, as diferencas
entre os elementos que compõem cada quadro, indicam o movimento neles.
Nos colocamos como referencial para realizar uma comparacão constante
entre figura e fundo, através da sobreposicão dos quadros, e assim perceber o
que está parado e o que está se movendo dentro do nosso campo de visão. O
cérebro interpreta as diferencas entre os quadros e seus elementos para
determinar se o espaco, o objeto ou o referencial estão em movimento.
A retina do nosso olho demora um tempo, que varia de individuo para
individuo, para captar totalmente os raios de luz que entram através da pupila.
Apos transformar a luz em sinais, a retina ainda precisa transmiti-los ao
cérebro, que fica encarregado de interpretar os sinais para que enfim
possamos enxergar. Este processo, da luz que entra pela pupila até a
interpretacão pelo cérebro, se repete várias vezes por segundo. Cada vez que
este processo acontece, temos a geracão de um quadro, ou seja, uma imagem
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estática. Durante o tempo em que acontece todo o processo de geracão de
cada quadro, o objeto observado, continuando em movimento, mudará de
posicão no espaco. Esta mudanca faz com que aconteca o efeito de desfoque
de movimento, onde as diferencas de posicionamento das figuras, entre um
quadro e outro seguinte, são calculadas pelo cérebro, para compor o
movimento de maneira uniforme, na sua velocidade de interpretacão. Este
desfoque de movimento, também conhecido como Motion Blur, acontece de
maneira semelhante quando tiramos uma fotografia de um objeto que se
movimenta com velocidade maior que a de abertura e fechamento do obturador
da câmera que está sendo usada. Supondo estas condicões, ao tirarmos uma
fotografia de um avião voando, por exemplo, apareceria apenas um borrão na
foto, dando apenas a impressão de que foi fotografado algo em movimento.
Tanto no desenho ou pintura quanto na fotografia, o resultado da
tentativa de se capturar um movimento é uma imagem material estática que, no
máximo, contém indicios da existencia do movimento. A ilusão de movimento
pode acontecer no observador de imagens estáticas, mas, de fato, não há
movimento nestas imagens.
Cada quadro de imagem em um filme guarda, do objeto em movimento,
o seu aspecto em um determinado instante. Desta forma, a primeira montagem
de imagens que ocorre num filme é aquela que a propria câmera faz, quando
monta os quadros, um apos o outro, numa sequencia linear. A sutil correlacão
entre estes quadros em sequencia é que nos faz ter a ilusão de movimento nas
imagens. A imagem propriamente fisica, material, não contém movimento. O
movimento em si é o resultado da análise que a visão faz das diferencas entre
as imagens materiais estáticas que passam em sequencia.
A imagem que o espectador cre ver consiste não apenas num
reflexo, como também numa ilusão perceptiva produzida pelo
desenrolar da pelicula a 24 quadros por segundo. O
movimento representado (de um corpo, um objeto, etc.), tal
como o vemos na tela, não existe efetivamente em nenhuma
imagem real. A imagem-movimento é uma espécie de ficcão
que so existe para nossos olhos e em nosso cérebro. No
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fundo, a imagem de cinema não existe enquanto objeto ou
matéria. Ela consiste numa breve passagem, espécie de
intervalo permanente que nos ilude enquanto o olhamos, mas
que se desvanece logo depois de entrevisto, para não mais
existir senão na memoria do espectador (DUBOIS, 2004, p.
62).

6.1 - Uma comparação tecnológica entre película e vídeo
A imagem cinematográfica, analisada segundo seu suporte de gravacão,
é gerada por um processo fisico-mecânico, quando a luz é capturada através
objetiva da câmera e projetada sobre a superficie de uma pelicula fotográfica. A
pelicula é composta de material quimico fotossensivel e é, por padrão, exposta
24 vezes por segundo através da abertura e fechamento constante do
obturador. Em cada vez, ela guardará informacões de cor, saturacão e
contraste, durante o tempo em que estiver sendo exposta, gerando assim um
quadro do filme.
Para conseguirmos ver os quadros registrados na pelicula é necessário
que esta passe por uma série de processos quimicos responsáveis pela
revelacão do filme. Apos estas etapas, o filme está pronto para ser visto,
porém, ainda não há imagens em movimento até aqui. Para que a ilusão de
movimento aconteca, é necessário um outro processo fisico-mecânico, onde o
filme vai para uma máquina de projecão e será rodado na mesma seqüencia
em que foi capturado pela câmera, a 24 quadros por segundo. A esta
velocidade, os quadros, fotos, imagens estáticas, desaparecem e o movimento
surge na tela, aos nossos olhos.
No video, a câmera também recebe luz através de uma objetiva, porém
as informacões sobre cor, saturacão e contraste, serão projetadas sobre a
superficie de um chip sensor encarregado de registrá-las através de impulsos
elétricos, gerando pontos de luz que formarão a imagem. A captacão da luz
pelo sensor CCD é continua e um circuito eletrônico grava as imagens geradas
periodicamente, gerando, um a um, os quadros que compõem cada segundo
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da sequencia capturada pela câmera. Este circuito eletrônico pode ser
entendido como o obturador da câmera de video, pois desenvolve funcão
semelhante. O resultado é registrado em fita magnética ou disco de
armazenagem (DVD, Blu-Ray Disc, Hard-Disk, entre outros) que transmite os
dados coletados através de um processo eletrônico para um monitor, projetor
de cinema digital ou televisão.
Os processos fisicos, mecânicos, na câmera cinematográfica são muito
mais imprecisos e suscetiveis a falhas que os processos eletrônicos na câmera
de video. A diferenca entre estes processos é o que faz com que a imagem do
cinema assuma caracteristicas diferentes da imagem do video.
O movimento do filme através das roldanas da máquina de captura e
projecão não é perfeito e isso gera pequenas oscilacões que interferem no
alinhamento dos quadros projetados na tela. Este pequeno desalinhamento de
um quadro com relacão a outro, causa um efeito de Motion Blur ou desfoque de
movimento sutil, gerado pelo movimento das máquinas projetoras rodando o
filme a 24 quadros por segundo, e que torna a imagem cinematográfica mais
suave que a imagem do video.
No âmbito estético é comum o reconhecimento deste sutil Motion Blur
não como um erro de processo, mas como proposta, muitas vezes almejada
por quem quer gravar um movimento. Porém, tecnicamente, representa um
erro por imprimir na imagem efeitos e movimentos que não existem na cena
filmada. Por causa deste valor estético que a pelicula proporciona, algumas
câmeras de video profissionais possuem a opcão de gravacão a 24 quadros
por segundo, assim como alguns softwares profissionais já tem recursos que
permitem aplicar filtros em videos para que estes fiquem com aspecto
semelhante ao de filmes.
Em video, a precisão no registro do movimento é mais fiel as
caracteristicas do movimento dos corpos porque os quadros, em forma de
dados digitais, são alinhados eletronicamente, o que proporciona uma captura
e projecão com alinhamento praticamente perfeito.
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As tentativas de captura do movimento na pintura impressionista e na
arte futurista, já ensaiavam a ilusão de movimento que, atualmente, o video
nos proporciona com grande eficiencia. Considerando a velocidade de 30
quadros por segundo, padrão comum de producões em video, o video, de certa
forma, pode ser entendido como uma ferramenta que gera “imagens em
movimento”, porque, apesar de sabermos que, por conceito, o movimento no
video é uma ilusão gerada pela sobreposicão de quadros estáticos, aos nossos
olhos, a ilusão não existe, já que não conseguimos enxergar separadamente
com precisão cada um dos 30 quadros exibidos em 1 segundo.
7 - A desmaterialização da imagem
A imagem da pintura e da fotografia é uma imagem totalmente
materializada. O quadro pintado pelo pintor e a foto impressa no papel se
bastam enquanto imagens prontas, porque são o registro material de um
fenômeno já acontecido, representam um processo finalizado, cabendo ao
observador contemplar a imagem ali exposta em sua totalidade, sem a
necessidade de nenhum procedimento extra para que seja experimentada. É
uma imagem objeto, que encerra em si mesma o seu significado, que não
depende

de

outro

fenômeno

para

fazer

sentido,

requer

apenas

a

experimentacão direta de suas formas e cores fixadas num suporte estático e
permanente.
Distanciando-se da pintura e da fotografia, o cinema marcou o inicio de
um processo longo de desmaterializacão da imagem. Aqui cabe ressaltar que,
quando nos referimos a “cinema”, estamos considerando apenas o cinema
tradicional de imagem mecânica, de pelicula. Quando necessário, usaremos o
termo “cinema digital” para tratar especificamente do cinema de imagem
eletrônica, que utiliza tecnologia de video.
A imagem em movimento do cinema é um fenômeno que acontece no
observador, somente visivel quando o filme encontra-se em movimento,
girando pelas roldanas da máquina de projecão. A imagem do cinema não está
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no rolo de filme nem na tela da sala de projecão, mas no observador. Ela é um
processo ilusorio, um fenômeno otico. Entretanto, apesar de existir apenas
enquanto ilusão otica, a imagem do cinema ainda possui um suporte material
como origem, porque, para acontecer, depende dos fotogramas guardados no
rolo do filme. Em outras palavras, a imagem imaterial do cinema depende da
imagem material da fotografia. Portanto, a imagem do cinema não existe
enquanto objeto material, mas enquanto processo que surge a partir de uma
imagem objeto.
Com a imagem da tela catodica (da televisão e do video), este
processo de desmaterializacão parece se acentuar ainda mais,
e de maneira muito clara. Se a imagem de cinema pode ser
dita duplamente imaterial, o espectador não deixa de saber
que, na sua base (isto é, no projetor e na cabine), existe uma
imagem prévia. Ela sim dotada de materialidade: o filme
pelicula. Com a imagem eletrônica da televisão e do video, que
é também uma imagem-movimento que passa numa tela, esta
realidade "objetal" de uma imagem material, que seria visivel
na sua base, desapareceu. Não existe mais a imagem-fonte.
Não há mais nada para se ver que seja material (paradoxo de
algo intitulado justamente video - "eu vejo") (DUBOIS, 2004, p.
63).

No video, a imagem objeto, como parte do sistema que gera a ilusão de
imagens em movimento, deixa de existir materialmente e passa a ser um mero
processo eletrônico. A imagem do video também so existe no observador.
Assim como a imagem do cinema, ela também é fruto da exibicão de quadros
em sequencia numa velocidade que torne impossivel ve-los separadamente.
Entretanto, no video, o quadro é apenas um processo eletrônico, não existe
enquanto objeto. No cinema, o quadro é um pedaco de pelicula, um objeto
material. No video, em lugar da imagem material, temos uma imagem
eletrônica.
Pois o que é propriamente uma “imagem eletrônica”? Muitas
coisas, mas nunca uma imagem. Ela é sempre um mero
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processo. Ela pode ser também o famoso “sinal” de video,
base tecnologica do dispositivo, necessária para a transmissão
e a propagacão de informacão (por onda ou cabo), mas que
não passa de um “simples” impulso elétrico (composto, é
verdade, de tres entidades: os sinais de crominância,
luminância e sincronizacão), e nunca é visivel como imagem
[…] enquanto o cinema ainda dispunha, em sua base, do
elementar fotograma (sua unidade de base ainda era uma
imagem), o video não tem nada a oferecer como unidade
minima visivel além do ponto de varredura da trama - algo que
não pode ser uma imagem e que nem sequer existe como
objeto. Desse modo, a imagem do video não existe no espaco,
mas apenas no tempo (DUBOIS, 2004, p. 64).

A imagem do video surge como uma imagem nova, mais imaterial que a
do cinema. Todavia, tanto a imagem do cinema como a do video ainda tinham
uma origem material, pois eram elaboradas a partir de um registro da realidade
tangivel. Apesar da imagem do video não ser propriamente uma imagem
objeto, ela surgia a partir de um objeto, de uma matéria. Assim também era o
cinema. Então, o cinema e o video em seu inicio funcionavam apenas como
ferramentas de representacão da realidade tangivel. Apesar de imateriais, as
imagens do cinema e do video ainda dependiam de uma câmera registrando
um objeto para existir. Cabia a estas imagens apenas representar o mundo
material. O cinema e o video so se libertariam deste vinculo obrigatorio com o
mundo material com o advento do computador. O computador inaugura a era
da imagem infográfica, onde a imagem pode ser totalmente concebida sem a
necessidade de uma origem material, de um realidade tangivel.
Até então, os outros sistemas pressupunham a existencia de
um Real em si e para si, exterior e prévio, que cabia as
máquinas de imagem reproduzir. Com a imagerie informática,
isto não é mais necessário: a propria máquina pode produzir
seu "Real", que é a sua imagem mesma. Dito de outro modo,
os dois extremos do processo (o objeto e a imagem, a fonte e o
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resultado) se encontram aqui para se tornarem uma coisa so
(DUBOIS, 2004, p, 47).

Quando a imagem surge a partir de elementos imateriais o mundo
material torna-se opcional, sendo desnecessário para a construcão da imagem.
Na imagem infográfica os conceitos relativos a imagem material não se
aplicam, diluem-se nas novas combinacões e possibilidades apresentadas pelo
computador. A ideia de inovacão passa estar mais vinculada a invencão de
imagens a partir da imaginacão, deixando um pouco de lado a mera
representacão da realidade.
A idéia de representacão perde seu sentido e seu valor. A
representacão pressupunha um hiato original entre o objeto e
sua figuracão, uma barra entre o signo e o referente, uma
distância fundamental entre o ser e o aparecer. Com a
imagerie informática, essa diferenca desaparece: não há nada
além da máquina, que cobre todo o processo e exclui todo o
mais […] A realidade passa a ser chamada de "virtual". E as
instâncias subjetivas na origem e no fim do dispositivo se
tornam elas mesmas "instâncias do programa": o criador é,
salvo excecão,

um

programador

e o

espectador, um

executante do programa (DUBOIS, 2004, p. 48).

A imagem infográfica oferece um novo mundo onde as limitacões fisicas
do mundo material não existem. Um mundo onde a mecânica dos corpos em
movimento pode ser totalmente inventada segundo regras estabelecidas de
acordo com a vontade do criador. Neste sentido, como exemplo, temos
videogames com animacões elaboradas, com formas que se constituem e se
movimentam sem compromisso com as leis fisicas que regem forma e
movimento no mundo material. A construcão imagética neste universo da
imagem infográfica se resume a processos maquinicos que refletem o
imaginário do seu criador. São imagens que não dependem da realidade
tangivel, nascem da programacão de dados via interface gráfica ou linha de
comando no computador.
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De fato, com a imagem infográfica, pode se dizer que é o
proprio "Real" (o referente originário) que se torna maquinico,
pois é gerado por computador. Isto produz uma transformacão
fundamental no estatuto da "realidade", entidade intrinseca que
a câmara escura do pintor captava, que a quimica fotográfica
inscrevia e que o cinema e a televisão podiam, em seguida,
projetar ou transmitir. Não há mais necessidade destes
instrumentos de captacão e reproducão, pois de agora em
diante o proprio objeto a se "representar" pertence a ordem das
máquinas. Ele é gerado pelo programa de computador e não
existe fora dele (DUBOIS, 2004, p. 47).

No computador, a imagem adquiriu autonomia em relacão ao objeto
material. A partir do surgimento do video, com o tempo, a câmera passou a
representar o mundo em bits, guardando dados em fitas magnéticas, discos e
chips em lugar dos fotogramas do cinema. Entretanto, se até agora as imagens
dependiam da câmera, com o computador elas poderiam ser elaboradas de
forma independente da câmera ou qualquer outro mecanismo de leitura e
representacão do mundo material. Na producão da imagem infográfica, a
câmera passou a significar apenas um ponto de vista, uma ideia de
enquadramento, assumindo um conceito abstrato e imaterial, mas que ainda
carregava algumas funcões da câmera objeto tradicional. Essa reformulacão
conceitual da câmera é parte de uma das trajetorias da informatizacão da
cultura que
envolve a gradual traducão de elementos e técnicas de
percepcão e linguagem cinematográfica em um conjunto
descontextualizado de ferramentas para ser usado como uma
interface para todos os dados […] No processo desta traducão,
a percepcão cinematográfica é divorciada de sua encarnacão
material original (câmera, material do filme), bem como dos
contextos historicos de sua formacão. Se no cinema a câmera
funcionou como um objeto material, co-existindo espacial e
temporalmente com o mundo que ela nos mostrou, agora ela
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se-tornou um conjunto de operacões abstratas6 (MANOVICH,
1998, p. 1, traducão do autor).

O computador modificou a nossa relacão com a imagem, precisamente
por nos permitir permanecer totalmente imersos no mundo da imagem
infográfica. Com ele, podemos produzir imagens imateriais sem a necessidade
ter uma referencia material. O computador deu a imagem eletrônica uma
originalidade intrinseca que lhe permitia ser, e não apenas representar, algo.
Este novo contexto imposto pela imagem infográfica coloca em questão toda
uma cultura tradicional da imagem que agora passa por uma revolucão
conceitual sem precedentes.
O Computador nos obriga a reinventar cada um dos
tradicionais conceitos estéticos, formas e técnicas. O que
costumava ser um territorio bem mapeado agora tornou-se
uma enorme folha em branco. Imagem e espectador, narrativa
e montagem, ilusão e representacão, espaco e tempo - tudo
precisa ser redefinido novamente7 (MANOVICH, 1998, p. 1,
traducão do autor).

8 - O vídeo e a expansão da sua tecnologia
O video pode ser uma ferramenta, uma midia, uma linguagem.
Conceitos relativos a sua identidade são hibridos, permeáveis, mutantes de
acordo com o enfoque pretendido. Para Philippe Dubois (2004, p.72), o video é
bem o lugar de todas as flutuacões, e não devemos estranhar que ele
apresente, no final das contas, incomensuráveis problemas de identidade.
6 Texto original: “One of the trajectories in computerization of culture involves gradual
translation of elements and techniques of cinematic perception and language into a
decontextualized set of tools to be used as an interface to any data. In the process of this
translation, cinematic perception is divorced from its original material embodiment (camera,
film stock), as well as from the historical contexts of its formation. If in cinema the camera
functioned as a material object, co-existing, spatially and temporally, with the world it was
showing us, it has now become a set of abstract operations”.
7 Texto original: “Computer forces us to re-invent every one of the traditional aesthetic
concepts, forms and techniques. What used to be a well-mapped territory now became one
big white spot. Image and viewer, narrative and montage, illusion and representation, space
and time -- everything needs to be re-defined again”.
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Transitando entre o cinema e a imagem infográfica, o video assume várias
significacões possiveis, ao mesmo tempo em que não se limita a nenhuma
delas.
Na verdade, a palavra “video” parece carecer de um corpo
proprio. Por um lado, ela é quase sempre usada com a funcão
de simples adjetivo, como um qualificativo que acompanha
outra coisa — dizemos “fita de video”, “trucagem ou efeito de
video”, “documento em video”, “tela de video” etc. Por outro, e
não sem perversidade, ela advém de um verbo, e mesmo de
uma forma conjugada na primeira pessoa do singular de um
verbo quase genérico (video: eu vejo). Designado por tal
palavra, o video tende a se mostrar como algo eminentemente
problemático, como um objeto de identidade flutuante, ao
mesmo tempo bem pouca coisa (mera modificacão de algo já
existente) e a clara afirmacão de uma acão que ocorre (um
olhar de um sujeito) (DUBOIS, 2004, p. 119).

Durante décadas, apesar da inquestionável evolucão tecnologica, a
producão cinematográfica e seus métodos passaram por poucas revolucões,
os filmes eram basicamente feitos seguindo os mesmos conceitos iniciais do
surgimento da técnica cinematográfica. As exibicões, por sua vez, também
permaneciam acontecendo praticamente da mesma forma, sem grandes
mudancas. Este quadro passou a mudar mais drasticamente com o avanco das
pesquisas na área eletrônica. A engenharia eletrônica impulsionou os
processos cinematográficos a novos horizontes, gerando inovacões mais
significativas e constantes.
Com o surgimento do video, esta aproximacão entre cinema e
eletrônica, passaria a dominar as discussões no âmbito das técnicas
cinematográficas. Métodos clássicos aos poucos incorporavam novas técnicas
advindas do video quando a televisão foi inventada. Bem antes do uso de
computadores, a primeira grande expansão do video acontecia com a
popularizacão do uso da televisão. A televisão inaugurou o imediatismo na
imagem em movimento, uma nova forma de ver o mundo em tempo real,
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devido a sua especificidade maquinica, principal diferenca com relacão ao
cinema e a fotografia.
O que especifica a imagem maquinaria televisual é a
transmissão. Uma transmissão ao vivo a distância, ao vivo e
multiplicada […] Estamos longe da imagem fotográfica,
pequeno objeto imobilizado e personalizado, com que
experimentamos num contato intimo (o seguramos nas mãos
enquanto o vemos), que inscreve sempre uma sensacão de
nostalgia do que apresenta (Barthes falava disso: o que vemos
numa imagem fotográfica já deixou de existir). Estamos longe
também do cinema, de seu tempo perdido, de seu lugar
fechado, do sonho que ele encarna. A imagem televisual não é
algo que se possua, como um objeto pessoal nem algo que se
projete num espaco fechado (como a "bolha" da sala escura do
cinema); ela é transmitida para todo lugar ao mesmo tempo
(DUBOIS, 2004, p. 46).

A popularizacão do video através da televisão marca apenas o primeiro
de dois pontos de partida para importantes mudancas desde o cinema. O
segundo é marcado pelo advento do computador. Desta vez, a realizacão
cinematográfica sofreria mudancas ainda mais significativas que afetariam
decisivamente as técnicas adotadas pela indústria de filmes, inaugurando
novos processos de producão, pos-producão e distribuicão. O computador
também traria novas possibilidades gráficas para composicão de cenas. As
CGIs (Computer-Generated Imagery) se tornariam rapidamente um recurso
amplamente difundido para a elaboracão de animacões realistas, totalmente
criadas por computacão gráfica. Imagens tipicas do video tornavam-se cada
vez mais presentes nos filmes.
Apesar dos registros historicos de avancos tecnologicos existirem desde
a antiguidade, quando as técnicas mais rudimentares de contemplacão e
transformacão do mundo evoluiram a partir de experiencias básicas de
sobrevivencia, foi no fim do século XX que, segundo Couchot (2003, p.155), a
percepcão do homem foi consideravelmente alterada com o advento das
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tecnologias informacionais via computador. Para o autor, o signos passaram a
ser

codificados

em

bits,

ou

seja,

sinais

elétricos

processados

por

computadores, que realizam conversões intermidiáticas entre elementos de
texto, imagem e som, cada um deles podendo se traduzir no outro. Este novo
contexto mudaria a forma como conhecemos o mundo, interferindo na
qualidade e na velocidade da comunicacão e marcando a origem de um
processo que levaria a futuras tentativas de desenvolvimento de uma
inteligencia artificial.
Segundo Malina (2009, p. 18), o microcomputador iniciou uma revolucão
tecnologica, mais tarde continuada pela internet, que influenciou decisivamente
o surgimento de novas midias. As novas midias geralmente aparecem
associadas as midias digitais, mas a constante reformulacão das tecnologias
disponiveis torna a abrangencia destas midias algo em constante redefinicão,
com limites permeáveis, que permitem a apropriacão de novos formatos. Para
Manovich (2001, p. 43), a linguagem das novas midias reflete a mudanca da
cultura para formas de producão, distribuicão e comunicacão, mediadas pelo
computador8.
Hoje, no tempo das midias digitais, câmeras de video ainda seguem o
mesmo principio do mecanismo sequencial de Muybridge, mas tornam mais
democrático o fazer cinema, antes restrito a uma elite financeira capaz de arcar
com os custos de uma producão analogica em pelicula. Com o surgimento do
cinema digital, de producão mais acessivel e descomplicada, as pessoas
passaram a produzir seus proprios videos, deixando de ser apenas
consumidores de cinema, passando a registrar o movimento de um mundo que
pouco se via nas grandes salas de projecão. Nisso, o video tem papel
fundamental na contemporaneidade. Assistimos a videos na internet, jogamos
videogames e consumimos cinema digital, mas também estamos tendo a
chance de experimentar, produzir e compartilhar conteúdo nestas midias. Esta
nova relacão com a midia audiovisual tem reconfigurado constantemente a
forma como conhecemos o mundo. Para Christine Mello, “o compartilhamento
8 Texto original: “today we are in the middle of a new media revolution - the shift of all of our
culture to computer-mediated forms of production, distribution and communication”.
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do video significa o video concebido como um complexo eletrônico, que atua
na convergencia do acervo de conhecimentos e tecnologias relacionados com
os sistemas multissensoriais midiáticos da contemporaneidade” (MELLO,
2008).
Pela fusão entre som e imagem, o video estimula os sentidos humanos
de forma semelhante ao cinema, mas se diferencia deste ao se projetar, por
feixes luminosos, da fonte diretamente aos olhos do observador. A imagem do
video é ao mesmo tempo impressa e projetada, mas não é nem impressa como
a imagem fotográfica, nem projetada como a imagem cinematográfica
(AUMONT, 1993, p. 177). A sala de cinema é um lugar público, onde o
espectador observa imagens projetadas em uma tela. Esta distância entre
espectador e tela desaparece, por exemplo, na televisão. “A televisão é um
meio de comunicacão que envolve profundamente o público como ambiente, o
público como ponto de fuga, o público como tela” (MCLUHAN, 2005, p. 122).
Para McLuhan (1996, p. 351), “com a TV, o espectador é a tela. Ele é
bombardeado por impulsos luminosos”. Assim, os meios de comunicacão que
utilizam do video estabelecem uma relacão mais intimista e particular com o
observador. É esta relacão de proximidade com o video que frequentemente
permeia as mais diversas atividades humanas na contemporaneidade, onde o
video “apresenta-se quase sempre de forma múltipla, variável, instável,
complexa, ocorrendo numa variedade infinita de manifestacões” (MACHADO
apud DUBOIS, 2004, p. 13). Para além da televisão,
o video pode acontecer ainda associado a outros instrumentos,
a outros materiais ou a outras formas de espetáculo. Ele está
presente em esculturas eletrônicas, instalacões multimidias,
ambientes, performances, sem falar de sua progressiva
inclusão em eventos até então refratários a qualquer mediacão
visual, tais como pecas de teatro, conferencias, comicios e até
mesmo espetáculos musicais ao vivo (MACHADO, 1993, p. 46).

Esta presenca multifacetada reflete a caracteristica adaptativa do video
como midia que se reconfigura constantemente, ampliando sua influencia nas
outras

midias.

Seus

desdobramentos

em

infinitas

possibilidades

na
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comunicacão e na arte, abrangem “o conjunto de todos esses fenômenos
significantes que se deixam estruturar na forma simbolica da imagem
eletrônica” (MACHADO, 1990, p. 7). Esta capacidade de absorver outros tipos
de imagem contribui para a penetracão do video, misturando linguagens e
generos, no âmago da vida das pessoas.
O video assimila todas as outras imagens, permite a conexão
entre os suportes, a transicão entre pintura, fotografia e cinema.
Na medida em que é uma midia capaz de integrar e transformar
todos os outros, o video é o lugar por excelencia de passagem:
tudo passa na televisão. Para onde vai o video? Para todo o
lado, em todas as direcões (FARGIER apud PEIXOTO, 2004, p.
241).

Hoje temos acesso a uma quantidade gigantesca de informacões, que
até mesmo escapa ao nosso controle. Interagimos com outras pessoas através
de uma telepresenca que há poucas décadas existia apenas no imaginário da
ficcão cientifica. De fato, o termo telepresenca foi usado pela primeira vez
somente em 1980, por Marvin Minsky 9, em um sistema de teleoperacão que
envolvia a manipulacão de objetos distantes. Ele dizia que a telepresenca é “a
sensacão de voce estar realmente lá no local remoto de operacão”. Em outras
palavras, a telepresenca, enquanto uma das novas configuracões do poshumano, é ver a distância com os olhos de uma máquina e, a partir desta
visão, interagir com outras pessoas e manipular o mundo fisico.
A imagem do video se confunde cada vez mais com uma imagem direta
do mundo fisico, principalmente nestes casos onde a presenca fisica é
substituida por uma telepresenca eletrônica. Em uma video-conferencia, por
exemplo, a presenca da minha imagem representa a minha pessoa e cada
participante da video-conferencia vai interagir com o meu audiovisual e o dos
outros participantes, trocando informacões em tempo real, mesmo estando a
quilômetros de distância uns dos outros. Nesta nova relacão de contato que
estabelecemos, utilizamos o video não so como midia para troca de
9 MINSKY, Marvin (1980). Telepresence. Disponivel em:
<http://web.media.mit.edu/~minsky/papers/Telepresence.html>. Acesso em 20 novembro
2012.
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informacões, mas também como meio de se fazer presente em um mundo
onde a idéia de se deslocar fisicamente se torna cada vez menos conveniente.
Este aspecto, acerca do uso da tecnologia do video como forma de se fazer
presente, reflete também uma crescente adaptacão a métodos de comunicacão
a distância por meios eletrônicos. Neste sentido, é fundamental a contribuicão
do video para o crescimento de setores como o de ensino a distância,
principalmente na última década10.
A telepresenca é so uma das extensões tecnologicas de um corpo
humano que já se mostra incapaz de atender as necessidades impostas pelo
avanco tecnologico das máquinas que criamos. A forma como alguém conhece
o mundo a sua volta está intimamente relacionada as tecnologias do seu
tempo. Utilizamos recursos audiovisuais para nos comunicarmos em tempo
real com pessoas em qualquer lugar do mundo. A velocidade do discurso
audiovisual direto do video está presente em nossas vidas em transmissões
em tempo real e não conseguimos mais pensar uma comunicacão
contemporânea sem pensar o video. Arlindo Machado, sobre o processo de
popularizacão do video comenta:
Já houve um tempo que o video correspondia a uma prática
significante marginal, as vezes até clandestina, tornando-se
depois,

com

sua

expansão

e

consolidacão,

um

meio

hegemônico, solidamente implantado no tecido social. O video
está hoje em todos os lugares, generalizado sob a designacão
mais ampla de audiovisual (MACHADO, 2007, p. 47).

O fato é que o video transbordou, abstraiu seus limites, contaminando
outras midias, se tornando presente em todos os lugares, como um elemento
10 Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), os
cursos online passaram de 52 para 349 entre 2003 e 2006, o que representa um
crescimento de 571%. O número de estudantes matriculados também teve um salto
significativo: de 49 mil, em 2003, para 207 mil, em 2006, o que corresponde a um acréscimo
de 315%. Neste ritmo, o setor de EaD cresce em média 90% ao ano. ABED, Associacão
Brasileira de Educacão a Distância. Censoead.BR: relatorio analitico da aprendizagem a
distância no Brasil. São Paulo: Prentice Hall, 2009. Fonte:
ABED, Associação Brasileira de Educação a Distância. Censoead.BR: relatório
analítico da aprendizagem a distância no Brasil. São Paulo: Prentice Hall, 2009.
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de alta conectividade em uma rede que conecta pessoas e máquinas,
constantemente reconfigurando as formas de interacão no mundo.
Não por acaso, é senso comum, principalmente no circuito da
arte, ouvir que ‘tudo é video na contemporaneidade’. Isso
equivale a dizer que o video amplia suas funcões e passa a ter
novas atribuicões e abrangencias; passa a ser compreendido
como um procedimento de interligacão midiática e a ser
valorizado como produtor de uma rede de conexões entre os
mais variados pensamentos e práticas (MELLO, 2008, p. 27).

Já estamos acostumados a ver o mundo através de uma tela de video,
de tal maneira a muitas vezes até preferir ver uma cena em video do que ver a
cena a olho nu. É um fenômeno que vem também da vontade de compartilhar
experiencias num mundo conectado. Pode ser observado, por exemplo, em
shows musicais, onde boa parte do público deixa de olhar diretamente para o
show em si para ve-lo através da tela do proprio smartphone, enquanto grava
um video para assistir depois. Pra muita gente, ver um video da coisa tem sido
mais conveniente que ver diretamente a coisa em si. Pouco importa perder a
visão direta do show, se há a possibilidade de ve-lo através do video, podendo
compartilhá-lo com amigos ou guardá-lo em um arquivo eletrônico pessoal,
como lembranca de fácil acesso no futuro.
Longe de pretender o aprofundamento de um estudo comportamental
dedicado ao assunto do uso do video como ferramenta social, podemos
entender que o hábito comum de ver o mundo através do video por opcão é ao
menos um sintoma do nosso grau de adaptabilidade a este tipo de tecnologia e
linguagem. Uma enorme quantidade de pessoas no mundo passa a maior parte
do tempo de suas vidas trabalhando, interagindo com outras pessoas,
estudando, jogando, se informando através de uma tela de video, durante
muitas horas por dia. O video tem se expandido desde o seu surgimento,
ampliando seu poder de influencia na vida das pessoas que utilizam de sua
tecnologia para alguma finalidade. Para um futuro proximo, principalmente com
a popularizacão e o aperfeicoamento de tecnologias cibernéticas visuais, é
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possivel projetar um cenário onde, para estas pessoas mais adaptadas, seja
mais conveniente enxergar o mundo por intermédio de telas de video o tempo
todo.
Uma pesquisa do ministério do trabalho dos Estados Unidos 11, realizada
entre 2003 e 2011 com os cidadãos estadunidenses acerca do uso que eles
fazem do tempo, revela que a maior parte do tempo dedicado ao lazer é gasto
em atividades que acontecem por intermédio da tecnologia do video. Em um
dia normal, considerando um total de 5 horas dedicadas a lazer, individuos com
idade acima de 15 anos passaram mais da metade deste tempo somente
assistindo televisão. E este tempo gasto com televisão, somado ao tempo de
uso do computador apenas para lazer e jogos, representaram uma parcela de
60% do tempo total de lazer desta mesma faixa etária.

Figura 16: Gráfico de uso do tempo para lazer nos Estados Unidos.
11 UNITED STATES BUREAU OF LABOR STATISTICS. American Time Use Survey: Leisure
and sports activities, 2012. Disponivel em: <http://www.bls.gov/tus/charts/leisure.htm>.
Acesso em: 18 fev. 2013.
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Idosos com mais de 75 anos gastaram ainda mais de seu tempo de
lazer com atividades via tela de video, sendo mais tempo com a televisão que
em outras atividades mais interativas. A pesquisa considera atividades de
leitura e de socializacão e comunicacão que podem envolver o uso do video
em alguma instância, como linguagem e tecnologia ou apenas como
tecnologia. Ela engloba o uso de aparelhos com tecnologia de video, como
tablets, smartphones e notebooks, mas não diferencia as atividades realizadas
através de midias digitais das midias convencionais impressas e do diálogo
presencial direto entre as pessoas.

Figura 17: Gráfico de comparacão entre jovens e idosos, com relacão ao uso do tempo para
lazer nos Estados Unidos.

Ponto crucial para entender o impacto do video na vida destas pessoas
é ressaltar que a pesquisa menciona horas de lazer, ou seja, as horas do dia
reservadas para atividades que se escolhe fazer por prazer. Desconsidera, por
exemplo, o tempo ocupado com atividades que utilizam o video como
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ferramenta de trabalho. Durante a carga horária de trabalho, a flexibilidade de
escolha sobre o que se quer fazer é bastante reduzida, na medida em que na
maioria das vezes o trabalho impõe algum método ao individuo. Neste sentido,
se a pessoa trabalha com web design, por exemplo, é obrigada a trabalhar com
um monitor de video, um computador com acesso a internet, e uma série de
outras exigencias que vem de fora para dentro, do mundo para o individuo.
Então, nestes casos, existe uma imposicão direta e clara, externa ao individuo,
que forca a utilizacão do video no momento do trabalho. No lazer, o individuo
escolhe com maior liberdade o que quer de fato fazer por prazer. Analisando a
pesquisa, uma conclusão a que chegamos é que, as pessoas estão preferindo
o video em seus momentos de lazer, ou seja, quando se tem maior poder de
escolha. Apesar de contaminada por imposicões ideologicas e de mercado,
esta escolha pelo video nos momentos de lazer ainda é feita como mais
liberdade que em outros momentos, como os de trabalho e estudo, por
exemplo. Considerando o fracasso de outras tecnologias, o video demonstra
ser uma tecnologia, pelo menos, amplamente aceita pelo público.
Das opcões de lazer analisadas, atividades que utilizam do video como
linguagem ou tecnologia, tem preferencia na escolha das pessoas. Em sua
maior parte, estas pessoas ainda são apenas consumidores de produtos
audiovisuais

digitais

pré-formatados,

onde

até

as

caracteristicas

e

possibilidades da interacão são previstas e bastante limitadas.
Os dados da pesquisa estadunidense mostram que a televisão ainda
representa grande parte do desejo das pessoas relativo ao lazer. A televisão
ainda tem toda esta representatividade principalmente devido ao continuo
avanco tecnologico que tem aumentado a interatividade possivel nos aparelhos
de televisão mais novos e nas transmissões de programacão com sinal digital.
Apesar disso, a televisão perdeu muito espaco para midias digitais audiovisuais
mais interativas e complexas. A tendencia é que ela se pareca cada vez mais
com um computador, se conectando a internet e agregando várias funcões de
um PC (Personal Computer) ou interligada diretamente a um Media Center
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PC12, como é o caso dos HTPCs (Home Theater PCs) (TITTEL; CHIN, 2009, p.
51).
Televisões, computadores, tablets e smartphones tornam-se ferramentas
cada vez mais hibridas e interconectadas. O poder de comunicacão destas
ferramentas juntas demonstra o grau de penetracão da tecnologia do video em
nossas vidas. Aprendemos a ver o mundo através de uma tela de video,
gostamos e queremos mais. Talvez porque o video nos dá uma possibilidade
de controle que a realidade tangivel não dá. Mais que isso, sintonizamos uma
parte da realidade que so se revela para nos através do video.
É ainda uma questão de tempo que vai marcar o ganho trazido
pela televisão a fidelidade da reproducão das aparencias da
mundo. De fato, com o circuito eletrônico da imagem de video,
não so vemos a imagem do mundo em movimento (tal como
ele se move em sua duracão propria), como também é
(sincronizado com) o tempo do Real (DUBOIS, 2004, p. 52).

Assim, o video funciona como uma janela aberta no nosso universo
particular. Um universo que se expande a partir da interacão que acontece
através dessa janela e que por isso se torna também dependente dela. A janela
aberta do video é a chave de acesso a mundos que so existem através dela e,
por isso, não queremos mais fechá-la.

9 - Visão no ciborgue
9.1 - Mundo ciborgue
Lev Manovich lembra a afirmacão sobre o conceito de visão, publicada
em 1980, por David Marr: “O que significa ver? A resposta do homem simples
comum (e também de Aristoteles) seria conhecer o lugar pelo olhar. Em outras
palavras, visão é o processo de descobrir, a partir de imagens, aquilo que está
12 Computador com software e hardware otimizados para as necessidades de foto, video e
música como parte de um sistema integrado de home theater.
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presente no mundo, e o lugar onde aquilo está” 13 (MARR apud MANOVICH,
1993, p. 4, traducão do autor). Tal afirmacão de Marr seria uma tentativa de
resumir um conceito mecanicista acerca da visão, como parte do seu livro
Vision14, resultado de décadas de investigacões sobre percepcão humana
realizadas no Laboratorio de Inteligencia Artificial do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT Artificial Intelligence Laboratory). Manovich afirma que
este livro representa a mais influente abordagem computacional da visão,
compartilhada por cientistas da computacão e psicologos, e comenta:
Não há nada de simples nesta definicão de visão; é uma
definicão funcional e pragmática. A percepcão visual é reduzida
a

um

número

de

processos

computacionais

para

o

reconhecimento de informacões limitadas sobre o mundo: a
identidade dos objetos e suas posicões. De fato, este é o único
tipo de informacão que pode ser exigida para um robô ou um
missil automático cumprir a sua missão. Marr projeta estes
objetivos da visão de máquina para a visão humana. Aqui, a
visão é reduzida a um denominador comum compartilhado por
seres humanos e organismos de baixo nivel: para detectar um
obstáculo, um predador, uma presa15 (MANOVICH, p. 4, 1993,
traducão do autor).

Assim, analisando a definicão elaborada por Marr, Manovich afirma que
a visão no robô seria um tipo de reducão mecanicista da visão humana,
lembrando que a visão da máquina é objetiva, projetada para realizar tarefas
especificas e limitadas de reconhecimento visual.

13 Texto original: "What does it mean, to see? The plain man's answer (and Aristotle's, too)
would be, to know what is where by looking. In other words, vision is the process of
discovering from images what is present in the world, and where it is."
14 David Marr, Vision (New York: W.H. Freeman and Company, 1982), 3.
15 Texto original: “There is nothing "plain" about this definition of vision; it is functional and
pragmatic. Visual perception is reduced to a number of computational processes for the
recovery of limited information about the world: the identity of objects and their positions. In
fact, this is the only kind of information which may be required for a robot or an automatic
missile to perform its task. Marr projects these goals of machine vision onto human vision.
Here, vision is reduced to the common denominator shared by humans and low level
organisms: to detect an obstacle, a predator, a prey”.
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Pensando um robô de visão, um olho artificial, que se combina com
outro robô, um corpo artificial, resultando num sistema de robôs capaz de
realizar atividades mais complexas, temos uma conjectura que extrapola os
limites funcionais de cada robô. O sistema de robôs é também um robô, so que
mais complexo. Um android, por exemplo, é um robô composto por vários
outros robôs menores que, em conjunto, resultam em um organismo sintético
que tem funcões e aspectos semelhantes aos de um ser humano. Num robô
android, o robô responsável por transformar luz em dados, o “olho” do android,
pode funcionar em conjunto com o robô responsável pela parte motora que
controla os movimentos de bracos e pernas, por exemplo. Um sinal enviado
pelo “olho” indicando algum obstáculo a frente pode ser processado em um
comando para as pernas mudarem a direcão do deslocamento de um android
que caminha. Porém, apesar de poderem se combinar, elaborando sistemas
com estruturas bastante complexas, os robôs não podem extrapolar o limite do
funcionamento meramente mecânico. Ao analisarmos o robô não como uma
máquina, mas como um combinado de múltiplas máquinas, entendemos que a
sua visão é mecânica, não apenas porque seus “olhos” são máquinas, mas
porque o todo de seu corpo é também uma máquina. Em outras palavras,
apesar de poderem expandir suas capacidades, robôs que se combinam,
permanecem robôs. Entretanto, um robô, combinado a um organismo humano,
resulta em um novo sistema, capaz não so de extrapolar os limites mecânicos
da máquina, mas também os limites orgânicos do humano. Este sistema
hibrido, que une o organismo humano e a máquina, é o que conhecemos como
ciborgue.
O termo cyborg foi criado em 1960 pelos cientistas Manfred
Clynes e Nathan Kline. Uma aglutinacão das palavras
cybernetic organism (organismos cibernéticos), o ciborgue
original

idealizado

pela

dupla

seria

uma

espécie

de

exoesqueleto para dar mais forca e resistencia a astronautas
em missões no espaco. Em pouco tempo, entretanto, o termo
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foi apropriado para definir a fusão de homem e máquina
(FERNANDES, 2006, p. 63).

Antes de prosseguir, apesar do fato de que “até os anos 1970 o exemplo
mais famoso de ciborgue era Steve Austin, protagonista de ficcão cientifica da
televisão dos anos 1970, O Homem de Seis Milhões de Dolares”
(FERNANDES, 2006, p. 63), é importante ressaltar que o conceito de ciborgue
não está necessariamente restrito a um organismo humano, muito pelo
contrário, o primeiro organismo a ser considerado um ciborgue foi o de um rato.
E é de 1960 a sua fotografia, considerada um marco na historia dos ciborgues.

Figura 18: Rato ciborgue. Foto retirada do artigo "Cyborgs and Space",
publicado na revista Astrononautics, em setembro de 1960.

A experiencia com o rato inspirou Manfred Clynes e Nathan Kline na
concepcão do termo cyborg e serviu como base para futuros testes em
humanos, marcando o inicio de uma era de pesquisas mais avancadas sobre
cibernética. Portanto,
é hora de concluir que o primeiro ser chamado de ciborgue não
é um monstro de ficcão e nem mesmo um humano com um
marca-passo (apesar de que eles também são ciborgues dessa
categoria simples), mas um rato branco de laboratorio
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arrastando um desajeitado apendice – uma bomba osmotica de
Rose, que lhe foi implantada. Esse rato foi introduzido no
trabalho de 1960 por Clynes e Kline como um dos primeiros
ciborgues

e

a

fotografia,

como

Donna

Haraway

maravilhosamente comentou “pertence ao álbum de familia do
Homem” (CLARK, 2003, p, 15).

Apesar da semelhanca genética que temos com ratos e das inúmeras
possibilidades cibernéticas em outros animais, nesta pesquisa abordaremos
apenas o tipo de ciborgue humano, considerando esta abordagem como
satisfatoria para o estudo da visão no ciborgue.
O conceito de ciborgue pode ser usado para classificar o humano que
utiliza de extensões mecânicas entre os outros humanos, mas vai além ao
colocar em questão o proprio conceito humano. Afinal, os ciborgues são
“corpos hibridos entre orgânico e o maquinico, a um ponto tal que perguntarlhes o que é ser humano não faz o menor sentido. Tais seres vivem sobre a
chancela de um novo estatuto” (FERNANDES, 2006, p. 63). Até mesmo a
amplamente discutida relacão entre natural e artificial apresenta ambigüidades
insustentáveis neste contexto.
As máquinas do final do século XX tornaram completamente
ambigua a diferenca entre o natural e o artificial, entre a mente
e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que é
externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas
outras distincões que se costumavam aplicar aos organismos e
as máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e
nos mesmos assustadoramente inertes (HARAWAY, 2000, p.
46).

O cotidiano do ser humano contemporâneo, principalmente o urbano,
das grandes cidades engloba o uso de inúmeras pequenas extensões do
corpo. Usamos equipamentos novos diariamente para realizar vários tipos de
acões e as vezes nem nos damos conta disso. A ideia da dependencia de
equipamentos de uso pessoal é comum na análise das populacões na

90

atualidade, como se nos tornássemos realmente obsoletos sem o uso destes
dispositivos de aumento de nossas funcões. Há verdadeiros componentes
fisicos, proteses, acopladas ao proprio corpo para ampliar nossa capacidade
motora ou sensitiva, mas todos nos utilizamos algum tipo de ferramenta
artificial como extensão do corpo para as mais diversas finalidades.
Se quisermos tomar de empréstimo o pensamento de Donna
Haraway, somos todos ciborgues pos-genero, com pierciengs e
tatuagens modificando a estrutura original do nosso corpo e
equipamentos

periféricos

como

walkmans,

celulares

e

computadores handheld servindo de extensões (aqui, uma
releitura avancada do conceito de extensões do homem de
Marshal McLuhan), ampliando os pontos de contato com o
mundo ao nosso redor (FERNANDES, 2006, p. 17).

A ascensão da experiencia visual via video é estimulada pelo avanco
tecnologico que possibilita uma continua melhoria qualitativa das técnicas de
representacão imagéticas existentes e a invencão de técnicas novas as quais
aprendemos a nos adaptar. São tecnologias que passam a fazer parte de um
corpo humano cada vez mais hibrido e aberto a novas intervencões. Todavia,
um mundo cibernético tem vantagens e desvantagens que ainda não temos
conhecimento para mensurar com exatidão. Donna Haraway coloca dois
pontos significativamente importantes relacionados a um mundo ciborgue:
De uma certa perspectiva, um mundo do ciborgue significa a
imposicão final de uma grade de controle sobre o planeta [...]
De outra perspectiva, um mundo dos ciborgues pode significar
realidades sociais e corporais vividas, nas quais as pessoas
não temem sua estreita afinidade com animais e máquinas, que
não temam identidades permanentemente parciais e posicões
contraditorias (HARAWAY; KUNZRU; TADEU, 2009, p. 46).

Raymond Kurzweil preve que em 2045 passaremos a maior parte do
tempo numa realidade virtual que hoje, enquanto imagem, já é capaz de
reproduzir o real com certa precisão. Hoje, temos games graficamente bastante

91

realistas, mas no futuro as imagens que veremos no espaco virtual serão como
um video do real, fotograficamente verossimilhantes.
Neste contexto, o que percebemos é que os limites do corpo humano, e
do humano como um todo, estão em questão. Um corpo que vai se
contaminando por tecnologias de aperfeicoamento do funcionamento da
“máquina humana” até que chegaremos ao que Ray Kurzweil (KURZWEIL,
2005) chama de Singularidade. Um ponto crucial da corrida tecnologica quando
formos capazes de criar uma inteligencia artificial completa e auto-suficiente. A
partir deste ponto, segundo Kursweil, o grande desafio será manter as
máquinas amigáveis, refletindo valores humanos, porque passaremos a dividir
o planeta e a competir com elas em nivel de igualdade.
A Singularidade representará a culminacão da fusão do nosso
pensamento e existencia biologicos com nossa tecnologia,
resultando em um mundo que ainda é humano mas que
transcende nossas raizes biologicas. Não haverá distincão,
pos-Singularidade, entre humanos e máquinas ou entre
realidade virtual e fisica. Se voce quer saber o que vai ficar
inequivocamente humano em tal mundo, é simplesmente esta
qualidade: a nossa é a espécie que por natureza procura
estender seu alcance fisico e mental, para além de suas
limitacões atuais (KURZWEIL, 2005, p. 9).

9.2 - Dois principais tipos de ciborgues humanos

De modo geral, podemos dividir os ciborgues em dois tipos. Um é
aquele que utiliza proteses moveis, que podem ser facilmente retiradas do
corpo e acopladas novamente de acordo com a conveniencia. Aqui, como
exemplo, temos as proteses de membros biônicos, bracos e pernas mecânicos.
O outro tipo é aquele que tem proteses mais fixas, que são implantadas no
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corpo ou fixadas para maior permanencia. É o caso dos aparelhos de
regulacão cardiaca, aparelhos respiratorios e proteses dentárias.
Proteses fixas ainda são de uso bastante especifico, utilizamos uma
quantidade muito maior de proteses moveis ao longo da vida. Existe uma
verdadeira infinidade de extensões que acoplamos ao corpo diariamente para
otimizar a sua performance, desde um calcado para os pés a fones de ouvido,
roupas, chapéu, bengalas, cadeiras de roda, e inúmeros outros acessorios.
No campo da visão, temos hoje proteses moveis avancadas, como
oculos e lentes de contato de alta precisão, mas há relatos de que o ser
humano utiliza ferramentas de extensão da visão pelo menos desde a Idade
Média, com o uso de lentes rudimentares produzidas a partir de pedras. Os
primeiros registros historicos relativos a utilizacão de lentes aparecem nos
escritos de Confúcio, 500 a.C. (DIAS, 2005, p. 12). A suposta invencão dos
oculos estaria inscrita no túmulo de Salvino del Armati, em 1317, e marcaria o
inicio de uma era em que a lente passava a ser acoplada ao corpo humano.
Ainda no dominio da visão, mas agora com relacão a proteses fixas,
temos os implantes oculares de micro câmeras e mecanismos oticos de
reconhecimento espacial. Este tipo de protese tem restaurado parcialmente a
visão de cegos, implantando micro sensores na propria retina que auxiliam na
interpretacão de informacões visuais envidas por uma câmera de video
acoplada ao corpo do individuo. Há também os tipos de proteses que elaboram
uma espécie de traducão semiotica quando transformam a informacão visual
advinda de uma câmera de video em uma linguagem de sinais sonoros
perfeitamente audiveis para deficientes visuais.
Para fins desta pesquisa, enfocamos o tipo especifico de ciborgue de
proteses fixas que utiliza a tecnologia do video como parte de um sistema de
extensão ou recuperacão da visão. Assim, buscamos explorar a relacão intima
entre organismo humano e máquina, dentro do recorte que fazemos relativo a
visão.
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9.3 - Computação vestível

O termo cyborg foi criado em 1960, porém componentes exogenos são
usados para amplificar funcões humanas desde a idade média. Para entender
melhor a relacão intima entre homem e tecnologia vamos resgatar o conceito
de computacão vestivel (wearable computing). Vestir-se com roupas e
acessorios já é acoplar elementos externos ao corpo, mas é um hábito tão
comum que é visto com muita naturalidade nas mais diversas culturas. Vestirse com computacão seria então uma mescla de um hábito historicamente
naturalizado com o hábito historicamente recente do uso de computadores.
Mas, se o resultado da evolucão desta juncão entre estes dois mundos, até
então separados, seria um novo paradigma do humano, afinal, o que significa
então a computacão vestivel? Esta questão complexa dialoga com um corpo
teorico multidisciplinar, mas aqui, para fins desta pesquisa, vamos nos ater a
resposta do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT- Massachusetts
Institute of Technology):
Até a presente data, computadores pessoais tradicionais
(Personal Computers, PCs) não merecem esse nome. A
maioria destas máquinas ficam sobre as mesas e interagem
com seus donos apenas durante uma pequena fracão do dia.
Notebooks menores e mais rápidos tornaram a mobilidade um
problema menor, mas o mesmo ultrapassado paradigma do
usuário persiste. A computacão vestivel espera acabar com
esse mito de como um computador deve ser usado. Um
computador de uma pessoa deveria ser vestido, tal como os
oculos e as roupas o são, e deveria interagir com o usuário
conforme a situacão do contexto. Com monitores acoplados a
cabeca, discretos dispositivos de entrada de dados, redes
locais pessoais sem fio, e uma porcão de outros aparelhos de
sensibilidade e comunicacão contextual, o computador de vestir
pode funcionar como um assistente inteligente, seja ele um
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agente de lembranca, uma realidade aumentada ou coletivos
intelectuais.16

O termo “computacão vestivel” refere-se a ferramentas alimentadas por
um computador que podem ser usadas no corpo, incluindo roupas inteligentes,
relogios, oculos, sapatos e itens semelhantes. Aparelhos de computacão
vestivel podem ter funcões variadas, desde muito especificas, como o
monitoramento da frequencia cardiaca, até avancadas funcões "inteligentes"
como as de um smartphone ou smartwatch. Os dispositivos mais avancados de
computacão vestivel permitem ao usuário tirar e visualizar fotos e videos, ler
mensagens de texto e e-mails, responder a comandos de voz e navegar na
web.

9.3.1 - Breve histórico da tecnologia do vídeo na computação vestível

Para entender melhor como surgiu este conceito de computacão
vestivel, prosseguiremos com um breve historico, com base em registros do
proprio MIT17. Trata-se de um levantamento dos principais acontecimentos
cientificos a cerca da computacão vestivel voltada para fins visuais,
englobando desde proteses simples de aumento da capacidade visual humana
até sistemas de realidade aumentada preconizados pela ficcão cientifica.

16 Texto original: “To date, personal computers have not lived up to their name. Most machines
sit on the desk and interact with their owners for only a small fraction of the day. Smaller and
faster notebook computers have made mobility less of an issue, but the same staid user
paradigm persists. Wearable computing hopes to shatter this myth of how a computer should
be used. A person's computer should be worn, much as eyeglasses or clothing are worn, and
interact with the user based on the context of the situation. With heads-up displays,
unobtrusive input devices, personal wireless local area networks, and a host of other context
sensing and communication tools, the wearable computer can act as an intelligent assistant,
whether it be through a Remembrance Agent, augmented reality, or intellectual collectives”.
Disponivel em: <http://www.media.mit.edu/wearables>. Acesso em 19 de setembro 2013.
17 RHODES, Bradley. A brief history of wearable computing. fev. 2001. Disponivel em:
<http://www.media.mit.edu/wearables/lizzy/timeline.html>. Acesso em 20 de julho 2013.
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1268 - Mais antiga mencão registrada sobre oculos.
A historia da computacão vestivel comeca com Roger Bacon, um
cientista da idade média perseguido pela igreja por causa de suas pesquisas
inovadoras que ajudaram a ciencia avancar para além das fronteiras do
tradicionalismo religioso. O primeiro registro historico de oculos remete a 1268,
quando Bacon propôs o uso de lentes para fins oticos. Este registro é 397 anos
mais antigo que o segundo registro e Bacon passou a ser considerado o
grande precursor dos oculos com lentes.

1665 - Robert Hooke e o Micrographia.
O cientista ingles Robert Hooke, estudou na Wadham College e foi
contratado como assistente de Thomas Willis e Robert Boyle para construir as
bombas de vácuo usadas nas experiencias que serviram de fundamento para a
famosa Lei de Boyle para gases. Hooke ainda construiu um dos primeiros
telescopios gregorianos, quando conseguiu observar as rotacões de Marte e
Júpter, e investigou o fenômeno de refracão, deduzindo a teoria ondulatoria da
luz. Foi também o primeiro a sugerir que a matéria se expande quando
aquecida e que o ar é composto de particulas separadas por uma considerável
distância. Em 1665, ele elaborava sua teoria sobre orgãos artificiais como
forma de amplificar a sensacões naturais humanas em seu livro Micrographia.

1960 - Heilig patenteia uma tela de televisão estereofônica que se
acopla a cabeca.
No mesmo ano em que o termo cyborg foi criado, em 1960, o filosofo e
cineasta estadunidense Morton Heilig patenteava o seu head-mounted display
(HMD). Era um aparelho parecido com uma televisão que deveria ser vestido
na cabeca. Com o aparelho na cabeca, o observador não conseguia ver o
ambiente externo a sua volta, ficando imerso totalmente nas imagens exibidas
pelo display. Em 1962, ele patentearia uma máquina que tinha inventado em
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1957, o Sensorama Simulator. Foi a invencão mais famosa de Morton e a razão
para ele ser considerado a principal referencia com relacão a realidade virtual.
O simulador era para uso individual ou para até quatro pessoas e foi colocado
em várias salas de cinema. A máquina proporcionava uma ilusão multisensorial que emitia cheiros e tinha som estéreo, assento vibratorio e
ventiladores que geravam vento, tudo ao mesmo tempo acontecendo de
acordo com as cenas de um filme 3D.

1960 - Manfred Clynes inventa a palavra cyborg.
Manfred Clynes e o co-autor Nathan Kline cunham a palavra cyborg, em
uma historia chamada Cyborgs and Space, publicado na revista Astronautics
(setembro de 1960). O termo foi usado para descrever um ser humano
aumentado com "anexos" tecnologicos. A historia já foi reproduzida em The
Cyborg Handbook, editado por Chris Hables Gray18.

1966 - Sutherland cria o primeiro head-mounted display (HMD) baseado
em computador.
A partir de seu projeto, The Ultimate Display, de 1965, o cientista
estadunidense Ivan Sutherland, pioneiro da computacão gráfica, construiu em
1966 um capacete de visualizacão 3D do tipo Head Mounted Display, que
exibia imagens geradas por computador. Um sistema monitorava o movimento
da cabeca para que as imagens fossem exibidas conforme o tipo e a
velocidade do movimento.

1967 – Experimentos da Bell Helicopter com head-mounted displays
(HMDs) com entrada a partir de câmeras servo-controladas.
A companhia Bell Helicopter elaborou vários sistemas de realidade
aumentada baseada em câmera. Em um deles, um head-mounted display foi
18 GRAY, Chris. The Cyborg Handbook. New York: Routledge, 1995.
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conectado a uma câmera infravermelha que daria aos pilotos de helicopteros
militares a capacidade de pousar a noite, em terrenos acidentados. Uma
câmera infravermelha, que se movia do mesmo jeito que a cabeca do piloto, foi
montada na parte inferior do helicoptero. O campo de visão do piloto passou a
ser o da câmera.

1967 - Hubert Upton inventa o computador analogico vestivel com
display montado em oculos para ajudar a leitura labial.
Hubert Upton projetou um computador analogico vestivel como um
auxilio para a leitura labial. Uma luz de LED (Light-Emitting Diode) montada em
um oculos comum era posicionada para permitir uma forma simples de
realidade aumentada. O trabalho foi apresentado na Conferencia sobre
Speech-Analyzing Aids for the Deaf, de 14 a 17 junho de 1967, e foi
posteriormente publicado em no anuário Wearable Eyeglasses Speechreading
Aid19, em 1968.

1972 - Alan Lewis inventa um computador portátil, para prever o
resultado de roletas.
Lewis usou um link de rádio entre o coletor de dados e o apostador. O
coletor de dados usava o computador para prever o resultado da roleta, e então
sussurrava a previsão, via link de rádio, para os aparelhos auditivos rádioreceptores do apostador.

1977 – C. C. Collins desenvolve um colete tátil para cegos.
Como resultado de 10 anos de investigacão, C. C. Collins, do Instituto
Smith-Kettlewell de Ciencias Visuais, desenvolveu um colete de 5 quilos que,
em conjunto com uma câmera acoplada a cabeca, convertia imagens em
19 UPTON, Hubert. Wearable eyeglasses speechreading aid: American Annals of the Deaf,
AAD:1968, Vol. 113, p. 222.
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pontos táteis de uma grade de 10 polegadas presa ao colete. O sistema foi
testado como uma protese visual para cegos.

1981 - Steve Mann projeta um computador montado numa mochila para
controlar equipamento fotográfico.
Enquanto ainda estava no ensino secundário, Steve Mann colocou um
computador modelo 6502 (como o usado no Apple II) em uma mochila com
estrutura de aco para controlar lâmpadas de flash, câmeras e outros sistemas
fotográficos. O display era um visor de câmera (viewfinder) do tipo CRT
(Catode Ray Tube) ligado a um capacete, gerando 40 colunas de texto. Todo o
sistema (incluindo as lâmpadas de flash) era alimentado por baterias de
chumbo-ácido.

1984 - William Gibson escreve Neuromancer.
O livro que fundou o genero cyberpunk, remetendo a um futuro distopico
em que os seres humanos são aumentados com implantes de computador.

1987 - O filme O Exterminador do Futuro é lancado.
Destaque para as cenas do ponto de vista do ciborgue, com texto e
informacão gráfica exibidas sobrepostas a imagem do mundo real.

1989 - Private Eye, o display do tipo head-mounted vendido pela
Reflection Tech.
O display era monocromático (vermelho) com 720 x 280 pixels. O
tamanho da tela era de 1,25 polegadas, mas a imagem parecia ser de um
display de 15 polegadas, dependendo da distância que se via.
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1990 - Gerald Maguire e John Ioannidis demonstraram o Student
Electronic Notebook, com Private Eye e IP movel.
O IBM/Columbia Student Electronic Notebook Project usava modelos
Toshiba AIX de notebooks, sem disco, com links de rádio com espectro de
propagacão por sequencia direta, com o fornecimento de todos os usuais
servicos baseados em protocolo TCP/IP, com sistemas de arquivos montados
NFS, com janelas e uso de caneta para toque e teclado virtual, rodando o
ambiente Andrew. O trabalho foi exibido pela primeira vez no DARPA
Workshop on Personal Computer Systems que aconteceu em Washington, em
18 de janeiro de 1990.

1991 - A Universidade Carnegie Mellon desenvolve o VuMan 1 para
visualizacão de dados e navegacão de plantas e diagramas.
Os alunos de um curso de verão no Engineering Design Research
Center da universidade desenvolveram o VuMan 1, um computador vestivel
para visualizacão de plantas de casas. O VuMan 1 tinha como método de
entrada de dados uma unidade de tres botões presa a um cinto, e a saida era
através de uma Private Eye, da Reflection Tech.

1993 - Thad Starner comeca a usar constantemente seu computador
vestivel, baseado no projeto de Doug Platt.
Starner tinha tentado computadores vestiveis anteriores, mas nunca
conseguiu que funcionassem de forma confiável. Quando ouviu Doug Platt dar
uma palestra no MIT Media Lab, ele passou a usar o sistema de Platt, baseado
em um chip processador 286.

1993 - Feiner, MacIntyre e Seligmann desenvolvem o sistema de
realidade aumentada KARMA.
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Steve Feiner, Blair MacIntyre, e Dorée Seligmann, da Universidade de
Columbia, desenvolveram o KARMA: Knowledge-based Augmented Reality for
Maintenance Assistance. Neste sistema o usuário tinha um display Private Eye
sobre um olho, o que dava um efeito de sobreposicão quando o mundo real
fosse visto com os dois olhos abertos. KARMA iria sobrepor esquemas de
wireframe e as instrucões de manutencão em cima de tudo o que estava sendo
reparado. Por exemplo, wireframes em cima de uma impressora poderia
mostrar como trocar a bandeja de papel. O sistema utilizava sensores fixados
aos objetos do mundo fisico para determinar a sua localizacão e funcionava
conectado a um computador desktop.

1994 - Steve Mann inicia a transmissão de imagens pela web a partir de
uma câmera do tipo head-monted.
Em dezembro de 1994, Steve Mann desenvolveu a Wearable Wireless
Webcam. O sistema transmitia imagens ponto-a-ponto a partir de uma câmera
analogica, montada na cabeca do usuário, direto para uma estacão base
através de frequencias de TV amadoras. As imagens eram processadas pela
estacão base e exibidas em uma página da web em tempo quase real. Com o
tempo, o sistema foi estendido para transmitir video processado de volta, da
estacão base direto para outro display também montado na cabeca. Além
disso, o sistema foi usado em experiencias de realidade aumentada realizadas
por Thad Starner.

9.3.2 - Steve Mann

Steve Mann é um verdadeiro laboratorio vivo como ciborgue humano.
Nascido em 1962, o cientista e artista canadense é uma grande referencia da
computacão vestivel e um dos membros integrais do grupo de computacão
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vestivel no Media Lab no Massachusetts Institute of Technology (MIT Media
Lab), além de ser também pesquisador na Universidade de Toronto.
Em 1981, Steve concluiu o projeto de um computador que controlava o
flash de câmeras fotográficas. O computador ficava em uma mochila, podendo
ser transportado para qualquer lugar enquanto funcionava. Além deste projeto,
que havia sido pensado ainda durante a escola secundária, Steve produziu
uma série de artigos sobre computacão e mobilidade. Com esta producão ele
preconizou o lancamento do laptop, comercializado apenas no final dos anos
80.
Mais tarde, em 1994, Steve desenvolveu a Wearable Wireless Webcam,
que consistia em uma câmera acoplada ao corpo transmitindo imagens
praticamente em tempo real pela internet. A câmera era ligada a um
computador que ficava numa mochila. O computador enviava os dados das
imagens pela internet para uma base que os-processava e exibia as imagens
em um website. Ainda neste mesmo ano, Steve pensou o conceito de realidade
mediada, que seria o sistema tecnologico que usava a Wearable Wireless
Webcam para sobrepor elementos gráficos computacionais a imagem do
mundo real. E em 2001, devido a crescente integracão entre o humano e a
tecnologia, Steve vai atribuir ao ser humano a definicão de ciborgue (MANN,
2001, p. 93).

Figura 19: Dos anos 80 aos 2000, Steve Mann e seus principais prototipos de computacão
vestivel na área visual.
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EyeTap: O olho como display e câmera
EyeTap é um ferramenta que permite, de certa forma, o olho humano
funcionar tanto como um display quanto como uma câmera. Trata-se de uma
mecanismo anexado imediatamente na frente do olho por uma estrutura de
hastes, como as de oculos tradicionais. O mecanismo consiste em um mini
computador, uma câmera que grava imagens segundo o ponto de vista do
proprio olho e um tipo de display que exibe imagens, geradas pelo computador,
que se sobrepõem as imagens do mundo real, interferindo na imagem final
vista pelo usuário.

Figura 20: O inventor do EyeTap, Steve Mann, usando um EyeTap.

EyeTap é, ao mesmo tempo, uma ferramenta a parte do olho, que exibe
informacões do computador para o usuário e um dispositivo que permite o
computador processar e, possivelmente, alterar o que o usuário ve. Isso
permite que o EyeTap, sob o controle do computador, possa aumentar, diminuir,
ou alterar a percepcão visual de um ambiente.

9.3.3 - Google Glass

Google Glass é um projeto de computacão vestivel da gigante
americana especializada em servicos de internet, Google. Trata-se de um
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optical head-mounted display (OHMD), um display que exibi imagens
projetadas ao mesmo tempo que permite ver através dele. A Google pretende
comercializar o Google Glass em larga escala, afim de torná-lo o OHMD mais
popular do mundo.

Figura 21: Google Glass.

O Google Glass está em fase de testes finais. No inicio de 2013, a
Google criou o Explorer Program que consiste em um programa de
participacão para pessoas que querem se envolver mais cedo com o projeto,
ajudando a moldar o futuro do Google Glass. O programa está em expansão
continuamente ampliando a quantidade de participantes.
Os maiores destaques do Google Glass são relativos ao seu tamanho,
bem menor que os designs de head-monted displays anteriores, e o suporte da
marca Google, garantindo uma série de funcionalidades e servicos exclusivos.

9.4 - Eyeborgs
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O primeiro eyeborg foi criado em 2003, na Inglaterra, pelo especialista
em Digital Futures, Adam Montandon em colaboracão com o artista daltônico
Neil Harbisson. Harbisson nasceu em 1982 e desde os 20 anos de idade tem
instalado em sua cabeca um aparelho que o faz reconhecer cores a partir de
sons. Em 2004, ele se tornou a primeira pessoa reconhecida oficialmente como
um ciborgue por um governo, quando teve seu passaporte alterado a fim de
refletir sua nova condicão, e em 2010 fundou a Cyborg Foundation, que
desenvolve projetos de proteses para seres humanos e defende os direitos dos
ciborgues pelo mundo.

Figura 22: Passaporte de Neil Harbisson.

Partindo do principio eletromagnético comum a luz e ao som,
Montandon enxergou a possibilidade de transpor o efeito da luz no som.
"Embora as ondas de luz sejam altas demais para ouvir, é possivel transpô-las
matematicamente para baixo até que eles se assentem dentro do comprimento
de uma onda sonora, assim a cor mais baixa do espectro (vermelho escuro)
torna-se a nota mais baixa na escala sonora 20". Montandon criou um software
20 MONTANDON, Adam. Colourblind Eyeborg Colours to Sound. nov. 2010. Disponivel em:
<http://www.adammontandon.com/neil-harbisson-the-cyborg>. Acesso em 12 de setembro
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que convertia as ondas luminosas das cores em ondas sonoras audiveis. Este
processo garantiu a geracão de uma enorme quantidade notas musicais, o que
consequentemente possibilitou a interpretacão de nuances mais sutis das
cores. Cada cor foi então atribuida a uma sequencia audivel, possibilitando a
percepcão de 360 tons diferentes.
Inicialmente, Harbisson usava uma câmera parecida com uma webcam
presa em um headphone, tudo conectado a um computador de 5 kg que ele
carregava dentro da mochila. O computador rodava um software que Harbisson
disponibiliza para download gratuito até hoje no site da Cyborg Foundation21. O
software traduz cada cor interpretada pela câmera em uma frequencia de som
especifica para ser ouvida em tempo real.
Com o tempo, Harbisson e Montandon evoluiram o projeto. Ao invés do
computador na mochila, Harbisson passou a usar um chip que foi implantado
no osso do seu crânio. A câmera inicial foi substituida por uma com maior
definicão, presa a uma haste flexivel que se conecta ao chip na parte de trás
da sua cabeca. O chip emite sinais vibratorios pelo osso do crânio que fazem
vibrar as partes internas do ouvido para gerar sons.
Com este conjunto, Harbisson consegue sentir não so as cores visiveis
para humanos, mas também as que estão além da nossa capacidade otica
natural, tais como o infravermelho e o ultravioleta. Harbisson ficou conhecido
no mundo inteiro, o artista catalão “cujo dispositivo protético aparece na
fotografia do seu passaporte como uma confirmacão de seu status de ciborgue
permanente e integrado22” (MIAH; RICH, 2008, p.130).

2013.
21 Endereco para download do software: http://eyeborg.wix.com/cyborg#!lab/czm2
22 Texto original: The Catalan artist Neil Harbisson, whose prosthetic device is included within
his passaport photograph as confirmation of its permanent and embedded cyborg status.
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Figura 23: Ilustracão de Pedro Henrique Ferreira mostra o funcionamento do sistema em
Harbisson.

Em 2009, o termo eyeborg seria adotado novamente, desta vez pelo
cineasta canadense Rob Spence. A historia de Spence teve uma mudanca
radical 1981, quando, com apenas 11 anos de idade, ele sofreu um acidente
praticando tiro com arma de fogo na fazenda do seu avô. Danos permanentes
lhe custaram a visão no olho direito. Mais tarde, em 2008, Spence comecou a
desenvolver um projeto que tinha como objetivo implantar na cavidade optica
do seu proprio olho danificado um falso olho sintético com uma micro câmera
dentro.
No olho artificial, além da câmera, foi colocado um transmissor sem fio
que transmitia as imagens da câmera em tempo real para um computador. Este
novo “olho” não foi ligado ao seu cérebro, não restaurou a sua visão, mas
registrava imagens segundo a perspectiva do seu olho natural original. O olho
foi construido com ajuda de Steve Mann, além de Kosta Grammatis, John
Polanski, Martin Ling, Phil Bowen e da empresa OmniVision, que produziu a
câmera. Por usar este olho artificial, Spence passou a se classificar como um
eyeborg.
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Figura 24: O mecanismo ocular do eyeborg Rob Spence.

A idéia de Spence, como parte do Projeto Eyeborg, era de gravar um
documentário usando a câmera do seu olho artificial. O tema do documentário
explora a questão da privacidade em um mundo repleto de câmeras e sensores
de todo o tipo. Spence chega a mencionar a famosa ficcão de Gerorge Orwell,
que explora conceitos como a vigilância em massa e o autoritarismo, para
embasar o discurso do seu documentário:
Eye 4 an Eye é um documentário que explora a maneira
peculiar como talvez estamos sendo sonâmbulos em um Big
Brother, a sociedade da vigilância orwelliana. Por adaptar
minha protese ocular em uma câmera de video conectada sem
fio a web, me torno um simbolico "Little Brother" virus de midia,
que parte para uma viagem cibernética literalmente do meu
ponto de vista […] Muitas cenas e cortes em meu filme, as mais
importantes, vão ser um contato visual direto. Incluindo o piscar
e olhar para o lado […] O acidente que tive comecou uma
jornada que me levou a adicionar tecnologia ao meu corpo e
fazer perguntas dificeis sobre o Big Brother (SPENCE, 2008).

Em agosto de 2011, Spence e sua equipe envolvida no Projeto Eyeborg
lancaram um outro video documentário. Meses antes, a Square Enix, uma
empresa japonesa de desenvolvimento, edicão e distribuicão de videogames,
contratou o time do Projeto Eyeborg para investigar o mundo das proteses e da
cibernética, avaliando quanto estamos longe do tempo futuro apresentado no
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jogo de videogame Deus EX: Human Revolution, em fase de finalizacão na
Square Enix. O resultado desta investigacão seria o video finalizado em 2011
em comemoracão ao lancamento do jogo.
Deus EX: Human Revolution é um jogo de acão com temática
cyberpunk desenvolvido pela Eidos Montreal e finalizado pela Square Enix. A
trama do jogo acontece no futuro, no ano de 2027. O personagem principal do
jogo, o ciborgue Adam Jensen, é o gerente de seguranca da Sarif Industries,
uma empresa da área de biotecnologia em crescimento. No jogo, Adam possui
uma série de proteses, incluindo câmeras nos olhos, bem mais avancadas que
as que dispomos atualmente para os ciborgues do mundo real.

9.5 - Prótese na retina

O Projeto de Retina Artificial do Departamento de Energia dos Estados
Unidos (DOE Artificial Retina Project) é fruto de um esforco colaborativo multiinstitucional para desenvolver e implantar um dispositivo, que contém uma
matriz de microeletrodos, nos olhos de pessoas cegas por doencas da retina. O
objetivo era criar um dispositivo para ajudar a restaurar uma visão limitada que
permitisse leitura, mobilidade sem ajuda, e reconhecimento facial.
O dispositivo funciona como alternativa a estrutura do olho danificado
daqueles cegos por retinite pigmentosa e degenerescencia macular. Estas
doencas destroem as células sensiveis a luz (foto-receptores, ou bastonetes e
cones na retina) na retina, uma membrana de múltiplas camadas localizada na
parte traseira do olho.
O projeto se baseia no trabalho fundamental de seu lider, Mark
Humayun no Instituto Doheny Eye da Universidade do Sul da California. Em
uma operacão inovadora realizada em 2002, uma equipe liderada por
Humayun implantou com sucesso o seu primeiro dispositivo de retina - uma
matriz contendo 16 microeletrodos - dentro do olho de um paciente que era
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cego há mais de 50 anos. Desde então, mais de 30 voluntários adicionais ao
redor do mundo tiveram dispositivos de primeira ou de segunda geracão (60
eletrodos) implantados. Estes dispositivos permitem que os pacientes possam
distinguir luz de escuridão e localizar objetos grandes.
Alcancar as melhorias quânticas em resolucão necessárias para uma
visão útil requer a integracão de tecnologias revolucionárias. Em 1999, o grupo
Doheny comecou a colaborar com pesquisadores do Oak Ridge National
Laboratory (um dos laboratorios do Departamento de Energia dos Estados
Unidos), que também estavam trabalhando em pesquisas cientificas para
restaurar a visão em cegos. Pouco tempo depois eles comecaram a avaliar as
tecnologias em vários outros laboratorios estadunidenses.
Para acelerar o projeto e desenvolvimento de melhores modelos, em
2004, o Instituto Doheny e o Departamento de Energia dos Estados Unidos
(incluindo seis de seus laboratorios nacionais), duas universidades adicionais e
a Second Sight Medical Products Incorporation (uma empresa do setor
privado), assinaram um acordo de pesquisa e desenvolvimento cooperativo.
Pelo acordo, as instituicões partilhariam conjuntamente os direitos de
propriedade intelectual e royalties de suas pesquisas. Isso estimulou o
progresso, liberando os pesquisadores a compartilhar detalhes de seus
trabalhos dentro da colaboracão.

9.5.1 - Como funciona a retina artificial

A visão normal comeca quando a luz entra através do olho e atinge
células foto-receptoras da retina chamadas bastonetes e cones. Estas células
convertem sinais de luz em impulsos elétricos que são enviados ao nervo
optico e ao cérebro. Doencas da retina, como a degeneracão macular
relacionada a idade e a retinose pigmentar destroem a visão aniquilando essas
células.
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No sistema de retina artificial, uma câmera miniatura montada em um
oculos funciona como um olho artificial, enviando, por uma conexão sem fio, a
informacão visual para um microprocessador que converte os dados em sinais
eletrônicos e transmite-os, também por conexão sem fio, a um receptor
implantado na parte superior do globo ocular. O receptor envia os sinais
através de um cabo minúsculo, fino, a matriz de microeletrodos, estimulando-os
a emitir pulsos.

Figura 25: Gráfico sobre o funcionamento da retina artificial.

A retina artificial ignora, assim, células foto-receptoras extintas ou
danificadas e transmite os sinais elétricos diretamente as células saudáveis
restantes da retina. Os impulsos viajam para o nervo otico e, por último, para o
cérebro, que interpreta padrões de luz e escuridão correspondentes aos
eletrodos estimulados. Os pacientes aprendem a interpretar esses padrões
visuais.
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9.5.2 - Modelos em testes e desenvolvimento

Modelo 1 – Argus I
A palavra latina argus originalmente refere-se a um gigante da mitologia
grega com 100 olhos, Argus Panoptes, que era considerado aquele que tudo
ve. O Argus I, desenvolvido pela Second Sight Medical Products (SSMP), foi
implantado em seis pacientes cegos com retinite pigmentosa entre 2002 e
2004, cujas idades variavam de 56 a 77 anos no momento do implante.

Figura 26: Elementos que compõem o sistema Argus.

O dispositivo consiste em uma matriz de 16 eletrodos numa embalagem
de uma polegada, que permite que os componentes eletrônicos possam se
comunicar, sem fios, com uma câmera montada num par de oculos. Tudo é
alimentado por uma bateria presa a um cinto. Este implante permite aos
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pacientes detectar quando as luzes estão ligadas ou desligadas, descrever o
movimento de um objeto, contar itens individuais, e localizar objetos em um
ambiente. Para avaliar os efeitos a longo prazo do implante de retina, cinco
dispositivos foram aprovados para utilizacão doméstica.

Modelo 2 - Argus II
O mais compacto Argus II (desenvolvido pela SSMP com contribuicões
do DOE) é uma protese de retina com 60 eletrodos. Neste novo modelo de
protese, o tempo de implante cirúrgico foi reduzido, de 6 horas (necessárias
para o modelo 1), para 2 horas. O Sistema de protese retinal Argus II é o
primeiro sistema aprovado no mundo para restaurar uma visão funcional em
pessoas que sofrem de cegueira.

Modelo 3
O Modelo 3, que terá mais de 200 eletrodos, tem passado por extensos
estudos de projeto e de fabricacão nos laboratorios nacionais do DOE e está
pronto para testes pré-clinicos. O novo design usa materiais mais avancados
do que os dois modelos anteriores e tem uma matriz altamente compacta. Esta
matriz é quatro vezes mais densa que a anterior, com eletrodos de contato de
metal e uma conexão por fio a um estimulador microeletrônico. Simulacões e
cálculos indicam que este novo modelo deve proporcionar uma melhor visão
para os pacientes.

10 - Considerações finais

Este panorama sobre a evolucão tecnologica do video buscou relacionar
aspectos relevantes na historia que contribuiram para o surgimento e expansão
do video.
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A mecânica da visão foi explorada como base dos estudos que levaram
ao surgimento de várias tecnologias visuais, desde a fotografia até a visão
artificial no ciborgue. Assim, a visão humana, entendida como um sistema
complexo passivel de análises cognitivas, filosoficas e fisiologicas, foi abordada
segundo uma perspectiva direcionada ao estudo da evolucão maquinica das
tecnologias.
É evidente que é insuficiente pensar a visão humana apenas a partir do
olho. Além de todo o sistema complexo de formulacão de uma imagem dentro
do cérebro, naturalmente, o olhar humano utiliza de um conjunto composto de
um par de olhos. Esta dualidade otica é primordial para vermos as coisas do
jeito que vemos. A imagem que formulamos considera a funcão de cada olho,
mas como parte de um conjunto que configura o nosso campo de visão. Além
disso, os olhos são ferramentas moveis. Panofsky, em suas teorias acerca da
perspectiva como forma simbolica de representacão do espaco, comentou que
inclusive a idéia de perspectiva clássica, que considera o observador como um
ponto único e estático no espaco, reduz o olhar ao olho,
deixa no esquecimento o fato de vermos não com um olho
imovel, mas com dois olhos, em movimento constante, que
geram um campo de visão esferoidal. Não toma em
consideracão a diferenca imensa que há entre a “imagem
visual”,

psicologicamente

condicionada,

através da

qual

tomamos consciencia do mundo visivel, e a “imagem da retina”,
condicionada mecanicamente, que se imprime no olho fisico
(PANOFSKY, 1999, p. 34).

Entretanto, o estudo mecânico da visão, enquanto fenômeno fisico que
acontece por intermédio do olho, se mostra suficiente para análises de caráter
tecnologico, já que, por principio, configura-se também como um estudo da
automatizacão da visão. A propria representacão do espaco em perspectiva,
como “primeiro sistema de automatizacão da visão” (MANOVICH, 1993, p. 1),
já inaugurava um processo que levaria ao desenvolvimento das técnicas de
representacão visual. Assim, longe de abarcar questões relativas a visão como
um todo, buscamos o enfoque nas suas relacões com a tecnologia do video,
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segundo uma perspectiva mecânica, apenas pontuando, sem maiores
aprofundamentos, algumas questões de caráter estritamente filosofico. Uma
delas diz respeito a traducão visual do mundo, como algo que revela mais
sobre o sujeito observador que sobre a realidade observada, entendendo que
a visão e seus efeitos são sempre inseparáveis das
possibilidades de um sujeito que observa, que é tanto um
produto historico como o lugar de certas práticas,
técnicas, instituicões e procedimentos de subjetivacão
(CRARY apud MENESES, 2005, p. 38).
Para

entender

as

origens

desta

relacão

entre

observador

e

representacão visual do mundo, voltamos no tempo até a época em que o ser
humano observador passa a ser também produtor de imagens. Analisamos a
mudanca da comunicacão com o processo de materializacão das imagens,
quando o ser humano passou a se comunicar de forma mais coletiva e
ampliada, entendendo os objetos materiais, a pintura, o desenho, a escrita,
como primeiras formas de memoria artificial de origem visual.
Levantamos os principais acontecimentos da evolucão tecnologica da
fotografia e do cinema, como forma de entender o surgimento dos métodos que
geram ilusão de movimento a partir de imagens materiais. Em seguida,
pensamos a relacão entre imagens estáticas e o registro de movimento, que
levou a uma comparacão tecnologica entre pelicula e video, investigando os
motivos da imagem do video se tornar popular e estabelecer o novo paradigma
da desmaterializacão da imagem. A partir, deste novo padrão da imagem
imaterial analisamos a expansão do video pela ampla utilizacão de sua
tecnologia nas novas midias, finalizando com um levantamento dos principais
estudos sobre suas aplicacões na visão do ciborgue.
Para além desta pesquisa, como complemento e desdobramento,
vislumbramos o aprofundamento em questões relativas a inúmeros outros
aspectos desta presenca tecnologica do video na vida das pessoas. Questões
especificas do video e questões mais amplas, que permeiam o universo
audiovisual digital, mas que englobam um contexto maior, da relacão entre
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corpo e tecnologias digitais, da relacão que estabelecemos com telas de video
e de como esta relacão tem mudado a forma como vemos o mundo. Como
bem sintetizou Philippe Dubois,
A informática desenvolveu, por exemplo, uma série de
máquinas que funcionam como proteses não do olho (estamos
longe da câmara escura), mas da mão. Triunfo do controle
remoto, magia do mouse, papel incontornável do teclado,
mesmo para fazer uma imagem etc. Sem falar do boom das
"telas táteis", estes dispositivos de frustracão em que o contato
fisico da mão com a tela finge dar corpo a uma imagem que de
qualquer forma não tocamos. Foi sobretudo nas pesquisas
acerca da chamada "realidade virtual" que se afirmou esta
corrida rumo a uma (falsa) materialidade do tato. (…) É o
triunfo da simulacão, em que a impressão de realidade dá lugar
a impressão de presenca, e o usuário experimenta a simulacão
como um real. Neste universo, não so a imagem perdeu o
corpo, como também o proprio real, inteiro, parece ter-se
volatilizado, dissolvido, descorporificado numa total abstracão
sensorial. Hipertrofia do ver e do tocar, por parte de um sistema
de representacão tecnologica que carece cruelmente de
ambos, por ter dado as costas ao Real. As telas se acumularam
a tal ponto que apagaram o mundo. Elas nos tornaram cegos
pensando que poderiam nos fazer ver tudo. Elas nos tornaram
insensiveis pensando que poderiam nos fazer sentir tudo
(DUBOIS, 2004, p. 65).

Assim, concluimos esta pesquisa sem encerrar o assunto, pelo
contrário, com a expectativa de que seja um elemento de incentivo a novos
estudos sobre a tecnologia do video, abrindo caminho para novas
possibilidades.
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