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INTRODUÇÃO 

 

 

A fotografia nos últimos tempos sofreu forte impacto das novas tecnologias, o 

que posso afirmar a partir de experiência própria vivida nestes mais de vinte anos de 

profissionalização como fotógrafo. 

 

Nestes tempos, rapidamente, partiu-se do uso das câmeras analógicas para 

digitais, culminando com as câmeras integradas em dispositivos móveis, cada vez 

mais, de modo aparente, tornando pessoas comuns em exímios fotógrafos.  

 

De se lembrar que naqueles tempos de câmeras analógicas era exigido do 

profissional competência e habilidade muito além de um simples apertar de botões, 

como, por exemplo, conhecimentos de luz e enquadramentos, conviver com a própria 

limitação tecnológica fotográfica de então, em épocas em que havia limite de 

fotograma, imposto pelos filmes, que variava de doze a trinta e seis poses, para o 

caso de pequenos formatos, ou de doze poses, para os de médio formato, afora o 

custo todo envolvido (revelações, ampliações e contatos), exigindo do profissional um 

olhar certeiro e uma percepção, até cultural, definitiva, afinal errar significava repetir 

todo o processo e todo o custo. 
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I - MOTIVAÇÃO  

 

A partir da minha vivência profissional, cujo privilégio de experienciar aquela 

situação, mas também a nova em que o modelo digital é dominante, permite comparar 

ganhos e perdas, pois se de um lado houve um aparente barateamento dos 

processos, com o maior acessibilidade do registro fotográfico, porque não uma 

simplificação do processo do registro fotográfico, de outro impôs ao profissional que 

vive da fotografia conhecimentos ainda maiores que aqueles próprios e típicos da 

fotografia, até então dominante. Mais do que sensibilidade, ao profissional da 

fotografia passou-se a exigir, cada vez mais, conhecimento tecnológico, inclusive das 

chamadas novas tecnologias, a que o mundo moderno denominou próprios da quarta 

revolução industrial1, como por exemplo, o conhecimento de ferramentas como o 

Lightroom ou Photoshop.  

 

A fotografia profissional, como reflexo de todo este sistema tecnológico, 

também foi impactada, pois se em outros tempos, por exemplo, toda a mídia impressa 

contava com a fotografia como importante aliado da comunicação e da informação, 

sendo, por isso, o profissional da fotografia altamente requisitado e valorizado, 

sobretudo por suas habilidades de conhecimento técnico, atualmente isso não se vê.  

 

Com o crescimento das novas tecnologias, cada vez mais se viu a substituição 

do fotógrafo, pois, em tese todas as pessoas são potenciais profissionais, o que, claro 

vai além do fotógrafo e atinge várias profissões. Concentremo-nos, aqui, contudo, na 

fotografia e no fotógrafo.  

 

Várias são as vertentes da fotografia mas me concentro aqui na fotografia de 

arte, por opção pessoal, até porque mais próxima à minha vivência profissional atual 

e, por isso, registro que de há muito tempo tem quem  não veja a fotografia como 

“arte”, estes mais vinculados a um conceito mais tradicionalista2, contudo a grande 

 
1	Expressão	atribuída	à	Klaus	Schwab,	diretor	e	fundador	do	Fórum	Econômico	Mundial,	que	afirma	que	a	
industrialização	atingiu	sua	quarta	fase,	a	partir	da	simbiose	entre	as	máquinas	e	os	processos	digitais.	
	
2	Hegel	e	Kant	 já	se	ocuparam	de	discutir,	 filosoficamente,	o	Belo,	a	Arte	Bela	e	as	Belas	Artes,	 inclusive	
classificando	as	artes	particulares,	hierarquicamente,	no	século	XIX;	já	no	século	XX,	cem	anos	depois,	 	o	
intelectual	e	crítico	de	cinema	Ricciotto	Canudo	liderou	a	ideia	de	que	o	Cinema	(para	alguns	as	artes	visuais	
)	fosse	considerada	a	“Sétima	Arte”,	a	partir	do	seu	“Manifesto	das	Sete	Artes	e	Estética	da	Sétima	Arte”	
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maioria dos estudiosos vê, sim, a fotografia como arte, além de um simples processo 

de registro de imagens e, é neste contexto que este trabalho de conclusão de curso 

se desenvolverá, trabalhando com o diálogo da fotografia de arte com o design e a 

sua interação com as novas tecnologias.  

 

Na visão deste trabalho, o que se pretende é mostrar que as novas tecnologias 

pertinentes ao universo do design, e sua vertente mais moderna, o design de 

interação, caem como mão à luva no novo processo artístico fotográfico, que se 

propõe deixar de ser estático para uma experiência vívida do observador, que poderá 

ser, quiçá, chamado de “usuário da fotografia”. A ver!3 

 

Do que se viu acima, extrai-se, claramente que a motivação desta monografia 

é apresentar o novo modelo do processo fotográfico, bem como as exigências de 

habilidades e competências do fotógrafo, já que a preocupação com o “usuário da 

fotografia”, como agente interativo, há de ser, também, uma preocupação, própria e 

pertinente do UX (Experiência do Usuário), tema próprio do Design de Interação, 

especialmente falando da “fotografia de arte”, em que não só o simples registro da 

imagem é relevante, mas, sim toda sua produção de cunho artístico.  

 

II - HIPÓTESES E QUESTÕES 

 

Também nos debruçaremos sobre questões tais como; a) Quais habilidades e 

competências exigidas do fotógrafo nesta perspectiva?, b) Como o Design de 

Interação pode aprimorar o conceito científico artístico da fotografia?; c) Como se 

posicionará a fotografia de arte a partir deste diálogo? d)  Como estimular o 

observador da fotografia a se tornar um “usuário da fotografia”?  

 

 
3 	Design	 de	 Interação	 é	 uma	 vertente	 do	 Design,	 tendo	 se	 tornado	 objeto	 de	 preocupação	 de	 diversas	
instituições	de	ensino	estrangeiras,	a	destacar	o	MIT,	preocupação	esta	logo	vivenciada	no	Brasil,	mas,	num	
primeiro	momento	em	nível	de	Pós	Graduação,	de	que	é	exemplo	o	curso	de	pós	graduação	da	PUC/MG.	No	
nível	de	graduação	a	PUC/SP	é	pioneira	com	o	seu	curso	de	bacharelado	de	Design,	focado	no	Design	de	
Interação.	Quanto	à	denominação	“Design	de	Interação”,	possivelmente	consequência	de	outro	termo	muito	
usual:	UX	,	ou	Experiência	do	Usuário,	este	cunhado	pelo	cientista	cognitivo	e	Designer	norte	americano	
Don	Norman,	que	nos	anos	90	criou,	na	Apple,	o	“Escritório	de	Arquitetos	de	Experiência	de	Usuário”,	in	
Revista	IED,	18	de	setembro	de	2016	“O	TERMO	“UX”O	QUE	É?			
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Em busca de respostas a tais questões imperioso pesquisar sobre o 

desenvolvimento da fotografia, desde os seus primórdios, enquanto técnica, ela 

própria fruto do desenvolvimento tecnológico do registro de imagens, no primeiro4 

quartel do século XIX, o firmamento da fotografia como processo artístico5 e sua 

evolução até culminar com a transformação digital.  

 

O desenvolvimento do processo de fotografia digital e o seu impacto na 

fotografia e, por consequência na fotografia de arte, também será objeto de estudo, 

até culminar com a preocupação maior do diálogo entre o Design de Interação e 

Fotografia de Arte, objetivo primeiro deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Por consequência, e porque intrínseco ao Design de Interação, a Experiência 

do Usuário (UX) não escapará do enfrentamento do exame de seu papel no mundo 

atual e como seus conceitos e finalidades poderão ser absorvidos pela fotografia de 

arte.  

 

Este trabalho, por outro lado, não descuidará de considerar e avaliar a 

possibilidade de aplicar outros tópicos pertinentes ao IxD, enquanto ciência, num novo 

modelo de fotografia de arte, a transformar o observador do registro fotográfico, mero 

espectador, em “usuário da fotografia”6 e, por isso, as preocupações da ciência do 

Design da interação serão, senão em sua totalidade, aos menos nos aspectos que 

tangenciam ao tema,  consideradas. 

 

III - METODOLOGIA  

 

Como método de desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso 

elegemos, em princípio, a pesquisa técnico cientifica, a partir de livros, compêndios, 

 
4	Atribui-se	ao	químico	francês	Nicéphore	Niépce,	em	1826,	a	façanha	do	primeiro	registro	fotográfico,	a	
partir	da	exposição	ao	tempo	de	uma	placa	de	estanho	polido	por	oito	horas.	
5 	Louis	 Daguerre,	 aprimorando	 as	 descobertas	 de	 Niépce,	 a	 quem	 propôs	 sociedade,	 contribuiu	
enormemente	 para	 o	 avanço	 daquelas	 descobertas,	 a	 partir	 de	 um	 processo	 mais	 rápido,	 ao	 que	 se	
denomina	até	hoje	de	“Daguerreótipo”.		
6	Usuário	da	Fotografia	é	um	termo	por	mim	proposto	que	tem	por	finalidade	mostrar	e	demonstrar	que	a	
arte,	cada	vez	mais	interativa,	permite	ao	expectador	dar	vida	e	participar	do	processo	criativo	juntamente	
com	o	artista	fotógrafo.	Experiências	deste	tipo	vem	sendo	verificadas	e	expandidas	nos	FILE’s	(Festival	
Internacional	de	Linguagem	Eletrônica),	em	2019,	em	S.	Paulo,	apresentou	sua	20ª.	Edição,	cada	vez	mais	
adentrando	no	mundo	da	arte	eletrônica.		
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blogs, arquivos de informação escritos, os mais diversos, bem como entrevistas seja 

com fotógrafos, seja com consumidores de arte, especialmente arte fotográfica, a fim 

de percorrer o caminho da ciência e arte fotográfica, como instrumento de 

comunicação visual, desde os seus primórdios até os dias atuais, fortemente 

impulsionada pela Ciência da Computação. 

 

Também compreende este trabalho a apresentação de um trabalho fotográfico 

interativo, a partir de protótipo, em que o “usuário da fotografia” é convidado a interagir 

com o registro proposto, usando, assim, das técnicas aprendidas durante o curso.   

 

IV - RESULTADO ESPERADO 

 

O objetivo almejado, ao final, é a constatação de que a fotografia também pode 

se adaptar perfeitamente a este novo conceito tecnológico, próprio da quarta 

revolução industrial, consolidando a perfeita simbiose da tecnologia fotográfica com 

os novos processos digitais, além do mero conceito de “máquina fotográfica digital”, 

mas mostrando, sim, a possibilidade de interação do observador da arte com a própria 

arte, resultado final do processo criativo do fotógrafo.  

 

Ao final, ainda como objetivo deste Trabalho, tem-se o foco na  apresentação 

de um protótipo de produção artística, registrada por meio fotográfico, com o fim de 

permitir ao espectador ir além da mera observação para transformar-se em “Usuário 

da Fotografia”, permitindo-se com ela interagir, como num jogo.  

 

O protótipo acima referido, a partir dos conceitos adquiridos nos módulos de 

prototipação do nosso curso, consistirá na execução de uma caixa no tipo backlight 

cujas luzes se acenderão, servindo de suporte para uma fotografia  artística da minha 

série “Descubra-me”, em que, como num jogo de caça palavras, o espectador 

valendo-se de um dispositivo QR code será convidado a identificar palavras dispostas 

em letras aleatórias escritas em post its colados no corpo nú do modelo.   

 

O objetivo final do trabalho prestigiará todo o conteúdo estudado nos módulos 

de usabilibade, web, fotografia e áudio visual, mobile e physical computing, 

prototipação e narrativa, vistos durante nosso curso. 
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FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

V - FOTOGRAFIA:  TÉCNICA, CIÊNCIA E ARTE 

 

O Foco primeiro desta monografia é debruçar sobre o sentido e significado de 

arte, a fim de ver nela inserida, ou não, a fotografia como uma espécie de sua 

manifestação, sem descuidar de sua aplicabilidade neste nosso curso de Design de 

Interação.  

 

Muitos talvez questionem a preocupação acima, num primeiro momento dado 

estarmos num curso de Design, especialmente de Interação, e ser este trabalho 

necessário à conferência de sua conclusão, talvez a esperar preocupações, por assim 

dizer, mais próximas ao núcleo central do curso. 

 

Sustento, então, que se de um lado se vê na disciplina a aridez dos números 

próprios da programação cujos códigos fazem nascer, magicamente, games, objetos 

e personificações, com o que cuidamos, v.g., em physical computing ou animação, 

também é próprio do curso a preocupação com o usuário (UX) e, por isso, não só 

tornar algo usável mas também como propriamente instigante, belo e artístico.  

 

Assim, não escapa a relevância do sentido artístico e estético que a partir de 

tudo com o que se informa nesta disciplina com ela irá dialogar, ou seja, a arte é peça 

fundamental do sucesso do designer de interação, posto que sua prima mater é com 

a experiência do usuário.  

 

Portanto, não se tira de mente, como de fato no desenrolar destes anos não 

descuidamos, do valor artístico que reveste toda a cientificidade do curso de Design.  

 

Uma das disciplinas enfrentadas neste curso, nesta linha, foi a disciplina de 

Fotografia, que a mim, especialmente, por formação profissional, foi relevante por me 

permitir experienciar um novo olhar para o trabalho da fotografia e porque não, do 

próprio fotógrafo.  
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É lugar comum o questionamento sobre o sentido da arte, e aqui nestes 

escritos,  especialmente, uma preocupação maior e primeira: Fotografia é arte?  

 

De acordo com o historiador e professor Ernst Gombrich, no qual me baseio 

como ponto de partida, “uma coisa que realmente não existe é aquilo a que se dá o 

nome de arte. Existem somente artistas”7. Esta instigante afirmação vai permear toda 

esta pesquisa no seu desenvolver. 

 

Sem descuidar dos séculos e séculos de discussão, que ao que parece 

Gombrich buscou sepultar, o professor traz uma visão relevante quanto ao que 

realmente importa, que é o valor da produção artística e do artista, sua sensibilidade 

de tocar e despertar não sendo relevante o instrumento com que o faça.  

 

Em sua explanação, a fim de justificar sua afirmação acima o célebre professor 

austríaco traz à luz grande contribuição para a reflexão do trabalho artístico que 

concebe mesmo como instrumento de representação daquilo que o artista capta e, 

através de sua sensibilidade quer transmitir em outra linguagem, provocando um outro 

olhar.  

 

Procuro ver a arte a partir de sua origem semântica, pois ao perquirir sobre o 

significado e origem da palavra “arte” os estudos me levam ao latim “ars” ou “artis” 

que a par de nos remeter à significação que diz indicar “a maneira de ser ou de agir; 

a habilidade natural ou adquirida”, tudo que é próprio da indústria humana”, bem 

poderia estar intimamente relacionada ao próprio ar que respiramos, numa ousadia 

livre minha, possível também uma outra explicação etimológica, pois perseguindo 

ainda mais na busca do significado a própria língua latina bebeu na fonte indo-

européia para quem a palavra arte é íntima da palavra “ar”. 

 

E se assim o é entendo pertinente justificar a arte, numa ousadia8, pois como 

jejuno não me cabe, como sendo toda e qualquer ação humana capaz de sensibilizar, 

 
7	GOMBRICH,	Ernst	H.	História	da	Arte.	Rio	de	Janeiro:	LTC,	2012,	p.	15	
8	Explico	aqui	a	ousadia,	porquanto	sem	descuidar	da	origem	da	palavra,	latina	e	mais	remotamente	proto-
indo-européia,	a	 indicar	decorrente	do	“Ars”	–	 talent	ou	habilidade	–	naquela	origem	mais	antiga,	 indo-
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tocar e provocar a alma humana, assim como o ar que respiramos tem o dom natural 

da transformação.  

 

Depreendo das linhas acima, então, que o relevante não é definir o que seja 

arte, mas constatar a capacidade do artista em transformar qualquer coisa existente 

no mundo  em objeto artístico assim considerado como capaz de tocar, instigar e 

transformar o ser.  

 

O que dizer de simples letras que quando harmonicamente dispostas 

transformam seus signos em significados como, por exemplo, poética e artisticamente 

fez Fernando Pessoa? Ou mesmo, ainda pra ficar nas letras, o movimento  concretista 

que rompe com o rigor da forma da própria poesia para transformar em autêntica arte 

visual, inaugurando aí, talvez, a simbiose das artes plásticas com a  literatura. 

 

Talvez até antes mesmo deste movimento, um outro teve especial relevância 

para, de modo despreocupado, englobar como arte toda a manifestação humana 

sentida e despertada pelo artista, como foi, entre nós o movimento modernista, de 

onde destaco a união culturalmente produtiva entre Tarsila do Amaral e Oswald de 

Andrade. 

 

Mais recentemente, pela influência que atualmente me desperta, considero 

oportuno citar Mira Schendel (fig.1) e Alex Flemming (fig.2), cada qual no seu tempo e 

com suas próprias influências definem bem este sentido de arte que expressei acima.  

 

 
européia,	remete	à	“AR”,	que	embora	sugira	indicar	“unir”,	“juntar”,	“fazer”,	“encaixar”,	o	sentido	de	ar,	na	
minha	singela	leitura	é	tocar	a	“alma”,	“anima”,	que	alias	este	termo	mesmo	muito	próximo	ao	“ar”.		
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figura 1                   figura 2   

 

Bem conceituado o que entendo por manifestação artística, para não resumir 

em arte, simplesmente, importante agora, para as linhas deste trabalho, conceituar e 

delimitar fotografia.  

 

VI - FOTOGRAFIA – CONCEITO E SUAS MANIFESTAÇÕES; EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA E VERTENTES DA FOTOGRAFIA 

 

Para não escapar da busca original dos significados, mais uma vez vou à 

semântica para cuja ciência o termo vem do grego moderno, da junção de duas 

palavras “phos” que significa luz e “graphein” que traduz a ideia de registrar, desenhar, 

escrever, a indicar, então, que a fotografia é uma técnica de escrever ou desenhar a 

partir da luz.  

 

Muitas são as vertentes que buscam escrever com a luz os registros do 

quotidiano, desde os meros registros fáticos, ao que atualmente se denomina 

fotojornalismo (fig.3), registros técnicos científicos, de que é exemplo a fotografia da 

natureza, ou landscape (fig.4) , fotografia de registro social, como é a fotografia de 

casamento (fig.5), retratos (fig.6) , fotografia de still ou de produto (fig.7), fotografia de moda 

(fig. 8) e tantas outras.  
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figura 3       figura 4 
crédito: Ueslei Marcelino/Reuters/Pulitzer Prize   crédito: Victor Lima 
foto do Ueslei Marcelino foi a vencedora do Pulitzer Prize 
 

    
figura 5        figura 6 
crédito: Sara Sganga     crédito: Steve McCurry 
 
 

    
figura 7       figura 8 
Crédito: Fabio Cancela     crédito: Steven klein 
 

A tantos propósitos serviu a fotografia, histórica e talvez sociologicamente 

falando, que considero importante trazer aqui fato curioso descoberto nas pesquisas 

aqui empreendidas, relativo ao uso da fotografia logo após o seu invento na Era 

Vitoriana. 

 

Relata-se que a novidade introduzida pelo daguerreótipo, especialmente, foi 

tão grande que a constatação de eternizar os entes queridos,  anteriormente deixado 

à cargo dos grandes artistas plásticos e seus retratos para as elites, permitiu aos 

familiares dos falecidos, de maneira acessível, o registro daquele “de cujus” como se 

vivo estivesse.  
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À tal vertente fotográfica denominou-se de fotografias “post mortem” (fig.9) , o 

que é preciso compreender longe dos preconceitos que possam taxar de 

“monstruosidade” ou “aberração”, mas sim, na oportunidade que nascia de 

simplesmente eternizar uma imagem, propósito maior do invento, mesclando, muitas 

vezes, verdadeiro método artístico para o resultado final, pois também era comum o 

desenho da pupila e da íris na pálpebra dos mortos, depois  de revelada a fotografia.  

 

 
figura 9 

crédito: Whitehotpix / Fórum 

 
 

Voltando à evolução histórica, se na sua origem, na primeira metade do século 

XIX, a fotografia se apresentava meramente como um expoente de técnica científica, 

já que fruto dos conhecimentos da física e da química, por exemplo, cada vez mais 

ele extravasa  o campo científico para se juntar ao artístico, pois cada vez mais, com 

o seu aprimoramento técnico e mesmo com o desenvolvimento e evolução tecnológica 

de seu principal instrumento, a máquina fotográfica e, claro, do próprio fotógrafo, é 

possível extrair de todas as vertentes, umas mais outras menos, verdadeira expressão 

artística dos seus registros.  

 

Conceituando o assunto no tempo, a fotografia surge oficialmente em 1839, 

pelo instrumento que se denominou “daguerreótipo” (fig.10) que externa sua técnica, a 

daguerreotipia, isto em homenagem ao patenteador – mas talvez não inventor – do 

instrumento que permitia, a partir da captação da luz em uma caixa preta o registro de 

determinada imagem.  
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figura 10 

 

Verdade que o invento não pode ser atribuído, exclusivamente, a uma pessoa 

só, senão à ambição criativa de vários e, sim, ainda que Louis Daguerre,  que 

empresta o nome ao equipamento, não tenha sido, ao que parece, o inventor original, 

foi em razão dele, talvez por acidente, que a fotografia surge como sucessora da 

heliografia.  

 

Numa pequena e breve digressão histórica convém aqui lembrar que já de 

muitos séculos antes, talvez na tentativa de buscar sempre técnicas artísticas 

melhores, sobretudo na produção de retratos, muito usual na idade média e moderna, 

e é com essa motivação que já no século XIII se desenvolveu no uso artístico a câmara 

escura ou câmara lúcida, que visava permitir ao artista desenhar imagens a partir de 

sua  projeção  em uma superfície, observando-a.  

 

A ambição humana, contudo, queria mais. Buscava por assim dizer congelar 

aquele registro projetado, a partir do que, então, se permitiria fidelidade maior no 

registro e rapidez na execução do trabalho.  

 

As primeiras câmaras escuras que se tem conhecimento remontam ao século   

VI d.C em experimentos matemáticos e físicos, sendo mesmo lembrados na doutrina 

como tendo aparecido citações da câmara escura em obras aristotélicas, como no 

seus famosos “Problemas” ou problematas, a partir da constatação e discussão 

envolvendo a imagem extraída do eclipse solar projetadas no chão, através de um 

buraco em uma folha de árvore.  

 

Deste ponto de partida hipotético até Daguèrre, muitos experimentos e 

aprimoramentos surgiram, assim como muitos nomes importantes se destacam, como 

Joseph Nièpce,  contemporâneo daquele, a quem se atribui o primeiro registro de 
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sucesso de imagem a partir de uma câmera escura, usando para isso  aplicação do 

betume da judéia numa superfície, necessário para a fixação da imagem, mas que, 

contudo, exigiam oito horas para sua finalização.  

 

Daguèrre, a quem a história atribui forte motivação empreendedora, talvez 

percebendo o potencial por trás das descobertas de Nièpce, a ele se associa e 

persegue nos estudos, mesmo após o falecimento do sócio, que lhe deixou diversos 

escritos sobre o tema e, com isso avança no aprimoramento do invento, quando, 

então, passa a utilizar como suporte da projeção da imagem uma superfície coberta 

por iodeto de prata, até que, em um acidente com a quebra de um termômetro deixa 

cair mercúrio sobre aquela superfície, percebendo que do acidente resultou a 

aceleração da revelação da imagem. O que antes demoravam oito horas agora 

demoram vinte ou trinta minutos!  

 

Com isso Daguèrre, sócio do agora falecido Nièpce, registra a patente do 

invento que é acolhido na Academia de Belas Artes e Ciências da França e de lá 

ganha o mundo, aperfeiçoando-se ano após ano durante o século XIX, XX e XXI, 

quando já em meados do século XX, com a criação ainda tímida da máquina digital 

(figs.11 e 12), experimenta a revolução do século XXI também no seu próprio universo. 

Agora todos podem ser fotógrafos. Será?  

 

   
Figura  11      figura 12  
 
 

VII - FOTOGRAFIA É ARTE – JUSTIFICATIVA; A ARTE DA FOTOGRAFIA E A 

FOTOGRAFIA DE ARTE 

 

Se acima discorremos sobre o que é a fotografia e sua evolução, bem como, 

antes, falamos do que é arte e sua conceituação e evolução histórica nos resta, aqui, 
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em crescimento do trabalho proposto examinar como podemos ter a fotografia como 

arte.  

 

Já vimos que a fotografia nasce como um instrumento técnico científico, 

sobretudo com o fim de, a partir de um equipamento captar o registro da luz e com 

isso registrar a imagem que se projeta a partir de um aparato tecnológico, primeiro a 

caixa escura, depois o daguerreótipo e, finalmente com as máquinas fotográficas.  

 

De inicio o invento serviu aos artistas como aprimoramento de sua técnica para 

fazer retratos, sobretudo, buscando ali, a partir do invento, ser fiel na reprodução da 

imagem do retratado, daí porque muitos artistas migraram rapidamente para a 

fotografia não sem, por outro lado, causar verdadeiro alvoroço no meio artístico. O 

que seria dos pincéis  e telas!?  

 

Indagações acerca da validação da fotografia como arte também são sentidas, 

afinal como atribuir àquele equipamento um trabalho artístico se, em tese e em 

princípio, ao fotógrafo só cabia o simples clicar do disparador?  

 

 Oportuno trazer aqui críticas severas já expressadas, à fotografia e ao trabalho 

fotográfico como próprios da arte, a destacar a severa crítica de Charles Boudelaire, 

estudioso das artes, para quem a fotografia se apresentava como “o inimigo mais 

mortífero das artes”, o que mostra, contudo, visão simplista por demais, pois mesmo 

em dias modernos não se trata de um simples clicar, não é a isso que se resume o 

trabalho do fotógrafo.  

 

Como dito acima, parafraseando o professor Ernst Gombrich, o que vai tornar 

uma fotografia arte, é o fotografo artista, ou seja, é sua capacidade de usar 

artisticamente o seu trabalho de registro fotográfico, pois assim como se afirmou 

acima que não existe arte, mas tão somente artistas, igualmente e por extensão não 

existe arte fotográfica, mas, sim, fotógrafo artista. 

 

  Nem se diga que estou a falar apenas dos primeiros símbolos da arte 

fotográfica que consistia na manipulação do produto final, como acontecia na Era 

Vitoriana a exemplo das fotografias “post morten”,  mas me refiro mesmo à capacidade 
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do fotógrafo,  a partir do seu trabalho, seu olhar, conhecimento e domínio técnico de 

como desenhar com a luz, criar verdadeira obra de arte.  

 

Como negar o sentido de arte da fotografia se expressões máximas da 

consolidação artística já o endossaram e, neste sentido é de se ver que a própria 

evolução da fotografia, o cinema, é declarado como a sétima arte.  

 

Não se pode deixar de falar em arte fotográfica sem adentrar no movimento 

pictorialista  presente especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra e França, entre 

1890 e 1920, a partir da intenção dos fotógrafos da época buscarem aproximar-se em 

prestígio, cada vez mais, daqueles artistas convencionais.  

 

Atribui-se a este movimento pictórico a primeira incursão, ou tentativa, da 

fotografia nas artes, constituindo uma categoria autônoma da fotografia de sua época, 

que reconhecia claramente a fotografia de arquitetura, paisagem, documentação e de 

retrato.  

 

No movimento pictórico se tem claros os propósitos artísticos, a partir da 

manipulação do trabalho final, seja alterando sua granulação, os tons, modificando ou 

suprimindo elementos, dando ao fotógrafo o poder de criar a realidade, pois agora a 

realidade era criada a partir do ponto de vista do fotógrafo.  

 

É importante, também, ressaltar que este movimento não escapou à crítica, 

talvez por representar uma tentativa de distanciar a arte da burguesia e ampliar seu 

alcance, sobretudo por indicar um barateamento frente aos custos dos artistas da 

época, mas é fato que a crítica é relevante na medida em que se apontava ao 

movimento alta concentração no ideal de copiar a arte convencional, deixando de lado 

o vasto campo a ser explorado pelo próprio invento.  

  

Neste sentido de se destacar a maestria da fotógrafa Julia Margareth Cameron, 

célebre opositora de Beaudelaire no propósito de estabelecer a fotografia como arte, 

que,  ainda que com parcos recursos tecnológicos se destaca, iniciando nessa carreira 

aos  48 (quarenta e oito) anos de idade, apoiando seu trabalho em ideais altamente 

estéticos, isto em torno de 1850.  
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Sua obra se destacara pela fantasia e uso de objetos cênicos com foco 

diferenciado, criando retratos em tons quentes e bordas desfocadas, o que não era 

compreendido nem mesmo  por seus pares fotógrafos, com técnicas tão ousadas para 

a época que lhe geraram críticas, rotulada como excêntrica e incapaz de manusear o 

equipamento corretamente.  Inegável extrair o senso artístico de seu trabalho tão 

somente a partir dos próprios recursos do novo instrumento, sem qualquer 

intervenção, diferentemente dos pictóricos (figs.13 e 14).  

 

 
Figura 13 

Annie, fotografia, de Julia Margaret Cameron, 1864, Inglaterra. Museu n. 214-1969. © Museu Victoria e Albert, Londres 
 

 
figura 14 

crédito: Julia Margareth Cameron 
 

 

Tempos depois, já adentrando no século XX outros fotógrafos se destacam, a 

partir de sua própria sensibilidade artística, valendo citar o notável Edward Weston, 
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cujo senso de arte não passa despercebido em seu trabalho fotográfico a partir de 

objetos singelos, como conchas (fig.15), frutas ou mesmo o corpo humano nu (fig.16), outra 

vertente artístico-fotográfica de grande expressão.  

 

   
figura 15      figura 16 
crédito: Edward Weston    crédito: Edward Weston 
 

Como negar o sentido de arte da fotografia se expressões máximas da 

consolidação artística já o endossaram e, neste sentido é de se ver que a própria 

evolução da fotografia - o cinema - é declarado como a sétima arte. Ora, se o cinema 

que da fotografia é evolução, é inegavelmente manifestação artística, porque não 

seria a própria fotografia!?  

 

Outros endossos já vimos, também, no mundo artístico que prestigiaram a 

fotografia como arte, pois só artes foram dignas de merecer exposição própria de sua 

manifestação sensível, acolhidas nos principais museus mundiais, de que são 

exemplo  South Kensington Museum, hoje Victoria & Albert Museum, tradicional 

museu londrino destinado às artes plásticas, sobretudo, quando em 1858 ali se 

programou a primeira exposição fotográfica (fig.17), ou mesmo, com expressão máxima 

do endosso artístico quando o MoMa (Museum of Modern Art), em 1930, começou a 

colecionar fotografias e estabeleceu um departamento próprio em 1940.  
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Figura 17 

Sala de venda de fotos no antigo prédio do South Kensington Museum, 1858. 
Charles Thurston Thompson. V&A Museum Nº 2715-1913 

 

Verdade que foi grande a resistência a ser vencida, pois nos primórdios da 

fotografia, na época de Beaudolaire, por exemplo, sua forte crítica repudiava o seu 

acolhimento como arte, barrada nos salões da época ou mesmo nos museus. É 

célebre a decisão da organização da exposição internacional de Londres, em 1862, 

de rejeitar com veemência a exposição de fotografias ao lado de pinturas artísticas, 

somente acolhendo a exposição na seção de equipamentos mecânicos.  

 

Inegavelmente, como ensina Gombrich, e que com o trabalho da fotógrafa Julia 

Margareth Cameron acima relatado se confirma, tudo pode ser arte, a depender da 

expressão artística que do objeto se extrai e, neste sentido, especialmente em tempos 

modernos, a fotografia é arte!   

 

Modernamente, já mais próximos de nós, destaca-se, como que em simbiose 

à arte fotográfica, a fotografia de moda com suas grandes produções artísticas muitas 

vezes visando valorizar o conceito por trás do vestuário e do próprio corpo, vertente 

fotográfica de que são expoentes o alemão Helmut Newton (fig.18), o britânico David 

Bailey (fig.19) e, entre nós, o festejado Otto Stupakoff (fig.20), todos estes, seguramente, 

referência para os atualíssimos David Lachapelle e Steven Klein, ambos norte-

americanos.  
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figura 18      figura 19 
crédito: Helmut Newton    credito: David Bailey 
Rue Aubriot (aka o Le Smoking, da YSL) 
 

 

 
Figura 20 
Crédito: Otto Stupakoff 
 

   
figura 21      figura 22 
crédito: David LaChapelle    crédito: Steven Klein 
 

Embora relevante e destacada no século XX, notadamente pela importância da 

moda no pós guerra, é de se lembrar que já desde o inicio do século XX a fotografia 

de moda veio sendo produzida, atribuindo-se como seu precursor o festejado fotógrafo 

da época, Barão Adolf de Meyer, celebrado como o primeiro fotógrafo da Revista 

Vogue americana em 1913, tendo inspirado fortemente fotógrafos de moda a partir 

dele.  



	 20	

 

O papel relevante do precursor da fotografia de moda, aliás, é disputada por 

outro fotografo da conceituada Revista Vogue, Edward Steichen, a este, embora 

contemporâneo do Barão de Meyer, se atribuindo o mais famoso e bem pago fotógrafo 

da época, trabalhando, ainda para a Revista Vanity Fair e colaborando em campanhas 

publicitárias da agência J. Walter Thompson, creditando-lhe, em 1932, a primeira 

fotografia colorida (fig. 23), publicada na Vogue americana, em inegável conceito 

artístico.  

 

    
Figura 23 
crédito: Edward Steichen – Vogue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 21	

O ESTADO DA ARTE 

 

VIII - O ESTADO DA ARTE E DA FOTOGRAFIA EM TEMPOS MODERNOS  

 

 Dando um salto na evolução da fotografia, não porque menos importante seus 

intervalos, mas pelo foco naquilo em que buscamos com este trabalho: avaliar a 

fotografia inserida no universo atual das novas tecnologias e sua importância para o 

Design de interação, adentramos no mundo atual em que tecnologias como Realidade 

Aumentada e Inteligência Artificial, todas estas utilíssimas neste estágio da 

comunicação visual e, porque não, do próprio Design, influenciam diretamente a 

fotografia e o fotógrafo e seu status de arte.  

 

 A ciência da Computação dá forte contribuição para o desenvolvimento destes 

dois conceitos que nos dias de hoje são cada vez mais explorados dentro do Design 

de Interação, o primeiro – Realidade Aumentada – surgida na década de 1960, a partir 

dos estudos de Ivan Sutherland e Morton Helliig que se envolveram na busca de um 

dispositivo que misturasse vida real e digital, ainda que o termo “Realidade 

Aumentada” ou RA ou, ainda, AR, em sua sigla em inglês, se atribua originário de 

Thomas P. Caudell, funcionário da Boeing.  

 

 A historiografia, contudo, indica que o conceito da Realidade Aumentada já era 

ventilada nos meios científicos desde 1901, a partir de estudos do cientista L. Frank 

Baum que já mencionava a ideia de um aparelho em que se misturasse informações 

digitais na vida real. 

 

 Já o segundo termo citado acima – Inteligência Artificial (“IA ou “AI”) -  ramo de 

pesquisa próprio da Ciência da Computação, se ocupa mesmo de simular o raciocínio 

humano a partir de dispositivos e equipamentos tecnológicos, com a ambição maior, 

inclusive, de fazer tais equipamentos reproduzirem as emoções e sentimentos 

humanos, cujas utilidades vão desde o processamento de voz, aprender preferências 

de usuários e, no campo da fotografia, para ficarmos no exemplo pertinente ao tema, 

reconhecimento facial a partir de registro fotográfico.  
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 Este ramo da Ciência da Computação ganha força a partir do fim da segunda 

guerra e, já no inicio dos anos 1950, tem-se o incremento das pesquisas a cargo de 

nomes como Herbert Simon e Allen Newell, pioneiros à frente da criação do primeiro 

Laboratório de inteligência artificial na hoje Universidade Carneggie Mellon, 

Pensilvânia, Estados Unidos da América.  

 

 Outro termo bastante usado no meio do Design de Interação é a Inteligência 

Virtual, bastante difundida atualmente ainda que com o nome mais propício de 

Inteligência artificial, mas que tem sua origem, atribui-se, no inicio dos anos 1980, a 

Jaron Lanier, Fundador da VPL Research Incorporation, quando ele o utilizou para 

designar a diferenciação das simulações tradicionais realizadas por computadores de 

simulações envolvendo múltiplos usuários, em um ambiente compartilhado, a 

exemplo do que ocorre hoje em jogos que usam a realidade virtual. 

 

 O Progresso de tais tecnologias, na busca incessante de reproduzir sensações 

e emoções, a partir dos sentidos humanos e sua interação, vem produzindo novas 

realidades, a que, genericamente se pode chamar de “Realidades Alternativas”,  cujo 

expoente atual é a denominada “Realidade Mista”, originada como decorrência da 

evolução das anteriores (Virtual e Aumentada), a partir de termo designado pelos 

pesquisadores Paul Milgran e Fumio Kushino, em 1994, que, por definição é técnica 

de interface computacional que leva em conta o espaço tridimensional, permitindo ao 

usuário explorar o ambiente de  forma multissensorial  por meio dos sentidos. 
  

 Destaco aqui, por que oportuno no exame do estado atual da arte e a influência 

que recebe das novas tecnologias, o trabalho do sul-coreano Num June Paik (fig 24), 

relevante artista nas décadas de 50 a 70, do século passado, cujo trabalho artístico 

surge a partir de movimentos políticos e anti arte, que teve alcance global e impacto 

profundo na arte de vídeo e televisão, artista multitextual com inclinação 

cinematográfica, para muitos tido como visionário.  
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Figura 24 
TV Crow – Nam June Paik 
Instalação de vídeo  - 1965  
Coleção SF MOMA – Museu de arte Moderna de São Francisco 

 

Para John Hanndardt, curador e historiador norte americano de cinema e artes 

da mídia, o sul-coreano, considerado por muitos como descobridor e criador da 

chamada vídeo arte, muito contribuiu para a flexibilidade e dinamismo da arte 

cinematográfica e de vídeo. 

 

 Não é de hoje a relevância do poder da imagem na comunicação, e mesmo no 

comportamento humano.  

 

 O tema pode ser, por exemplo, objeto de comparação ao famoso “Mito da 

Caverna” (fig. 25), de Platão, extraído da “Republica”, quando no famoso diálogo ali 

descrito entre seu discípulo Sócrates e Glauco, procura explicar, de modo alegórico, 

o aprisionamento das pessoas às imagens pré-concebidas.  

 

 
Figura 25 
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 Famosa, igualmente, a expressão, inclusive no universo da mídia, 

transformado mesmo em dito popular, que afirma que “uma imagem vale mais que mil 

palavras”, mas pouco conhecida sua origem, que remonta à Confúcio,  sábio e 

filósofo chinês que com tal afirmação buscava assentar o poder da comunicação por 

meio  das imagens, referindo-se aos ideogramas, técnica da escrita chinesa, a partir 

de símbolos que, quando unidos expressam mais do que palavras, alcançando 

mesmo ideias e conceitos complexos.  

 

 Interessante observar que, se a linguagem virtual, a partir de suas 

manifestações científicas trazidas pelos termos Inteligência Artificial, Realidade Mista, 

Realidade Virtual e outras ganha peso na era digital é importante destacar a relevância 

do poder imagético que os antigos já atribuíam a tal conceito virtual, pois nunca é 

demais lembrar que Platão remonta ao século IV a.C e Confúcio, cujo nome próprio 

era Chiu Kung, ou ainda simplesmente Mestre Kung, viveu entre o século V e VI a.C.  

 

 O que se extrai, então, é que não há modernidade que não se baseie ou se 

apoie em fundamentos filosóficos da antiguidade, até mesmo aqueles nem sempre 

tão festejados pela filosofia clássica, de que é exemplo a filosofia hermética, de 

Hermes Trismegistus, para quem “Tudo é mente e o Todo é mental”, ou seja,  o poder 

da imaginação e da imagem é ponto  de partida para qualquer construção. 

 Para o que interessa até aqui é de se destacar o sentido do termo “virtual” que 

acaba por tangenciar todos os demais deste tópico, ao que os dicionaristas indicam 

referir-se “àquilo que tem a virtude de produzir um efeito apesar de não o produzir 

verdadeiramente”, ou seja, algo que não existe na realidade mas gera o efeito possível 

de existir.   

 

 Assim o que afirmo é que toda realidade hoje aceita e acatada como tal, partiu, 

sem dúvida, de uma ideia, de um virtus e, por isso, não se deve menosprezar a 

relevância da assim chamada Realidade Virtual, com suas pretensões mesmo de 

despertar uma Inteligência real.  
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IX - A ARTE NO UNIVERSO VIRTUAL  

 

 Pode até parecer redundante referir-se a arte ao universo virtual, pois penso 

mesmo que toda arte é, antes, uma manifestação virtual do estado da coisa, pois 

enquanto arte a produção do artista sempre é um querer ser, muitas vezes desprovido 

até de senso prático, irreal para os conceitos concretos, mas sempre provocadora de 

um sentimento desejado.  

 

 Contudo estamos acostumados, em se falando de arte, como de regra em 

todas as outras manifestações físicas, a pegar e sentir para definir o existir, contudo, 

em um universo, como no nosso, em que o virtual se expande, especialmente a partir 

do aprofundamento tecnológico, também a arte disso não se distancia.  

 

 Se em outros tempos a arte, especialmente a visual, se contentava em ser 

objeto de mera contemplação, ou ainda, no máximo, de documentação histórica, 

politica e social, com este avanço das tecnologias que impulsionam o mundo, a arte 

dele não escapa e se aproveita, igualmente, de conceitos próprios da inteligência 

artificial, realidade aumentada, realidade virtual para alcançar eficazmente a 

interatividade cada vez mais almejada.  

 

 Já não nos contentamos mais em simplesmente contemplar uma obra de arte, 

precisamos interagir com ela, adentrar ao seu universo, sair de nossa realidade 

concreta para adentrar em outro estágio de realidade, a virtual, realizar, então, aquilo 

que afirmei em páginas anteriores: tornar o expectador em usuário da arte, no caso 

da fotografia, também expressão de arte, em usuário da fotografia.  

 

 Neste sentido oportuno relembrar a recentíssima e festejada exposição “Van 

Gogh, Starry Night” (fig.26), instalada nos 3.300 m2 do Centro de Arte Atelier des 

Lumières, em Paris, que exatamente tinha a intenção de, a partir de obras do artista 

holandês, como “Noite Estrelada”, “Girassóis”, “Os Comedores de Batata” e “Quarto 

em Ailes”, colocar os espectadores dentro da obra, ambientada com músicas que 

recriam o clima, tudo buscando a melhor experiência do usuário da arte.   
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Figura 26  

 

 Também aqui, em nossa Cidade, já vem se tornando tradição o Festival 

Internacional de Linguagem Eletrônica, cercado de expectativas quanto às novidades 

que irá apresentar, envolvendo arte, tecnologia e interatividade.  

 

 Repetido anualmente, desde 2000, em São Paulo, o FILE, acrônimo indicativo 

do citado Festival, promove encontro de artistas, designers, cientistas da computação 

para envolver o público nas novidades trazidas por este universo.  

 

 Se no inicio de suas primeiras edições seu aspecto era de feira tecnológica só 

despertando atenção de público seleto originário da cultura digital, atraindo 

profissionais deste setor, hoje, cada vez mais é sentido como efetiva manifestação 

artístico interativa, bastando conferir as longas filas que se formam no Centro Cultural 

que o abriga, ultimamente o da Federação das Industrias do Estado de São Paulo.  

 

 Outrora ambiente semelhante a uma sala de informática, em que viam 

computadores de tubos aos quais se conectavam teclados e mouses, época em que 

os produtores enviavam aos organizadores seu material em “files” (arquivo em inglês) 

em disquetes – talvez daí a influência do nome -, hoje se parece cada vez mais com 

museus ou galerias de artes, em que artistas enviam suas propostas a partir de 

fotografias e protótipos, com a intenção de criar maior interatividade, que mais lembra, 

guardadas as proporções, as célebres instalações físicas do Instituto Inhotim, na 

cidade de Brumadinho/MG.   

  

  O FILE, já em sua vigésima edição anual, mostra sua relevância e, ao mesmo 

tempo, o grande caminho a se percorrer nessa nova expressão de arte, a que 

podemos chamar interativa, o que se vê de seus números, pois segundo seus 
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organizadores nestes vinte anos atraiu público de mais de dois milhões de pessoas, 

e seis mil artistas originários de oitenta e cinco países.  

 

 A arte, neste particular, então, tem mais um papel relevante neste universo, 

que é o de aproximar, por sua expressão, as pessoas da tecnologia, muitas vezes 

ambiente árido e distante.  

 

 Se o FILE é visto como coqueluche neste nincho de arte interativa, de se 

lembrar, também, ainda em São Paulo, outras iniciativas como o Museu da Língua 

Portuguesa e o Museu do Futebol, este fortemente apoiado em fotografias, onde se 

tem a interatividade como traço marcante de suas exposições. 

 

 Eis aqui o nosso ponto, pois de fotografia e de interação da arte fotográfica, 

conjugada às novas tecnologias é que me proponho neste Trabalho de Conclusão de 

Curso e, por isso, vejo as exposições do FILE como o que mais se aproxima da 

afirmação acima da ideia de um “usuário da fotografia”, na medida em que identifico, 

mais e mais, a produção artístico tecnológica como baseada ou apoiada na fotografia.  

 

 Considero oportuno, neste capítulo dedicado ao estado atual da arte, e mais 

especificamente, do estado da arte fotográfica citar, por sua relevância e contribuição 

para o seu desenvolvimento, relembrar o trabalho desenvolvido no campo da 

neurociência, e não da arte especificamente, por mais paradoxal que possa parecer, 

desenvolvido pelo pesquisador neurocientista Leon Harmon e o engenheiro da 

computação do Bell Labs da AT&T, Ken Knowlton, que em parceria, a partir de suas 

pesquisas, acabaram por marcar importante posição na arte fotográfica.  

 

 É atribuída aos pesquisadores, ainda que de modo indireto,  relevante 

contribuição para a fotografia, pois acabaram por criar uma imagem  digital, quando 

nos anos 1960 desenvolveram um programa de computador e, a partir de um mosaico 

feito em bitmap, tendo como pano de fundo fotografia de uma bailarina nua, resultando 

num significativo trabalho de arte visual, denominado “Computer Nude” (fig. 27), 

pertencente, inclusive, ao acervo do Albright_Knox Art Gallery, Buffalo, Nova York.  
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Figura 27 
Leon Harmon e Ken Knowlton 1967 
Albright-Knox Art Gallery – Buffalo – Nova York   

 

 Outra contribuição que importa destacar neste ponto do exame do estado da 

arte fotográfica, entendo oportuno citar Marck (figs. 28, 29, 30 e 31), artista múltiplo suíço que 

envolve a tecnologia no seu trabalho, criando sua arte visual, ou mesmo vídeo 

esculturas e  fotografias, fortemente influenciado pelo movimento dos anos 60, 

liderado pelo sul-coreano Paik, acima referido, considerado, inclusive, por muitos 

como tendo superado este último.   

 

 

 
Figuras 28 e 29 
Marck 
"Tauchen 2010" LCD, wood, horns /2010 8 +1 EA / 83in. x 20in. x 8in. / 15:18 movie loop 
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Figuras 30 e 31 
Marck 
"Waterfall"	LCD	Screens	,	Wood,	Alu	107	x66	x	18	cm	/2018	edition	10	,	04:30:00	movie,	loop 

 

 

CONCLUSÃO 

 

X – DESCRIÇÃO DO PROJETO “USUÁRIO DA FOTOGRAFIA” 

 

 Desenvolver este trabalho de conclusão de curso, que tem como premissa a 

evolução da fotografia e seu natural entrosamento com as chamadas novas 

tecnologias, destacando especialmente o papel da arte fotográfica, instigou-me a mim 

mesmo, pretenso artista da fotografia, a caminhar por estes novos rumos.  

 

 Não que, como vimos, já não tenham havido iniciativas aqui e ali, como a que 

mostramos a partir das habilidosas mãos – e lentes – de artistas visuais consagrados 

como os que aqui citamos, v.g. Num June Paike, artista visual cinematográfico 

precursor desta linguagem, já nos anos 50, 60 e 70 do século XX, ou mesmo, em 

tempos atualíssimos do brilhante Marck, artista suíço a quem aqui também em 

páginas anteriores já citamos. 

 

 Há, inegavelmente, na linguagem destes artistas citados um deslocamento da 

arte meramente estática, visual contemplativa, para uma arte imersiva, inclusive com 

apoio na fotografia, contudo busco aqui, ousadamente, uma interação mais direta, a 

partir mesmo de conceitos de gamificação.  
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 Sinto-me fortemente influenciado por grandes nomes da fotografia clássica,  a 

citar apenas no exemplo, Julia Cameron, pelo efetivo sentido da arte extraída do 

equipamento fotográfico de tão poucos recursos existentes na segunda metade do 

século XIX, como era na época do daguerreótipo, passando mais modernamente por 

Steven Klein, sem excluir outros tão influentes e relevantes na minha formação, porém 

o caminhar nestes anos de graduação no curso de Design de Interação ampliou a 

minha mente para ter contato com outras possibilidades advindas da tecnologia deste 

mundo moderno e  interativo, o que me propiciou refletir sobre outras vertentes a 

serem exploradas no universo da fotografia, de modo específico, fotografia artística.  

 

 Como já dito muitos são os caminhos de um fotógrafo, eu mesmo já caminhei 

por vários deles: fotografia social, de moda, arquitetura, mas me vejo cada vez mais 

tocado pelo sentido da arte, não simplesmente da arte extraída da fotografia, por sua 

beleza ou efeitos, mas da arte produzida pelo fotógrafo, seja a partir da criação de 

ambientes cenográficos, como também advinda da própria narrativa contada pela luz!  

 

 As novas tecnologias interativas me abrem um novo olhar, um caminho a 

explorar da fotografia agora como uma expressão de arte ainda mais inclusiva, pois 

tira o admirador da arte da posição passiva de meramente expectador, pois o chama 

a participar da arte, se envolvendo com ela, o que já se tem visto há algum tempo a 

exemplo de exposições que aqui são citadas, vide, como citamos, o Festival 

Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE), por isso eu denominar de “Usuário da 

Fotografia”.  

 

 O “Usuário da Fotografia” é, então, o admirador da arte fotográfica, porém 

instigado a ir além da contemplação estática, estimulado a ter experiências na 

interação com a obra, explorando, por isso, conceitos da interatividade aplicada ao 

meu universo fotográfico.    

 

 No protótipo idealizado posso reunir diversos elementos técnico científicos 

apreendidos nos anos acadêmicos, resultando, ao final, como era meu desejo, numa 

obra de arte fotográfica interativa.  

 Parti de uma fotografia não só registrada por mim, no meu ofício de fotógrafo, 

mas idealizada e concebida por mim, pois produzi a narrativa que desafiava um 
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modelo nu a, antes dos registros da câmara, refletir sobre si próprio sobre sua 

essência, sobre o que lhe define, em algumas palavras, nisso se assentava a arte 

idealizada.  

 

 A experiência esconde em si um viés psicossociológico, na medida em que 

instigava o modelo a se despir, não só de suas roupas, mas, também, de suas 

barreiras mentais, dos seus limites conceituais. Muitos foram o que travaram, 

inicialmente, na sua auto definição!  

 

 Vencida a barreira, vindo as palavras, o conceito artístico se incumbiu de dar 

narrativa e forma à arte, para o que usei post its de cores fortes, papéis comumente 

usado com a finalidade de lembretes, dispondo cada letra da palavra em questão em 

uma folha, ao que, despretensiosamente as embaralhei, cuidando para que 

formassem as palavras desejadas algumas vezes entrecruzadas, como num caça 

palavras e com elas cobri o modelo.  

 

 O caça palavras é, então, o jogo base da gamificação intentada, pois é a partir 

dele que se buscará a interatividade com o “usuário da fotografia” que - no protótipo 

poderá se ver – será instigado a descobrir as palavras escolhidas pelo modelo, 

apoiado em um dispositivo de QR Code, quando, então, encontradas as palavras 

estas serão destacadas na fotografia.  

 

 Não se trata, portanto, de mera fotografia para se admirar, mas, antes, uma 

obra de arte interativa e até reflexiva. O que será que fez o modelo escolher aquela 

palavra para sua definição? O que aquela palavra provoca em mim? Quais palavras 

eu escolheria?.  

 

 Como toda arte, o presente trabalho de conclusão de curso não é meramente 

visual, mas, antes, provocativo, instigativo, reflexivo sobre nós mesmos e uma 

sociedade mais reflexiva, autoconsciente, é uma sociedade mais valorosa, mais 

humana e mais culta. Eis o que se pretende com este trabalho: a partir de um 

instrumento secular, que a cada ano se aperfeiçoa, como é a fotografia, unida a novas 

tecnologias, transformar a arte de algo estático para algo dinâmico, interativo e 
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transformador, assim como um dia a própria fotografia se propôs a abalar a arte 

clássica das telas e pincéis.  

 

XI – ETAPAS DO PROJETO  

 

Superadas todas as questões fundamentais que se escondem nas letras frias até aqui 

discorridas, é hora de apresentar a obra, ideal primeiro deste Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

 

 A seguir cuidarei de mostrar como desenvolvi o projeto fisicamente, o que usei 

como elemento técnico para alcançar o resultado final, consistente na pretendida obra 

de arte fotográfica interativa.  

 

 Para demonstrar as etapas conclusivas proponho fazer dois cortes de análise: 

o primeiro deles diz respeito à questão da interação, propriamente dita, por assim 

dizer a alma da obra final; o segundo corte relativo à apresentação física e material 

da obra. 

 

 Considerando que a ideia central era a interatividade, a partir dos conceitos 

aprendidos no desenrolar do curso, a preocupação primeira era com o 

desenvolvimento do aplicativo necessário para permitir a interatividade desejada.  

 

 Foram eleitos, então, para o desenvolvimento de um aplicativo nativo Android,  

dois programas, a saber: Java e Kotlin.  

 

 As escolhas se deram em razão da facilidade, no caso do Kotlin, no 

desenvolvimento de aplicações para Android. Já o Java pelo grande número de 

exemplos e modelos disponíveis online de integração com o Arduino usado nessa 

linguagem.  

 

 Relevante também justificar a escolha do Android pela facilidade na 

disponibilização do aplicativo para um aparelho físico, uma vez que para ser possível 

instalar um aplicativo programado para rodar no sistema IOS seria necessário uma 
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conta de desenvolvedor Apple, o que resultaria numa maior onerosidade, visto que a 

empresa exige pagamento periódico. 

 

 Finalmente, convém registrar que para receber as instruções transmitidas pelo 

app mobile, o programa foi desenvolvido em C++ e está rodando em uma placa 

Arduino Mega 2560 (fig. 32), que recebe tais instruções de forma sem fio, graças ao 

módulo Bluetooth HC-05 (fig.33), conectado à placa. Utilizando as saídas independentes  

digitais da placa o Arduino acenderá leds em série correspondente a palavra presente 

na obra.  

 

     
Figura 32 – Arduino Mega 256                                                       Figura 33 módulo Bluetooth HC-05  
 
 
 

 Se acima me concentrei em, por assim dizer, adentrar na alma da obra, aquilo 

que não é visto, mas faz toda a diferença, como elemento essencial do que buscamos: 

a interatividade, agora é preciso discorrer sobre o que compõe o “corpo” da obra.  

 

 Externamente a obra é um quadro, ou seja, um suporte de madeira que acolhe 

o registro fotográfico impresso no material Duratrans. 

 

Na montagem, a imagem ficará alocada entre um acrílico leitoso, na parte de 

trás e um outro acrílico cristal, na parte da frente, assim protegendo o material em que 

a foto foi impressa. 

 

 Contudo, para os fins almejados, este conceito singelo e amplamente difundido 

como suporte de obras artísticas teve algumas particularidades. Vamos a elas.  

 A moldura é, na verdade, uma caixa, construída em madeira de pinus, revestido 

de carvalho americano, necessária para conter em si a parte elétrica (fios e leds) e o 

sistema eletrônico (arduino) que permitirão a interatividade desejada. 
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 Acolhendo tais sistemas (eletro-eletrônico) no fundo da caixa (fig 34), em seu 

verso, conta-se com ripas e travessas de madeira de pinus. 

 

 
                                                                     Figura 34 
 

 Toda a caixa foi unida usando cola starfix a base de água.  

 

 Nas travessas contidas no verso da caixa, a partir do sistema elétrico acima 

referido, foram usadas lâmpadas do tipo led juntamente com um resistor de 1K e para 

sustentação das lâmpadas leds um furo de 5mm (figs. 35, 36 e 37)  para permitir o  seu 

encaixe.  

 

                                     Figura 35                                          Figura 36                                           Figura 37 
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APRESENTAÇÃO DA OBRA (fig.38). 
 

 
Figura 38 
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