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Resumo: A sociedade contemporânea presencia uma época em que homens e máquinas 
operam juntos na construção da imagem. No entanto, apesar de operar a máquina, 
muitas vezes o ser humano desconhece o processo de formação da imagem se 
submetendo a produção de imagens programadas. Acredita-se que o acesso ao 
equipamento bem como seu entendimento permite que se caminhe para a inclusão 
visual à medida que aprender a pensar e criar a partir de um dispositivo técnico acarreta 
na democratização da imagem. A partir do entendimento do processo fotográfico, 
possível através da técnica pinhole, o analfabeto visual deixa de ser excluído da 
produção da imagem absorvendo a base do pensamento fotográfico e se tornando capaz 
de representar a si mesmo e ao mundo de acordo com o seu olhar. 
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Introdução 

  
Em uma sociedade onde homem e máquina compartilham o poder da produção 

imagética, é necessário que sejam levantadas questões a respeito de como ambas as 

partes se relacionam. Em um mundo marcado pelas tecnologias automatizadas, é 

comum encontrar sujeitos passivos em relação ao seu equipamento. É preciso desvendar 

o processo de formação da imagem e “entrar” no aparelho que a forma, rompendo as 

barreiras entre homem e máquina. 

 A técnica fotográfica conhecida como pin-hole é uma forte candidata para a 

promoção da inclusão visual. O baixo custo do equipamento permite que todos tenham 

acesso ao meio, enquanto seu caráter artesanal oferece ao fotógrafo a oportunidade de 

participar da formação da imagem. Nesse contexto, o fotógrafo passa a dialogar com a 

câmera, tornando acessíveis os caminhos imagéticos.  

 A fotografia, meio de comunicação imprescindível na comunicação de massa, 

aparece como instrumento capaz de criar e difundir representações tanto em um âmbito 

pessoal como social. O acesso e domínio da imagem tornam-se essenciais, pois não 
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basta saber utilizar o equipamento fotográfico, é necessário desenvolver um olhar que 

seja ao mesmo tempo crítico e poético que permita não só pensar como também criar. 

 

 

As imagens técnicas  

 

Para Vilém Flusser (2002) a imagem é uma superfície que, a partir da 

apropriação de duas dimensões, pretende representar algo. Segundo o autor, uma 

imagem é resultado da relação entre emissor e receptor, pois em sua formação estão 

disponíveis uma série de símbolos e espaços que serão interpretados por ambas as 

partes. 

 A imagem media a relação do homem com o mundo. Segundo Flusser, o mundo 

não é imediatamente acessível ao homem, sendo a imagem uma forma de representar os 

espaços e pessoas. Cabe ressaltar que a imagem não necessariamente torna tudo o que 

registra eterno, mas sim substitui as situações por cenas, transformando tudo em uma 

estrutura plana e detentora da dialética interna da imagem. 

 Percebe-se então que a imagem tem como função representar o mundo. No 

entanto, a partir do momento que a imagem media esta relação, o homem passa a viver 

em função desta, ao invés de utilizá-la em função do mundo.   

 

Trata-se de alienação do homem em relação a seus próprios instrumentos. O 
homem se esquece do motivo pelo qual imagens são produzidas: servirem de 
instrumentos para orientá-lo no mundo. Imaginação torna-se alucinação e o 
homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões 
abstraídas. (FLUSSER, 2002: 06). 
 
Em Filosofia da Caixa Preta Flusser discorre a respeito das imagens técnicas, ou 

seja, aquelas imagens produzidas de forma programática através de algum aparelho de 

codificação. Segundo Flusser, o funcionário - o usuário que lida com as máquinas de 

extração da imagem - se depara com um aparato técnico do qual desconhece o 

funcionamento, uma caixa preta. No entanto, este estranhamento em relação ao 

funcionamento da caixa preta não lhe causa incômodo, pois esta se apresenta como um 

aparelho amigável, capaz de captar a imagem mesmo quando o funcionário desconhece 

seu sistema. Dessa forma, o funcionário acredita ter domínio da máquina quando na 

verdade suas escolhas serão sempre programadas, pois se encontram limitadas. 



Segundo Flusser, para produzir imagens que não correspondam apenas àquelas 

programadas pela máquina, é necessário que se penetre no interior da caixa preta 

buscando entender seu processo de funcionamento, pois enquanto o ser humano for 

incapaz de entender o que se passa no interior da caixa preta, será analfabeto quanto às 

imagens técnicas. 

Vilém Flusser defende a idéia de que à medida que não se sabe como decifrar as 

imagens técnicas, os juízos de valorização em relação aos trabalhos realizados com 

mediação tecnológica se tornam “frouxos”, pois o sujeito não apresenta critérios para 

avaliar o trabalho do artista.  

Susan Sontag (1981) mostra que, em uma sociedade dominada pelas imagens 

determinadas, alguns fotógrafos se vêem instigados a se libertar dos aparatos técnicos e 

se submeter aos limites impostos pelas tecnologias pré-modernas da câmera fotográfica 

por acreditar que quanto menor for a potência do aparelho, maior a capacidade de 

produzir resultados interessantes e expressivos. 

As possibilidades técnicas disponibilizadas pelas novas tecnologias repercutem 

no sistema de vida e de pensamento do ser humano, alterando sua capacidade 

imaginativa e de percepção do mundo. O autor mostra a necessidade de uma filosofia da 

fotografia, junto com a busca pelo entendimento do processo fotográfico, é urgente para 

que se liberte das programações dos aparelhos, libertação esta que se mostra como a 

única revolução ainda possível. 

 

A técnica fotográfica pin-hole 

  

A técnica fotográfica conhecida como pin-hole – “buraco de agulha” em inglês – 

é conhecida pelo homem desde a Antiguidade. Originada a partir de uma invenção no 

campo da óptica, a técnica se trata da formação de imagens sem a presença de objetivas.  

Raios de luz que emanam de um objeto entram em um recipiente vedado a partir de um 

buraco do tamanho de uma agulha. Antigamente, esta técnica era utilizada como 

instrumento científico ou como molde para a pintura de paisagens. Atualmente, basta 

colocar um papel fotográfico no interior do recipiente para produzir uma fotografia. 

Devido ao caráter simplório e artesanal das imagens produzidas através de 

pinhole, este processo se mostra eficaz na pedagogia imagética. Seu grande encanto está 

na facilidade e baixo custo de produção que a técnica oferece. Para fotografar a partir 

desta técnica, basta apenas possuir um ambiente (caixa, lata etc.) vedado de luz 



possuindo apenas a abertura de um furo de agulha, um material fotossensível e os 

elementos de revelação. 

A técnica fotográfica pinhole é característica por democratizar a experiência da 

tradução da imagem, permitindo que o universo da fotografia possa ser explorado 

indefinidamente tanto por crianças quanto por adultos, profissionais ou não. 

No entanto, é a mesma facilidade oferecida pelo pinhole que o torna também um 

processo complexo. Devido ao fato de não haver mais a necessidade de objetivas, a 

fotografia produzida a partir do pinhole deixa de ser “o” ponto de vista da câmera e 

passar a ser “um” ponto de vista. 

Enquanto no processo tradicional de fotografia a pessoa possui a possibilidade 

de dar vários “cliques” quantas vezes quiser, devido às facilidades oferecidas pela 

máquina fotográfica, principalmente depois do advento das máquinas digitais, no 

pinhole não existe esta possibilidade. Há uma distância entre a imagem e o aparelho, ou 

seja, devido à necessidade de etapas fixas na produção da imagem pinhole, esta 

desvenda o próprio aparelho fotográfico. A proximidade entre o aparelho fotográfico 

pinhole e o fotógrafo permite que este fique mais próximo do processo de realização da 

imagem fotográfica. Com as pinholes, o fotógrafo passa a fazer parte da caixa preta de 

Flusser.  

 Na fotografia tradicional o fotógrafo, a partir do domínio das regras, faz com 

que o aparelho fotográfico produza uma imagem dentro das limitações deste. Já com as 

máquinas pinhole, a cada fotografia podem ser inseridas uma série de mudanças que 

influenciam diretamente na imagem final, como por exemplo, o formato da câmera, a 

posição e o tipo do material, o diâmetro do furo-diafragma-obturador, as condições de 

luminosidade etc. Notam-se então a relativização da relação homem e máquina em 

contraponto as imagens produzidas a partir dos aparelhos tradicionais.  

 
E o que diferencia o aparelho pinhole do aparelho-fotográfico-tradicional é a 
ausência das lentes objetivas. Dos três mecanismos que compõem o aparelho 
fotográfico – luz, material fotossensível e lentes – este elemento, ao ser 
modificado com as pinhole, cria um deslocamento do fotógrafo de posto de 
mero operador das potencialidades do aparelho para agente de uma nova 
situação [...] Com a substituição das objetivas por um furo, a influência do 
fotógrafo no processo de produção da imagem passa da indução ao diálogo 
(GOVEIA, 2005). 
 



A câmera ganha então um novo papel diante do processo de produção da 

imagem. O aparelho, a partir dessas novas experiências, deixa apenas de fazer parte do 

processo de produção da fotografia e passa a ser aquilo que o determina. 

 

Inclusão visual 

 

Estar incluído no mundo imagético atual trata-se antes de tudo de possuir o 

poder de manipular um meio com grande potencial de formação de opinião: a 

fotografia. A imagem técnica é utilizada para manter um fluxo ininterrupto de 

informações que compõem o mundo globalizado. Mais que isso, a fotografia oferece 

diversos meios de representar a si mesmo e aos outros, bem como o mundo que os 

rodeia. 

 
O direito a informação, o direito a representação, o direito à educação visual, 
enfim, o direito à imagem, estão necessariamente relacionados às políticas de 
identidades próprias, à redefinições dos sujeitos sociais em termos planetários... 
(GURAN, 2007) 
 

Segundo Milton Guran, apenas o acesso ao equipamento já é o suficiente para 

definir um lugar ao sujeito, incentivando-o não somente a aprender a usar o 

equipamento, mas também pensar e criar a partir de então. O acesso aos meios 

representa muito mais que apensar desenvolver um olhar crítico e poético, pois quem 

detém a produção da imagem possuí a oportunidade de representar o mundo a partir de 

seu olhar, construindo a imagem que melhor lhe convir. 

 

Sendo a fotografia uma representação do mundo visível, um rastro de vida, é a 
própria vida por trás da foto que potencializa o valor da imagem. Uma sociedade 
ou um grupo social quando abre mão de produzir a sua própria imagem está 
renunciando a si mesmo e, assim, começa a deixar de existir enquanto sociedade 
ou grupo social distinto. (GURAN, 2007) 

  
 A exclusão visual acarreta em outros problemas que não se restringe apenas a 

perda da possibilidade de sua representação. A partir do momento em que um indivíduo 

é excluído do mundo visual, este se depara com a mesma dificuldade perante outros 

equipamentos urbanos, acarretando em outros tipos de exclusão. 

 Em um contexto onde se abandona a fotografia analógica em virtude da digital, 

torna-se ainda mais urgente promover a inclusão visual dos sujeitos excluídos. É preciso 



criar a base de um pensamento fotográfico, se desprendendo da idéia de ser apenas um 

operador de uma câmera. 

Para Guran entender o processo de produção da fotografia vai além da simples 

mudança de relação entre homem e máquina. Guran corrobora a idéia de que o acesso 

ao equipamento e seu conseqüente entendimento, promove movimentos de inclusão 

visual à medida que aprender a pensar e criar a partir de um dispositivo técnico acarreta 

na democratização da imagem. 

No Rio de Janeiro, assim como em diversos outros locais do mundo, estão sendo 

promovidos projetos sociais que se utilizam da fotografia para promover a inclusão 

visual. Estes projetos que acontecem geralmente em comunidades carentes da favela 

têm como objetivo principal melhor a auto-estima da comunidade, oferecendo a imagem 

como forma de valorizar e divulgar o espaço em que vivem. 

Nas oficinas desenvolvidas pelos grupos, a comunidade aprende desde a 

construção da máquina pinhole, acompanhando a explicação de como a imagem se 

forma dentro do recipiente escuro, até a revelação das imagens. A participação em todas 

as etapas do trabalho permite ao sujeito entrar e conhecer a caixa preta de Flusser. 

Em outros projetos são utilizadas máquinas digitais na captação das imagens. 

Apesar de não poder construir seu equipamento, o sujeito aprende a desenvolver sua 

criatividade e desenvolver uma linha narrativa, bem como utilizar as regras de 

composição e iluminação. 

As fotografias produzidas por esses grupos são marcante por oferecer 

visibilidade às classes menos favorecidas. No entanto, nota-se que as imagens não 

apresentam o conteúdo espetacularizado que os massmedia geralmente divulgam. As 

fotografias mostram as relações pessoais e sociais que geralmente escapam aos olhos da 

mídia, mostrando a sua realidade.  

Através das fotografias produzidas por esses projetos de inclusão visual, a outra 
metade da sociedade tem a possibilidade de construir e dar a conhecer a sua 
própria estética: o olhar dirigido a si próprio que escapa do gueto social ao qual 
foi confinado e se opõe ao olhar exterior que tem marcado a documentação 
social desde as suas origens. (GURAN, 2007) 

 

Conclusão 

 

Diante de uma sociedade marcada pelos aparelhos fotográficos automáticos, a 

filosofia de Flusser se mostra como fator fundamental para quebra do automatismo 



característico da sociedade contemporânea. Entender e absorver o processo de formação 

da imagem fotográfica, não só liberta o sujeito da submissão a maquina, mas também 

democratiza o acesso à imagem. 

 O caráter pictórico do pinhole deixa de ser representado como tecnologia do 

passado, e assume a posição de possibilidade estética. Nos dias atuais, as técnicas mais 

contemporâneas se misturam às possibilidades do pinhole criando um panorama único 

da imagem.  

 A câmera, o aparato tecnológico, ganha então um novo papel diante do processo 

de produção da imagem. O aparelho, a partir das novas experiências fotográficas, deixa 

de fazer parte do processo de produção da fotografia e passa a ser aquilo que o 

determina, bem como o sujeito deixa de ser submisso ao aparelho. Homem e máquina 

passam a operar juntos, sendo os dois fatores determinantes para a produção imagética.  

A partir do entendimento do processo fotográfico, possível através da técnica 

pinhole, os analfabetos visuais deixam de ser excluídos da produção da imagem 

absorvendo a base do pensamento fotográfico. Produzir imagens com pinhole é como 

entrar na caixa preta de Flusser.  

 Estudar e se apropriar dos processos de formação da imagem, bem como 

adquirir e manter um olhar mais desenvolvido e aguçado permite a parcela da sociedade 

que um dia foi classificada como analfabeta visual, registrar e mostrar seu mundo 

através de seus olhos. Em um mundo onde grande parte da comunicação acontece 

através das imagens, é de extrema importância que se saiba como conviver e dominar 

este meio. 
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