
	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 1 

 

Sob o véu das tecno-imagens: reflexões sobre imagem,  
tecnologia e imaginário na contemporaneidade1 

 
Mariana MUNARETTO GUZZO2 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR 
 

Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo explorar a imagem técnica e verificar como sua 
propagação modifica nosso imaginário e nossa relação com o mundo concreto. Mais 
precisamente, busca-se pensar a importância que essas imagens assumem na cultura 
contemporânea, tendo em vista seu crescente consumo e produção. Valendo-se de 
conceitos apontados por Vilém Flusser, bem como de outros autores que dialogam com a 
teoria crítica, o texto propõe uma breve reflexão teórica sobre a atual hipertrofia da 
visibilidade e sobre suas possíveis consequências em nossa sociedade. Espera-se assim 
contribuir para os estudos de comunicação e suscitar o questionamento e/ou debate sobre 
as tecno-imagens que nos circundam. 
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Introdução 

 

Pode-se afirmar que as primeiras imagens técnicas3 foram apresentadas ao mundo 

em 1839 com a divulgação oficial do daguerreótipo, equipamento que fixava reproduções 

geradas na câmera obscura em uma fina chapa de cobre revestida com sais de prata 

(BENJAMIN, 1987). Esse aparelho forneceu as bases para o aperfeiçoamento contínuo e 

acelerado da fotografia, tecno-imagem que em 1888 já alcançava relativa popularidade 

devido à entrada da Kodak no mercado. “You press the button - We do the rest4” era o 

lema da companhia, que não só comercializava câmeras e rolos de filme a preços 

altamente convidativos, mas também se encarregava de revelar e ampliar os negativos 

desse novo público que emergia (MARIEN, 2010). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Membro do grupo 
de pesquisa Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS-UFPR). E-mail: mari.munaretto@gmail.com. 
 
3 Imagem técnica ou tecno-imagem é a imagem produzida por aparelhos (FLUSSER, 1998) 
 
4 “Você aperta o botão - Nós fazemos o resto” - tradução nossa. 
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 Durante o século XX, vários fatores contribuíram para uma maior produção de 

tecno-imagens, dentre eles a crescente automação e difusão do processo fotográfico, que 

se tornou ainda mais acessível, rápido e eficiente. A popularização do cinema e, 

posteriormente, a invenção do vídeo e da televisão também favoreceram o aumento dessa 

produção imagética, que passou a ser parte fundamental de nossa cultura e, 

consequentemente, de nosso imaginário. Dentro desse contexto, Walter Benjamin já 

apontava que “como o olho apreende mais depressa do que a mão que desenha, o processo 

de reprodução de imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no 

mesmo nível da palavra oral” (BENJAMIN, 1987, p. 167). 

 Nos últimos anos, a popularização da imagem digital, da computação e da internet 

também causou uma mudança que abrange tanto aspectos quantitativos - encontramo-nos 

no auge da era da visibilidade, quanto qualitativos - fazemos, compartilhamos e 

apreciamos imagens de formas diferentes. Vivemos no que o filósofo Vilém Flusser 

(2008) denomina de “universo das imagens técnicas”, com a diferença de que estas agora 

possibilitam não só a reprodução do mundo concreto e finito, mas também a simulação 

de inúmeras realidades possíveis através de cálculos e algoritmos. 

 Tendo em vista esse novo fôlego que a tecno-imagem ganhou com o advento da 

tecnologia digital, o presente artigo tem por objetivo explorar suas características e 

verificar como sua propagação modifica nosso imaginário e nossa relação com o mundo 

concreto. Mais precisamente, busca-se pensar a importância que essas imagens assumem 

na cultura contemporânea, tendo em vista seu crescente consumo e produção. Esta 

discussão não pretende, nem de longe, esgotar o tema, mas sim propor uma breve reflexão 

teórica sobre a atual hipertrofia da visibilidade e sobre suas possíveis consequências em 

nossa sociedade. Espera-se assim contribuir para os estudos de comunicação e suscitar o 

questionamento e/ou debate sobre as imagens que nos circundam. 

 

Imagem técnica e tecnolatria  

 

Vilém Flusser (1998) aponta que é possível observar duas revoluções 

fundamentais para a estrutura cultural de nossa sociedade. A primeira, que ocorreu  

aproximadamente em meados do segundo milênio antes de Cristo, foi a invenção da 

escrita linear, a qual nos trouxe a estrutura necessária para o desenvolvimento do conceito 

de historicidade e de pensamento lógico-científico; a segunda foi a invenção das imagens 
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técnicas, que com base no raciocínio tecnológico anteriormente desenvolvido, 

proporcionou uma nova forma de compreender o mundo, que passou a ser apreendido 

não mais “enquanto linha, processo, acontecimento, mas enquanto plano, cena, contexto” 

(FLUSSER, 2008, p. 15). 

 Flusser (2008) destaca que o advento das imagens técnicas, apesar de favorecer o 

retorno da circularidade do olhar e do pensamento predominantemente imagético - 

características da sociedade pré-histórica - não resultou, no entanto, em um simples 

regresso temporal, mas sim em um movimento em direção ao pós-histórico, ao 

desconhecido, a um fenômeno sem paralelo algum com o precedente tanto do ponto de 

vista histórico, quanto do ponto de vista ontológico.   

 Sobre as diferenças entre esses dois tipos de imagem, o autor nos lembra que 

historicamente, as imagens tradicionais precedem os textos em milhares de anos, são pré-

históricas, magia a serviço de mito; já as imagens técnicas são sucessoras de textos 

altamente evoluídos, são pós-históricas, resultantes da projeção da linearidade lógico-

matemática advinda do surgimento da escrita. Logo, “as imagens tradicionais imaginam 

o mundo; as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o 

mundo” (FLUSSER, 1998, p. 33). 

Essa diferenciação, aparentemente simples, é fundamental para entender o 

contexto em que as tecno-imagens foram desenvolvidas e o porquê de sua crescente 

popularidade. Considerando que “imagens são apenas respostas contingentes e, assim, 

desajustadas das necessidades das gerações sucessivas” (BELTING, 2014, p. 72), 

podemos afirmar que as imagens na contemporaneidade são consequentes de uma cultura 

que prioriza a racionalidade, tem fé no pensamento científico e encontra-se em busca de 

um novo senso de realidade (FLUSSER, 2002).  

 
“Real é aquilo no qual acreditamos. Durante a época pré-cristã o real 
era a natureza, e as religiões pré-cristãs acreditam nas forças da natureza 
que divinizam. Durante a Idade Média o real era o transcendente, que é 
o Deus do cristianismo. Mas a partir do século XV o real se 
problematiza. A natureza é posta em dúvida, perde-se a fé no 
transcendente. Com efeito, nossa situação é caracterizada pela sensação 
do irreal e pela procura de um senso novo de realidade. Portanto, pela 
procura de uma nova religiosidade” (FLUSSER, 2002, p.13). 
 

Segundo a pesquisadora Malena Segura Contrera (2006), atualmente é na 

comunicação eletrônica que depositamos nossas esperanças de encontrar essa nova 
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religiosidade. Procuramos ocupar o lugar deixado pela transcendência com o constante 

consumo de imagens técnicas (em especial as mídiaticas), transferindo a nossa crença 

absoluta no poder simbólico dos deuses para a crença nos instrumentos técnicos da mídia, 

que agora “são os novos objetos mágicos, portadores da graça divina que reintegra o 

homem ao mundo perdido” (CONTRERA, 2006, p. 112).     

 Entretanto, percebe-se que, diferentemente da religião, que busca a interiorização 

e o tempo lento da contemplação e da memória, as tecno-imagens nos solicitam a um 

contínuo movimento de exteriorização, visto que são rapidamente produzidas, 

processadas, consumidas e descartadas em um processo que prioriza a agilidade de sua 

circulação em detrimento de sua comunicação com nossos sistemas perceptivos e com 

nossas imagens interiores (BELTING, 2014). Logo, a interação e a reflexão - 

fundamentais para a apreciação das imagens tradicionais pertencentes ao culto e a arte - 

por vezes é ignorada em uma cultura midiática caracterizada pela hipertrofia da 

visibilidade (BAITELLO JR., 2005). E quando não temos tempo para decifrar, interpretar 

e dialogar com conteúdo que consumimos, acabamos apreciando imagens apenas em sua 

superfície, deixando de apreender seus significados, cargas simbólicas, possibilidades e 

consequências em nosso cotidiano.  

Por não entendermos o processo codificador que se passa no interior da caixa 

preta, vivemos reféns de sua magia - “vivenciamos, conhecemos, valorizamos e agimos, 

cada vez mais, em função de tais imagens” (FLUSSER, 1998, p. 36). Isso não quer dizer 

que não há um questionamento a respeito de seus riscos ou uma reflexividade acerca de 

seus paradoxos. Mas percebe-se que, não obstante, os aparelhos ainda exercem fascínio 

sobre nossa sociedade que, ao invés de direcionar sua utilização, passa a girar ao seu 

redor.  

 
“De fato produziu-se uma verdadeira revolução ao nível cotidiano: hoje 
os objetos tornaram-se mais complexos que o comportamento do 
homem a eles relativo. Os objetos são cada vez mais diferenciados, 
nossos gestos o são cada vez menos. Pode-se exprimir isso de outra 
forma: os objetos não estão mais cercados por um teatro de gestos do 
qual vinham a ser os papéis, tendo sua finalidade se acentuado a tal 
ponto que hoje se tornaram quase os atores de um processo global do 
qual o homem é simplesmente o papel ou o espectador” 
(BAUDRILLARD, 2015, p. 62).   

 

De maneira similar ao pensador francês, Vilém Flusser (1998) também alerta que, 

se antes da revolução industrial, os instrumentos cercavam os homens e funcionavam em 
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sua função, agora os homens passaram a cercar as máquinas e a funcionar em função 

delas. No universo das tecno-imagens, passamos a ser todos funcionários do aparelho 

fotográfico, ou seja, “pessoas que brincam com um aparelho e agem em função dele” 

(FLUSSER, 1998, p. 23).  

 

Imagem técnica e a abstração do concreto 

 

Flusser (2008) destaca que um dos efeitos dessa cultura pautada na imagem 

técnica é a mudança na forma como nós nos relacionamos com o mundo concreto. No seu 

ponto de vista, vivenciamos a realidade de maneira diferente de nossos antecessores, visto 

que atualmente nossa comunicação baseia-se principalmente em um conjunto de 

abstrações imagéticas intangíveis. Como resultado, encontramo-nos em um movimento 

rumo à nulodimensionalidade denominado por ele de “escalada da abstração” - dinâmica 

que subtrai, degrau por degrau, as dimensões encontradas no mundo tridimensional. 

Sobre este conceito, o pesquisador Norval Baitello Jr. (2010, p.53-55) explica que:  

 
“Nosso entorno se compunha originalmente de objetos e corpos 
tridimensionais. Toda mediação com o mundo se processava na 
tridimensionalidade do gesto e do corpo, da presença e no presente […]. 
A dimensão da profundidade (que dá a materialidade palpável, 
corpórea) perde-se no universo das imagens planas, das tradicionais 
representações imagéticas sobre superfícies”. 

 

O autor continua, avançando para o segundo degrau de abstração: 

 
“O degrau seguinte é alcançado pela transformação das imagens em 
pictogramas, ideogramas e letras, que abrem ao homem o caminho para 
o universo da escrita […] que dita a linha a ser seguida pelo olhar […]. 
(Tecnoimagens) são frutos da etapa seguinte na escalada da abstração: 
não possuem mais nenhuma corporeidade, são uma fórmula, um 
cálculo, um algoritmo […]. Elas são nulodimensionais, uma vez que a 
última dimensão espacial que lhes restava também é subtraída”. 

 

Neste momento, é importante esclarecer que para Flusser (2008), podemos 

encontrar dois tipos de tecno-imagens, ambas nulodimensionais e compostas pelo mesmo 

código abstrato, mas que se diferem em sua intencionalidade. O primeiro tipo de tecno-

imagem seria a imagem “documentária”, que visa reproduzir a realidade encontrada no 

mundo concreto. O segundo tipo seria a “imagem-modelo”, a qual tem a intenção de 
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produzir conceitos sintéticos e inéditos que podem, ou não, ser posteriormente 

concretizados. 

 
“Quando contemplo a fotografia da casa (por exemplo, da catedral de 
Florença) ou quando contemplo imagens televisionadas (por exemplo, 
as de um político discursando), tenho duas impressões nítidas: (a) que 
já tinha visto imagens iguais ou semelhantes milhares de vezes, e (b) 
que poderia ver as mesmas visões diretamente e sem o auxílio de 
aparelhos. Mas quando contemplo imagens computadas (por exemplo, 
as de um avião a ser produzido, ou as de um “cubo” impossível, com 
quatro dimensões), tenho as impressões exatamente opostas: (a) que 
jamais vi imagens como estas, e (b) que posso vê-las apenas graças a 
aparelhos” (FLUSSER, 2008, p. 61-62). 
 

Apesar de propor essa diferenciação, aparentemente dicotômica, entre 

“reprodução” e “produção”, Flusser (2008) ressalta que a tendência é que, em um futuro 

não muito distante, todas as imagens técnicas sejam sintetizadas. De fato, está cada vez 

mais difícil fazer a distinção entre esses dois tipos de representação. Mesmo a imagem 

que visa reproduzir objetivamente a realidade (a foto-jornalística, por exemplo) 

dificilmente a faz sem alterações, retoques e ajustes - produzindo também um novo 

conceito de real que inevitavelmente carrega em sua composição o sintético 

computacional. 

 Rumo a artificialidade, as imagens, segundo Flusser (1998) ao invés de servirem 

como uma janela para o mundo, passam a ser apenas biombos, ou seja, ao invés de 

remeterem ao concreto, remetem-se apenas a si mesmas, atuando como simulacros5 que 

bloqueiam nosso acesso ao tangível e resultam na digitalização cada vez maior da nossa 

existência. Como resultado, nosso olhar sobre o mundo, antes “dominado pelo princípio 

de realidade”, agora é “regido pelo princípio da simulação” (BAUDRILLARD, 1991, p. 

153). 

 E quando tudo existe, é produzido e é consumido em imagem, o homem “não mais 

decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo 

vivenciado como conjunto de cenas” (FLUSSER, 1998, p. 29). Em um trecho de seu livro 

“A Câmera Clara”, Roland Barthes exemplifica esse fenômeno destacando que, 

observando os clientes de um café, alguém lhe disse: “hoje em dia, as imagens são mais 

vivas que as pessoas” (BARTHES, 1984, p. 173). Essa passagem demostra como as cenas 

                                                
5 Baudrillard (1991) define simulacro como o quarto estágio do signo - momento em que ele aniquila seu referente e 
gera modelos do real sem origem na realidade. 
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do cotidiano são cada vez mais vistas como apagadas, não atraentes, e por vezes 

insignificantes. Em meio a uma cultura composta pela onipresença de tecno-imagens, 

desejamos não mais a realidade tangível, mas imagens hiper-reais (BAUDRILLARD, 

1991) - intensificadas em suas propriedades, cores e tamanhos - e compostas apenas por 

0s e o 1s. Para Malena Segura Contrera: 

 

“Queremos rosas simétricas, perfeitas, ainda que isso nos custe seu 
aroma, […] frutas que pareçam de plástico de tão bonitas, queremos a 
natureza sem naturalidade, a artificialidade levada ao grau máximo 
[…]. As simulações são sempre mais confortáveis do que a vida, mais 
aprazíveis, sob encomenda para a nossa impotência. É preciso controlar 
todas as esferas por onde a vida resiste em irromper, ainda que seja 
preciso transformar todo o orgânico em sintético” (CONTRERA, 2015, 
p. 460-461). 
 

Percebe-se que é na imperfeição do dia-a-dia que a imagem técnica ganha força e 

seu sucesso é consequência da criação contínua de necessidades que só podem ser 

supridas dentro de seu próprio reino, levando-nos a produzi-las incessantemente para 

cobrir a superfície do mundo defeituoso com os algoritmos da perfeição. 

 

Imagem técnica e imaginário  

 

Para Contrera (2015), esse alto consumo e produção de tecno-imagens, em 

destaque as oferecidas pela cultura de massa6, resulta também em mudanças no nosso 

imaginário7, que gradativamente distancia-se de sua origem arcaica para basear-se cada 

vez mais nos conteúdos imagéticos provenientes da mídia. 

 
“Se até meados do século XX os meios de comunicação retratavam com 
poucas intervenções os conteúdos do imaginário cultural que são  
ancestrais (milenares) e arquetípicos8, […] a partir da ação dos meios 

                                                
6 Edgar Morin emprega o termo cultura de massa para a cultura dominante no Oeste, produzida segundo as normas da 
fabricação industrial e propagada pelas técnicas de difusão maciça. (MORIN, 1987) 
 
7 “O imaginário é o além multiforme e multidimensional de nossas vidas. É o jorro virtual que acompanha o que é atual 
[...]. É a estrutura antagonista e complementar daquilo que chamamos real, e sem a qual, sem dúvida, não haveria o real 
para o homem […]. O imaginário dá uma fisionomia não apenas a nossos desejos, nossas aspirações, nossas 
necessidades, mas também às nossas angustias e temores […]. Não só delineia o possível e o realizável, mas cria 
mundos impossíveis e fantásticos”. (MORIN, 1987, p. 80) 
 
8 “Os arquétipos são formas a priori, ou imagens primordiais, virtuais em todo o espírito humano. Matrizes universais 
do inconsciente coletivo, eles comandam e controlam nossos sonhos e os nossos mitos. Embora não existam 
independente de nós, nós dependemos deles porque trazemos conosco as suas exigências e as suas tiranias” (MORIN, 
1992, p. 96). 
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de comunicação de massa eles começam a criar uma versão própria 
desse imaginário e a propagá-la de tal modo que podemos conferir a 
esse processo um status de crescente autonomia em relação ao 
imaginário cultural. Essa nova versão é inicialmente gerada pelos 
processos de seleção, edição, composição e re-contextualização desses 
conteúdos e de sua representação em imagens audiovisuais, que 
podemos dizer que constituem uma visão bem própria, para em seguida 
ser proposta pela criação dos simulacros dos meios eletrônicos, 
onipresentes em sua possibilidade técnica” (CONTRERA, 2010, p. 56-
57). 
 

Contrera destaca que essa massificação do imaginário pelas tecno-imagens 

acarreta também no triunfo da literalidade, ou seja, em um pensamento empobrecido e 

empobrecedor. Para a autora, a proliferação de imagens característica principalmente dos 

ambientes urbanos catalisa todo nosso tempo e energia, em uma prática predatória que 

ignora o pensamento imaginativo, criativo e metafórico. “Basta considerarmos o tempo 

que dedicamos à televisão, à internet, à telefonia em geral e o tempo que dedicamos ao 

sonho, aos relatos ou registros de sonhos, ao devaneio, ao ócio, à contemplação, à 

meditação, à dança ou à prática de alguma arte corporal” (CONTRERA, 2010, p. 58). 

 Logo, parece ser importante reestabelecer o equilíbrio entre o imaginário 

simbólico e o imaginário midiático, equilíbrio que só pode ser atingido através da 

constante reflexão sobre as tecno-imagens que nos circundam. Algumas considerações 

foram brevemente apresentadas nesse estudo, mas destacamos que elas devem ser 

incentivadas e ampliadas tanto no âmbito da comunicação, quanto por pesquisadores de 

outras áreas do conhecimento. 

 

Considerações finais 

 

 O objetivo deste texto foi explorar o conceito de imagem técnica e verificar como 

sua propagação modifica nosso imaginário e nossa relação com o mundo concreto, 

compartilhando sinceras inquietações sobre ao atual protagonismo da visualidade em 

nossa sociedade.  

 No momento em que nosso olhar sucumbe à lógica das telas, da máquina e das 

superfícies codificadas, o presente texto abordou também a importância da imaginação e 

do contato com nosso imaginário simbólico, o qual não pode ser totalmente reprimido, 

mesmo sob o véu das imagens técnicas. 
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 Conclui-se que atualmente é difícil encontrar lugares onde tecno-imagens não 

estejam presentes para serem contempladas, para nos informar ou impor valores. Tecno-

imagens criam desejos e modelos comportamentais, afastam-nos da afetividade e das 

relações interpessoais, mudam nossa percepção de tempo e espaço e propõem normas e 

padrões muitas vezes incompatíveis com a nossa existência concreta.  

 Logo, constata-se que é imprescindível fazer uma pausa para pensar o papel dessas 

imagens em nossa cultura, para reavaliar nosso comportamento como seus produtores e 

consumidores e para verificar o que essas representações podem dizer sobre nós, sobre 

nosso modo de ser e de pensar na contemporaneidade. 
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