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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é apresentar o escopo do projeto de pesquisa, que se encontra em 
fase inicial, sobre as implicações da tecnologia digital na prática e na percepção da 
fotografia no interior do assentamento Piranema (MST), quinze anos depois da 
produção fotográfica realizada pelas próprias crianças do local, atividade, na época, 
2002, coordenada pedagogicamente por este pesquisador. O estudo, de caráter 
comparativo, visa compreender como as tecnologias do numérico, ao integrarem os 
sujeitos na cadeia produtiva, potencializaram experiências éticas, estéticas e políticas no 
usos da imagem fotográfica. A pesquisa vai tomar como objeto a relação com as formas 
atuais de produção da imagem (aparelhos) considerando os sistemas de armazenamento, 
circulação e exibição das fotografias, bem como o conteúdo das imagens produzidas, 
atualmente, pelos mesmos participantes da pesquisa de 2002. 
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1. Apresentação 

 

O objetivo deste artigo é apresentar, em linhas gerais, as bases teórico-

metodológicas de uma pesquisa, que se encontra em fase inicial, sobre os impactos que 

a tecnologia digital promoveu na prática e na percepção da fotografia no interior do 

assentamento Piranema (MST), quinze anos depois de uma produção fotográfica 

realizada pelas próprias crianças do local, atividade, na época, 2002, coordenada 

pedagogicamente por este pesquisador.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP - Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
2 Professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia – FACOM/UFBA. Pós-Doutorando no 
CJE-ECA/USP. Graduado em Comunicação e Doutor em Educação – PPGE/UFES. E-mail: rossoni76@gmail.com 
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O Assentamento Piranema é uma comunidade da zona rural do município de 

Fundão, no estado do Espírito Santo. Está localizado a 64 quilômetros da capital, 

Vitória, e tem uma população de aproximadamente 500 pessoas. Ele foi criado em 

dezembro de 1997, por meio de um decreto presidencial, depois de fortes pressões 

exercidas pelo Movimento dos Sem Terra para que a Fazenda Piranema, uma área de 

826 000 hectares, fosse desapropriada para fins de Reforma Agrária. Após a avaliação 

do INCRA3 de que, naquele momento, Piranema era uma terra improdutiva, 65 famílias 

que, desde 1995, sobreviviam acampadas, sob lonas pretas, às margens da rodovia BR-

101, ocuparam definitivamente a fazenda com o seguinte lema: "ocupar, resistir e 

produzir". Nascia assim o assentamento Piranema, em 29 de dezembro de 1997. 

Contudo, somente em 2002, as famílias receberam os primeiros créditos para a 

construção das moradias de alvenaria e para a produção agrícola. Em meio a àquele 

processo de construção social, propusemos, na época, a realização de uma prática 

educativa (oficinas de fotografia) para um grupo de 34 crianças que frequentavam a 

escola do assentamento. As crianças tiveram acesso ao conhecimento técnico e da 

linguagem fotográfica e, ao final da prática educativa, produziram cerca de 1300 

imagens fotográficas do cotidiano de Piranema. As imagens e os discursos produzidos 

durante a oficina foram a base para uma pesquisa de mestrado4 e para  a realização de 

uma exposição fotográfica no assentamento, na cidade de Fundão e na capital, Vitória. 

Em 2017, quinze anos depois, uma nova investida investigativa sobre a produção 

fotográfica em Piranema está sendo proposta. O estudo, de caráter comparativo, visa 

compreender como as tecnologias do numérico, ao integrarem os sujeitos na cadeia 

produtiva, potencializaram os usos da imagem fotográfica enquanto experiências éticas, 

estéticas e políticas. A pesquisa vai tomar como objeto a relação com as formas atuais 

de produção da imagem (aparelhos) considerando os sistemas de armazenamento, 

circulação e exibição das fotografias, bem como o conteúdo das imagens produzidas 

pelos mesmos participantes da pesquisa de 2002.  

Como estratégia investigativa a pesquisa vai se desenvolver em duas etapas: a) 

coleta de dados visuais sobre a produção espontânea que acontece no interior do 

assentamento: atualmente a produção fotográfica se concentra em sua totalidade via 

smartphones, e, consequentemente, as imagens são publicadas nas redes sociais, 
                                                
3 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
4 Dissertação sobre os modos de construção da identidade de crianças do MST (ROSSONI, 2004). 
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especificamente no Facebook; b) a construção de uma nova prática educativa com os 

mesmos sujeitos da pesquisa em 2002. A ideia é produzir um campo enunciativo da 

mesma forma como foi construído anteriormente. A diferença é que a tecnologia digital 

será utilizada como dispositivo de produção das imagens, ao contrário de 2002, no qual 

o dispositivo analógico norteou a concepção da oficina. As imagens produzidas nesta 

etapa também farão parte do escopo da pesquisa. 

Como referencial teórico, a pesquisa busca sua inspiração no pensamento de 

Flusser (2002; 2012), principalmente na sua discussão sobre o universo das imagens 

técnicas e o sentido que o autor atribui ao ato de apontar a câmera. Para Flusser 

quaisquer que sejam os objetos, eles não são a causa da fotografia. Ao contrário, eles 

são o seu pretexto. Dessa forma, o pensamento de Flusser (2002; 2012) vai guiar os 

passos da pesquisa na medida em que as produções das imagens se configuram como 

atribuição de sentido enquanto relação com o mundo.  

A pesquisa também toma como referencial os estudos de Couchot (1993; 2004) 

que vai discutir as implicações da tecnologia digital e a “experiência tecnestésica” 5 que 

ela supõe, já que imersa em outros dispositivos a fotografia perdeu muito do seu apelo 

singular, conectando-se, hoje, a um universo que não é mais específico de sua 

constituição original. A tecnologia digital, portanto, permite uma nova forma de 

aproximação à fotografia. 

Nesse cenário de intensas transformações tecnológicas, portanto, interessa-nos 

as implicações que a tecnologia digital empreendeu nas formas do fazer, conceber e usar 

a fotografia em Piranema, a partir do momento em que os sujeitos passaram a fazer 

parte da cadeia produtiva.  

A escolha pelo Assentamento Piranema não é aleatória. A pesquisa dará 

continuidade a um processo de investigação fotográfica que começara há vintes anos, 

em 1997, antes mesmo da criação do Assentamento, quando as famílias ainda 

sobreviviam no acampamento, às margens da BR 101: época em que a conquista de 

Piranema era apenas sonho. Já existe, portanto, uma relação de experiências 

compartilhadas deste pesquisador com aquelas famílias. 

 

                                                
5 Para Couchot, toda técnica supõe uma “experiência tecnestésica”, ou seja, uma técnica não é só um modo de 
produção, é também um modo de percepção. 
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1.2 O encontro com Piranema 

A interlocução entre as famílias de Piranema e este pesquisador começou a ser 

trilhada em julho de 1997, quando realizávamos uma série de reportagens sobre a 

exploração do trabalho infantil e a infância nos acampamentos do MST do Espírito 

Santo. Naquele período, viajando pela rodovia BR101-norte, no Espírito Santo, 

chegamos em um acampamento do MST intitulado “Acampamento Piranema”6, um 

pequeno aglomerado de moradias de lonas pretas improvisadas. Neste primeiro contato, 

colhemos suas histórias, as formas de organização, as precariedades da vida em um 

acampamento à margem de uma rodovia, seus desejos e suas expectativas em relação à 

conquista da terra. Dessa primeira incursão, produziu-se a revista “Um Olhar Sobre a 

Infância”, produto editorial jornalístico com fotografias e textos sobre a realidade vivida 

por aquelas famílias. Este material foi apresentado à universidade como nosso Trabalho 

de Conclusão de Curso (ROSSONI; LONGUI; ALCÂNTARA, 1997), em 09 de 

dezembro de 1997, no Departamento de Comunicação da Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

Coincidentemente, vinte dias após a publicação da revista e da apresentação do 

TCC, um decreto presidencial desapropriava a fazenda Piranema e, definitivamente, 

aquelas famílias puderam ocupar as terras.  A fazenda tornou-se assentamento. Uma 

primeira apropriação do espaço que já demarcaria o universo simbólico de uma série de 

outras apropriações políticas e culturais. Iniciava-se, a partir dali, uma trajetória de 

resistências, transformações e de uma nova organização espacial.  

Em meio a essas transformações, objetivamos dar continuidade ao processo de 

documentação histórica e identitária daquela sociedade. Uma nova pesquisa se iniciou 

em 2002, e a fotografia mais uma vez foi a norteadora do trabalho, contudo, com novo 

viés teórico e prático. 

Após a análise7 crítica da produção fotográfica de 1997, e da constatação de 

alguns equívocos éticos e estéticos, o novo trabalho buscou ampliar a discussão sobre a 

imagem do MST, sobre as formas de produção e o papel dos sujeitos nesse saber-fazer. 

                                                
6 Piranema era o nome da Fazenda que objetivam ocupar 
7 Produção estética da pobreza e do fortalecimento do esteriótipo e vitimização do Movimento Sem Terra 
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Comumente, a abordagem midiática e outras produções fotográficas sobre o MST 

tendem a fortalecer a imagem estereotipada de violência e da criminalização do grupo e, 

na maioria das vezes, os integrantes do movimento social são sujeitos passivos no 

processo fotográfico. Esses aspectos construíam e faziam circular uma identidade do 

MST a partir dos olhares de quem eram de fora.  

Nesta nova etapa, o processo de produção fotográfica e as experiências 

discursivas seriam produzidas pelo próprio grupo. Uma inversão de papéis: de 

fotografados, as famílias e suas crianças, tornaram-se fotógrafas do seu mundo vivido. 

A oficina de fotografia, portanto, foi o meio pelo qual a pesquisa sobre os modos de 

construção de identidade de crianças do MST se viabilizou.  

 

2. A produção visual de 2002 

A pesquisa em 2002, além do caráter educativo, teve como estratégia metodológica a 

criação de oficinas de fotografia para ampliar os espaços de interação com o grupo e, 

principalmente, como procedimento de coleta dos dados. Durante oito meses, a prática 

educativa abordou o funcionamento do dispositivo fotográfico e as potencialidades de 

sua linguagem para que as crianças ampliassem as possibilidades de intervenção sobre o 

seu mundo. Trabalhamos o processo de formação da imagem, a câmera escura, a 

fotografia com pinhole, a revelação do filme fotográfico, a ampliação da imagem e a 

produção fotográfica com câmeras analógicas. A ideia foi criar um campo enunciativo 

para que as próprias crianças empreendessem o seu estilo, escolhessem os seus temas, 

as suas formas visuais, e as suas linguagens.  

Ao final, geraram um rico material visual e narrativo8 sobre aquela sociedade 

que se constituía: a primeira aragem da terra, o trabalho dos pais, as casas de alvenaria, 

seus objetos simbólicos, tudo foi registrado em minúcias pelas crianças que tinham 

entre 6 e 11 anos de idade. Todo este material fotográfico e discursivo foram dados para 

a pesquisa sobre os modos de construção de identidade das crianças do MST. 

Naquele momento, partimos do conceito de identidade da semiótica para 

vislumbrar um caminho de análise. Identidade no dicionário de semiótica (1983, p. 223-

224 ) “serve para designar o traço, ou o conjunto de traços (em semiótica femas ou 

semas) que dois ou mais objetos têm em comum” , e ainda “o princípio de permanência 
                                                
8 Ver apêndice 
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que permite o indivíduo continuar o ‘mesmo’ ‘persistir no seu ser’, ao longo de sua 

existência narrativa, apesar das modificações que provoca ou sofre”.  

Buscamos estabelecer traços distintivos em um dado conjunto de “objetos 

analisáveis” na prática educativa – a partir do reconhecimento das diferenças e 

semelhanças que possuem entre si – o que nos permitiu organizar a diversidade a partir 

de critérios observáveis nas falas, comportamentos/ações dos sujeitos da pesquisa. Por 

outro lado, verificamos a recorrência de traços num único sujeito, na expectativa de uma 

construção de percurso de um sujeito enunciador – o “ser” instaurado. Para tanto, foi 

necessário empreender um processo de análise dos dados pela instância da enunciação: 

os modos de construção dos sujeitos – pelas estratégias empregados em seus discursos; 

a relação entre texto (contexto interno de produção/oficina) e contexto (contexto 

externo; inserção num assentamento do MST).  

Para restringir nosso objeto de investigação, tomamos a noção de Greimas 

(1984) que classifica a fotografia como elemento constituinte dos textos imagéticos. 

Estes se definem pelos textos que fazem parte do campo de significação, que toma 

como critério o modo de expressão visual. O próprio Greimas (1984, p.19) admite 

definir, de início, o texto visual pelo seu “caráter construído, artificial, opondo-se desse 

modo às linguas ‘naturais’ e aos mundos ‘naturais’” (grifos do autor). A fotografia, 

portanto, para o autor, encontra-se definida pelo seu suporte planar, encarregando-se 

assim sua superfície de falar do espaço tridimensional. 

A partir dessa definição, o conjunto de fotografias produzidas pelas crianças do 

assentamento Piranema foi concebido como textos imagéticos, que se encontravam no 

âmbito de abordagem metodológica da semiótica visual. A escolha da palavra semiótica 

para designar o campo de investigação em que esteve circunscrito o conjunto de 

fotografias das crianças implicou admitir que as imagens fotográficas que cobriam as 

superfícies utilizadas para tal fim constituíam o que Greimas (1984) chama de conjuntos 

significantes e que as coleções desses conjuntos significantes, cujos limites ficam por 

precisar, são por sua vez, sistemas significantes.  

Na análise fotográfica foram observadas, as construções dos sujeitos instaurados 

no texto visual; os regimes de visibilidade propostos por Landowski (1992), em sua 

natureza relacional, ou seja, como os sujeitos entram em relação com o que se “vê” e o 

que “é visto” e como se admite diferentes especificações modais (do tipo querer, dever, 
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saber, poder “ver”), tomando como ponto de partida a análise sociossemiótica – que 

considera tanto a abordagem externa contextual, quanto à interna. Conforme essa 

perspectiva de análise, que consistiu de um recorte do contexto, o exame e a delimitação 

clara das situações envolvidas só se deu ao longo do percurso da pesquisa. Foram dois 

anos de investigação.  

Temos naquele, então, uma pesquisa ainda voltada,  entretanto,  para a imagem 

analógica que representava um lugar do mundo preexistente, e uma semiologia das 

imagens como marcas, traços de uma realidade (DUBOIS, 1993).  Em 2002, a 

fotografia analógica esteve associada aos regimes de visibilidade, de registro, de 

utilidade, de arquivo e de memória. Constituiu-se um inventário imagético de uma 

comunidade que forjava a sua identidade a partir da sua relação com a terra e do que a 

conquista da terra gerara: casa, produção agrícola, móveis, objetos simbólicos, relação 

familiar. A produção fotográfica, em 2002, diferente do que comumente é visto nos 

meios de comunicação se distanciava da cena estereotipada do MST enquanto agente 

usurpador, violento e criminoso.  

Todo este material visual e discursivo vai ser referência para a pesquisa em 

2017. O estudo atual, portanto, tem o objetivo de compreender de que forma, diante 

desse novo cenário tecno-estético, as transformações operadas no campo tecnológico, 

principalmente com o desenvolvimento do numérico, promoveram novas formas de 

percepção em relação à fotografia e às práticas fotográficas no contexto deste 

assentamento do MST, quinze anos depois da experiência fotográfica de seus moradores 

com os dispositivos analógicos.  

A pesquisa atual, portanto, vai se debruçar sobre a produção fotográfica dos 

mesmos sujeitos que participaram da pesquisa em 2002, atuando de duas formas: a) no 

primeiro momento, sobre a produção fotográfica espontânea na atualidade - o objeitvo é 

investigar quais dispositivos são usados por esses sujeitos para produzir fotografia, onde 

as imagens são arquivadas, qual o sistema de apresentação das fotografias, além do 

conteúdo fotográfico; b) Em um segundo momento, a construção de um novo campo 

enunciativo, ou seja, a organização de uma nova oficina de fotografia dos mesmos 

moldes que em 2002, utilizando, entretanto, o dispositivo digital como estrutura de 

trabalho. O objetivo é colher os discursos que se produzem neste espaço de interação e, 

principalmente, as imagens fotográficas que resultarão da prática educativa. 
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A investigação pretende se debruçar sobre um objeto mais consistente com 

características que podemos inferir constituídas, impregnadas e materializadas, a 

fotografia digital. Piranema adentrou ao digital e já tem uma história manejada por seus 

habitantes. As redes Wifi e 4G estão disponíveis em toda a comunidade e os 

smartphones também são objetos de uso comum. É em busca das implicações dessa 

entrada no numérico que a pesquisa vai se desenvolver.  

 

3. A imagem técnica: entre o analógico e o numérico 

As mudanças empreendidas pela tecnologia digital a partir do início do século 

XXI possibilitaram novas formas de se relacionar com a fotografia, principalmente a 

partir do desenvolvimento das tecnologias móveis de comunicação. Atualmente, a 

fotografia não é uma imagem singular produzida por um equipamento específico, e, 

fotografar, é menos prioritariamente um gesto de documentação e de memória. 

Fotografar tornou-se um ato trivial, uma ação para se divertir e para "saciar a sede de 

imagens" (FONTCUBERTA2012, p. 31). Fotografa-se com os dedos, não com os olhos. 

À primeira vista, essa mudança de perspectiva que parece sutil demarca a 

ruptura com quase dois séculos de uma postura ética, estética e política da fotografia, ou 

seja, a ruptura de padrões empreendidos pelo modelo de sociedade industrial na qual a 

fotografia analógica se fundou e se sustentou.  

A fotografia digital, ao contrário, é a imagem e semelhança das sociedades 

contemporâneas, das redes digitais de informação. O dispositivo digital tomou o lugar 

do dispositivo analógico, cuja natureza química impedia a sua eficiência para responder 

convenientemente às exigências da sociedade globalizada da informação e das redes: 

um mundo acelerado, à supremacia da velocidade e às exigências do imediatismo.   

Para atender as demandas da nova sociedade, a fotografia "entrou em um devir-

outro, o de uma fotografia dentro da fotografia. Por essa razão, ela mudou de natureza" 

(ROUILLÉ, 2013, p.21). Assim constituída, "não se trata de uma simples atualização ou 

uma adaptação suplementar", mas de uma forma totalmente diferente e nova.  

Não se deve tomá-la sob os mesmos aspectos ideológicos e teóricos da 

fotografia analógica, considerando a aproximação entre ambas, a visibilidade da 

imagem. Fontcuberta (2012) defende que a visibilidade não é o critério determinante 

nem o único. O autor esclarece que os processos que a produzem e os pensamentos que 
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a sustentam participam, e, nesse sentido, sim, podemos constatar “uma mudança de 

natureza" (FONTCUBERTA, 2012, p. 22).  

O digital procede, assim, como produção do novo na fotografia, a sua abertura 

para um devir outro que é também “uma adaptação aos regimes de produção, de 

circulação e de visibilidade, de um saber-poder, bem como aos processos de 

subjetivação" (ROUILLÉ, 2013, p. 19) que se generalizaram no mundo.  

A imagem digital é uma mercadoria da sociedade da informação e, como tal, seu 

consumo não é privilégio das populações urbanas, nem de determinadas classes sociais, 

nem de profissionais. Está a serviço de tudo e de todos. Tem como material a 

linguagem, os códigos e os algorítimos, e isso,  possibilita o compartilhamento do texto 

e do som e pode existir, como é o seu lugar referencial, nas telas de computadores, 

smartphones, tablets e painéis visuais. A fotografia digital é "uma imagem sem lugar e 

sem origem, desterritorializada, não tem lugar porque está em toda parte" 

(FONTCUBERTA, 2012, p. 19). 

A nova fotografia nos situa em uma posição conveniente para fazer uma 

radiografia do mundo em que estamos, já que uma nova tecnologia sempre provoca o 

surgimento de uma nova linguagem, que afeta as condições de exercício do pensamento. 

Ela deve ser vista como um domínio da nova ordem propiciado pelos meios eletrônicos 

cujo efeito de desrealização não se reduz à representação do real aplicada à imagem, 

mas corresponde a todas as nossas maneiras abstratas de construir a realidade. Na 

medida em que afeta as concepções que temos do mundo, muda também a nossa relação 

com ele. A dissolução do princípio de realidade arrasta consigo nossas formulações de 

tempo e espaço, identidade e memória.  Com o desenvolvimento digital não só as 

mídias de base fotoquímica tiveram suas singularidades redefinidas e problematizadas, 

mas se ampliaram os processos maquínicos de produção de subjetividades, da mesma 

forma que se modelou o que Couchot (2003, p. 34) chama de um "sujeito-nós pela 

experiência tecnestésica e pelo automatismo maquínico", que aponta para "uma 

subjetividade impessoal, coletiva e vulnerável às transformações tecnológicas".  

Como indica Fred Rtchin apud Silva (2016), “nós entramos na era digital; e a 

era digital nos adentrou”. Adentrar ao numérico, contudo, não é apenas uma questão de 

acesso a uma tecnologia atualizada, mas é supor “a experiência tecnestésica” que ela 

produz, já que os praticantes da fotografia digital estão engajados "na experiência de 
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uma relação digital com o mundo" (ROUILLÉ, 2013). Isso demonstra que o numérico 

não é exclusividade da fotografia e, por essa razão, devem-se supor novas atribuições 

para a prática e para a imagem fotográficas.  

Dessa forma, buscamos inserir as imagens digitais em circuitos mais amplos de 

sentido para analisar o seu uso "como instrumento de novas maneiras de pensar o 

mundo e o sujeito" (LUZ, 1993, p. 58). Agora, imersa em outros dispositivos, sua 

tecnologia perdeu muito de seu apelo singular e se conectou a um universo material que 

remodelou as suas bases teóricas e práticas originais, mas principalmente implicou na 

constituição de uma imagem nova e diferente com outras implicações éticas (encenação, 

intervenção, fragmentação, ficcionalização), estéticas (autorretrato, selfies, 

subjetividades, retorno ao sujeito)  e políticas (saber-poder, relação de forças, 

circulação). 

A fotografia digital se constitui como uma possibilidade de produção do novo 

quando ela penetra no território hegemônico da produção e da circulação de uma 

imagem modelar de sociedade, na qual, por tradição, os espaços populares e suas 

populações na grande maioria das vezes são excluídas e/ou 

marginalizadas/estereotipadas. Por mais que toda imagem, analógica ou digital, seja 

portadora de intenções e constitua um modelo de mundo possível,  a imagem digital, 

contém, segundo Parente (1993, p. 24), elementos potenciais ligados a sua forma 

processual de "visualização e a sua interatividade". O produto das tecnologias digitais é 

“condicionado por relações de força que o articulam a posições de poder de forma 

autônoma e incontrolável”.  

A fotografia digital possibilitou aos grupos mais variados um outro regime 

imagético. A fotografia digital pode em função de seus diversos usos, integrar regimes 

socio-imagéticos diferentes, principalmente por possibilidade que os próprios sujeitos 

façam parte da cadeia produtiva. É o que entendemos na medida em que buscamos 

investigar dentro da produção e da circulação da fotografia digital no interior do 

assentamento os seus usos, atribuições, estéticas. 

Com a industrialização da imagem e a possibilidade de acesso, de produção e de 

circulação, a imagem, segundo Parente (1993), exerce um importante papel de pensar 

em nosso lugar, ou melhor, dizer por nós. É o que o autor chama de “imagem como 

linguagem”. Desde o momento que a imagem passou a se reproduzir, ela passou a 
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reproduzir o sujeito: "a imagem na era da sua reprodutibilidade técnica é a imagem na 

era da automatização do sujeito" (PARENTE, 1993, p.30). 

As mudanças técnicas promovidas pelo numérico estimulam novas questões 

políticas da imagem no contemporâneo. Diante desse cenário, quais as implicações que 

a tecnologia digital promove na percepção e nas práticas da fotografia no Assentamento 

Piranema? De que forma a imagem autoral tem sido explorada e exercitada pelos seus 

moradores, principalmente pelos jovens que participaram das oficinas fotográficas em 

2002? De que forma as facilidades e o incremento das tecnologias potencializaram uma 

produção e circulação das imagens de si mesmos? Quais subjetividades se produziram 

na forma de se relacionarem com a tecnologia, na produção, por exemplo, das selfies? 

De que forma, a memória se preserva com esta nova composição tecnológica? 

Essas questões práticas definitivamente dialogam com as questões teóricas que 

fundaram a fotografia, ou seja, exigem uma revisão teórica para compreender a sua 

inserção e a sua nova epistemologia. Uma vez aceita no passado como dispositivo de 

registro, traço do real, "noema" (BARTHES, 1983), essas pilastras se dissolvem e 

deixam a fotografia “suspensa” (SILVA, 2016, p.18). Essas indagações nos inspiram 

neste processo investigativo. 

A proposta da pesquisa é investigar, inicialmente, a fotografia a partir do 

dispositivo tecnológico, já que se ela “carrega consigo novos aspectos capazes de 

resenhar o seu uso, muito se deve aos reflexos dessa remodelação digital da matéria 

tecnológica” (SILVA, 2016, p. 19).  

O pensamento de Flusser (2012) será um importante norteador nesse processo de 

discussão teórica. Flusser parte de duas perguntas básicas: “como” as imagens 

significam e, depois, “o que” significam?  Para o autor, as imagens técnicas são o 

resultado de  um gesto apontador, de um gesto que procura conferir significados. “As 

imagens técnicas se apesentam sob esse ângulo, enquanto resultados de tentativas de dar 

sentido a um universo que perdeu o sentido, a um universo no qual a vida humana 

perdeu o seu sentido” (FLUSSER, 2012, p. 49). Porquanto, segundo ele, se quisermos 

decifrar as imagens técnicas, cometemos um erro ao analisarmos apenas o que as 

imagens mostram. Não é analisando o objeto mostrado que descobriremos o significado 

das imagens. “Nas imagens técnicas o que conta não é o significado, mas o significante: 

o seu ‘sentido’ é a direção para a qual apontam [...] As imagens técnicas são projeções 



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

	

 12 

que projetam significados de dentro para fora, e que é precisamente isto o seu ‘sentido’ 

(FLUSSER, 2012, p. 51). 

 

4. Considerações finais 

Nestes primeiros meses de investigação, alguns dados iniciais sobre a produção 

espontânea dos sujeitos da pesquisa já começam a trazer algumas pistas para discussões 

futuras. A pesquisa está se concentrando na produção  fotográfica de vinte jovens que 

participaram do estudo em 2002. A escolha deste número se deu pelo fato de ainda 

residirem no assentamento e terem participado da pesquisa anterior. 

Todos eles, de alguma forma, estão produzindo fotografias digitais. O 

dispositivo de produção de imagens é, exclusivamente, o smartphone. Não há sequer 

uma imagem fotográfica produzida por uma câmera fotográfica tradicional ou compacta 

digital.  

Dos vinte jovens, dezenove tem perfil no Facebook, a principal plataforma de 

publicação e circulação de suas fotografias. Apenas um invidívuo não tem perfil no 

Facebook, apesar de ter smartphone e, esporadicamente, fotografar. Em média, cada 

perfil apresenta um número de 300 fotografias na seção “Fotos” do Facebook. Até 

então, das cerca de 3000 imagens já observadas em publicações nessa seção, 

aproximadamente, 85% das fotografias são selfies. Em torno de 10% são retratos de si 

mesmos, sozinhos ou acompanhados de um amigo ou familiares, e 5% são de alguns 

objetos tais como carros, motos ou uma paisagem. As selfies, portanto, dominam 

hegemonicamente a produção espontânea. 

Os primeiros smartphones começaram a chegar em Piranema em 2012. Isso 

significa que até aquele ano não havia produção fotográfica no local. A produção mais 

intensa e relevante que realizaram foi em 2002 durante as oficinas de fotografia.  

A partir do avanço tecnológico e da popularização da fotografia digital em 

outros dispositivos, esses sujeitos que, antes eram objetos fotografáveis e passivos, 

transformaram-se em produtores de imagens. São parte integrante da cadeia produtiva, 

já que, determinantemente, compartilham a experiência fotográfica da imagem de si 

mesmos em telas computacionais.  
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De uma imagem estereotipada e criminalizada sob a colaboração de jornais, 

revistas e televisão que se proliferavam como espaços legitimados por contratos de 

leitura com o público, o que temos hoje é o redimensionamento da divulgação das 

imagens via as redes sociais de compartilhamento como Facebook. Se como afirma 

Silva (2016, p. 136),  "nas telas dos dispositivos contemporâneos, as imagens 

fotográficas familiares disputam o mesmo espaço, vale dizer, a mesma tela de 

veiculação, das fotografias jornalísticas",  podemos supor, indo além, que as imagens 

não só disputam o mesmo espaço dos jornais, mas diluem-se no mesmo espaço, na 

mesma tela de veiculação de imagens que são reconhecidas e legitimadas pela 

afetividade, sensibilidade, intimidade, características essas de uma identidade global. 

As selfies são o apuro subjetivo de uma modelização produzida pela tecnologia 

no contemporâneo. Ao mesmo tempo, é uma imagem que rompe com a representação. 

A selfie é uma imagem de aproximação. Tomamos não a imagem referencial produzida, 

mas a estética que a tecnologia ampliada à fotografia proporcionou. É um diálogo, uma 

via de mão dupla que parte da técnica e se estende à imagem e que se volta para a 

técnica. A selfie não é uma representação figurativa. Confunde-se com a própria 

fotografia contemporânea. Neste caso, ela ganha um outro estatuto. Talvez uma imagem 

acontecimento que cria novas possibilidades de vida. É uma dimensão estética, ao 

mesmo tempo, política que se processam como subjetivação. Seria, talvez, na 

perspectiva de Deleuze (1992, p.142) a produção de “modos de existência ou estilos de 

vida"? 

Essas questões ainda são iniciais, mas já instigam o exercício do pensamento. 
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