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RESUMO: Este artigo propõe-se a refletir sobre os processos de apropriação, 

desconstrução e hibridização da imagem fotográfica, através do trabalho do 
mestrando Raoni Gondim (2014), intitulado “Percografias: Inscritos Imaginários. ” A 
fundamentação teórica ancora-se em André Rouillé (2009), “A fotografia: entre documento e 
arte contemporânea”, George Baker (2005), “Photography’s expanded field” e Rosalind 
Krauss (2010), “O fotográfico”. A poética da pesquisa versa sobre o conceito de percografia, 
que se associa tanto ao processo do caminhar como arte, quanto ao processo criativo na 
construção de fotografias. Por ser poética, método e metodologia, este conceito amplia a 
aproximação e a reflexão sobre o território do imaginário, à luz de caminhos fluidos.  
 
Palavras-chave: Fotografia. Desconstrução. Hibridização. O Caminhar como Arte. 
Percografia. 

   
 
ABSTRACT: This paper proposes a reflection about the processes of appropriation, 
deconstruction and hybridization of the photographic image through the work of the graduate 
student Raoni Gondim (2014) entitled "Percografias: Inscritos Imaginários." The theoretical 
foundation is anchored on Andre Rouille (2009), “A fotografia: entre documento e arte 
contemporânea” George Baker (2005), “Photography’s expanded field” e Rosalind Krauss 
(2010), “O fotográfico”. The poetic of this research deals with the concept of Percografia, 
associated both with the process of walking as art, as well as the photograph creative 
process. As a poetic, method and methodology, this concept extends the approach and 
reflection on the territory of the imaginary in light of fluid paths.  
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1. Introdução Imagem 

Com ampla definição nos verbetes enciclopédicos, o termo “Imagem” refere-se à 

aparência física ou representação de pessoas, animais ou objetos. Como 

representação mental icônica, ou seja, uma imaginação, a exemplo de um ícone, a 

imagem é uma representação visual – de objetos, cenas, figuras humanas, uma 

cena ou uma abstração. Tais representações podem ser apresentadas em superfície 

sensível, a exemplo da fotografia, pintura, escultura etc. Como verbos, significam 

visualizar, projetar, ver, imaginar, conceber.  
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Em italiano, os termos imagem e imaginação aparecem juntos e, semelhante à 

filosofia grega, eles variam de significado, a depender do pensamento de cada 

filósofo e seus devidos contextos. Contudo, na filosofia pré-socrática, existem alguns 

elementos comuns à interpretação dessa terminologia, sobretudo aqueles que 

associam imagem a sensação, a imaginação, a imagens mentais, a imagens de 

sonhos, a fantasmagoria etc. 

Nesse elenco, ainda temos o conceito de imagem relacionado à palavra phantasia. 

Do grego PHOS, esse termo significa “luz”, do verbo PHAÍNEIN, “fazer aparecer”; 

representa uma atividade da mente que se exercita sobre o conjunto das imagens 

que nos chegam do exterior; a transcrição do que recebemos e que não depende de 

nós, na nossa maneira de sentir e, por conseguinte, de representar as coisas. 

 2. Da Imagem Fotográfica Contemporânea 

A fotografia contemporânea apresenta infinitas possibilidades de 

investigação, seja através de meios analógicos, seja através de meios digitais, 

que enriquecem e ampliam seus conceitos, processos e métodos. Por ter sido 

considerada, por muitos anos, o espelho do real, a partir da segunda metade do 

século XX, ela atrai a atenção de pesquisadores que discutem os mecanismos de 

registro, retroalimentando um diálogo cada vez mais íntimo com as artes plásticas e 

delas indissociável.  

Para refletir e discutir sobre este assunto, escolhemos três autores que abordam a 

fotografia do século XXI, como André Rouillé (2009), “A fotografia: entre documento 

e arte contemporânea” (2009), George Baker (2005), “Photography’s expanded field” 

e Rosalind Krauss (2010), “O fotográfico”.  

Para esses autores, a fotografia artística contemporânea deve ser pensada na sua 

diversidade de práticas, métodos e procedimentos que surgiram a partir dos anos de 

1980, levando em conta as experimentações já iniciadas nas vanguardas 

modernistas. Tanto na fotografia surrealista quanto na dadaísta, é notável a ruptura 

com as noções de realismo, i.e., de representação do real. Nessas obras, como 

descreve Krauss (2010), o fotográfico é uma fratura do real em direção ao 

imaginário.  
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Dentre o grupo de artistas surrealistas e dadaístas, Man Ray destaca-se pelo 

desenvolvimento dos processos de solarização e do fotograma, com a criação 

de imagens abstratas, obtidas sem o auxílio da câmara. A exposição de objetos à 

luz, previamente dispersos sobre o papel fotográfico, evoca a união de sonho e 

realidade. Contudo, a fotografia realizada em parceria com Marcel 

Duchamp, intitulada “Dust Breeding” (Regeneração do Pó), 1920,  Figura 1, tem 

sido considerada um dos marcos mais expressivos da fotografia artística do século 

XX. 

 
Figura 1 - Dust Breeding” (Regeneração do Pó) - 1920 

Durante esse período, quase tudo tinha um potencial para ser fotografia ou uma 

imagem e a realidade era capturada em fragmentos, como um momento 

evanescente, mas esses artistas não estavam interessados se a fotografia era 

considerada arte ou não. O que eles buscavam era introduzir o “novo”. 

Assim como o advento da fotografia libertou os pintores da sua função mimética de 

representação do mundo, quase um século depois, a partir da segunda metade do 
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século XX, como nos informa Rouillé (2009), vários artistas, a partir de então, 

passaram a utilizar fotografias em seus trabalhos, por meio de apropriação e de 

hibridização com outros meios, o que veio a ser denominado de “apropriação de 

imagens”.  

Depois do uso do conceito de “campo expandido” aplicado à escultura, cunhado por 

Krauss (1979), as novas práticas que surgiram no seio da pintura, do desenho e da 

fotografia foram também definidas como sendo elásticas e infinitamente maleáveis. 

 É com base nesse conceito que Baker (2005) sugere o uso de cartografias e mapas 

para novas investigações da fotografia, com a “ruptura” de “extremos de oposição”, 

ou seja, estase e não-estase, narrativa e não-narrativa, incluindo a relação entre 

todos eles; “novas possibilidades formais e culturais”; um campo não apenas 

estético, mas cultural. Ao invés de diagramas definidos, esse autor entende a 

imagem fotográfica contemporânea como um conjunto de ações, interações, 

desdobramentos, escavações, reconfigurações, em busca do sentido de cada 

proposição. Seus mapas (Figura 2 e 3) mostram a complexidade dessa linguagem, 

sobretudo quando se propõe um agrupamento organizado.  

 
Figura 2 - George Baker. Diagrama “Expanded field” 
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Figura 3 - George Baker. Mapa “Expanded field” 

 

Diferentemente de algumas teorias que consideram a fotografia contemporânea 

associada às tecnologias digitais, o cenário do século XXI vem absorvendo também 

aquilo que fora abandonado, considerado ultrapassado tecnologicamente e 

esteticamente deslocado. Enquanto alguns fotógrafos retomam o Pictorialismo, 

outros estão interessados com meios e equipamentos utilizados nas primeiras 

experimentações do século XIX. Há os que aderiram às novas tecnologias digitais, 

certamente, bem como os grandes mestres da fotografia europeia e americana do 

século XX, que continuam inspirando muitos fotógrafos contemporâneos.  

3. Percografias: Inscritos Visuais 

Ao investigar o método Cartográfico, proposto por Deleuze e Guattari (2000), em “Mil 

Platôs” (1995), Raoni Gondim (2014) encontra o seu próprio método, que ele 

denomina “Percografia”.  

Da mesma forma que na Cartografia, a Percografia permite ao artista-pesquisador 

refletir tanto sobre o processo do caminhar como arte, quanto sobre o processo 
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criativo na construção de fotografias, como um “mapa sempre inacabado, aberto, 

composto de diferentes linhas, conectável, desmontável, reversível, suscetível de 

receber modificações constantemente.” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 22).  

A Percografia pode ser considerada como uma ruína com possibilidade de 

materializar-se em qualquer suporte sensível, sem perder o seu valor de novidade 

investigativa, ao percorrer um território onírico-imaginário. Ruína, neste contexto, diz 

respeito a uma resiliência em que a criação é o elementar; a necessidade de 

retomar o espaço imaginário, enquanto devaneio e esteio; lugar 

da experiência. Perceber é percografar, nesse sentido, o território de imersão 

percográfica diz respeito a um espaço entre a experiência e o atropelamento desta 

pela narrativa. 

As fotografias, correspondentes às Figuras de números 4 a 10, a seguir, 

resultam de experimentações com a projeção de imagens digitais, em diferentes 

espaços, alguns fixos, outros em constante movimento, de onde surgem 

camadas que se hibridizam e desconstroem seus referentes. 
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Figura 4 - Raoni Gondim, experimentos com projeção da fotografia digital em suportes 
diversos, 2014 

 
Figura 5 - Raoni Gondim, experimentos com projeção da fotografia digital em suportes 

diversos, fotografia digital, 2014 
 

 
Figura 6 - Raoni Gondim, experimentos com projeção da fotografia digital em suportes 

diversos, fotografia digital, 2014 
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Figura 7 - Raoni Gondim, fotografia digital, 2014 
 

 
Figura 8 – Raoni Gondim, diálogos de reverberação, fotografia digital, 2014 

 

 
Figura 9 – Raoni Gondim, fotografia digital, 2014 

 

 
Figura 10 – Raoni Gondim, diálogos de reverberação, fotografia digital, 2014 

 

No entanto, diferentemente das fotografias impressas, a obra em processo 

proporciona uma rica experiência que não pode ser representada, haja 

vista a projeção, a imagem/luz que pulsa, a depender do suporte etc. Todas 

essas condições físicas que acontecem em tempo real não se repetem, e fazem 

parte de uma experiência única. A cada instante estamos diante de novas imagens.  

Assim sendo, os conceitos de devaneio, encantamento, fantasmagoria, espaço-

tempo reverenciam a complexidade e a subjetividade das conexões que instauram 

esta poética de leitura em trânsito de territórios e de transfiguração de 

lugar/memória. 

4. Conclusão 

Vários foram os momentos de diálogo entre os autores deste texto, em que o 

assunto versava sobre o que vinha a ser a Arte do Caminhar e sua relação, se é que 

existia, com as fotografias.  
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Para concluir este artigo, segue, na sequência, o texto curatorial da exposição 

“Percografias: Inscritos Imaginários”: 

O Caminhar como Arte é uma ação que celebra a vida, a 
imprevisibilidade, a liberdade e a tudo que não tem um tempo 
determinado. Ao Percorrer um território, o artista abre mão das suas 
certezas para acatar o acaso. Percursos suscetíveis a tudo que é 
livre e "novo". Dos trajetos realizados, nada podemos descrever, pois 
se trata de uma experiência individual que não pode ser 
compartilhada. É uma sucessão de qualidades de sentimento; Um vir 
a ser contínuo. Assim as fotografias surgem de outro tempo. Não se 
trata de ilustrações do caminhar, mas do que transborda dessa 
experiência e do que tangencia a fantasia e a fantasmagoria. Por ser 
uma experiência que acontece em tempo real, como o artista poderia 
parar o tempo e conduzir o vento, a brisa, o som das águas? O 
esplendor do amanhecer e do anoitecer? O som [silêncio] das 
cidades e da natureza? O orvalho? O canto dos pássaros? Nessas 
ações, entre o movimento e o repouso, arte e vida se encontram em 
seu cotidiano. Aqui, nesta Percografia não se distinguem os 
territórios terrestres dos territórios espirituais. E é através dessas 
experiências que o artista alimenta o seu processo criativo. 
(WANNER, 2014 apud GONDIM, 2014). 
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