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RESUMO 
Este artigo apresenta algumas das principais reflexões que permearam o processo criativo 
da série de fotografias “Fonte”. As imagens foram produzidas no contexto de uma pesquisa 
teórico-prática a partir do estudo do dispositivo fotográfico. A discussão aqui apresentada 
tem como foco a experiência fotográfica sob a perspectiva do pensamento do filósofo Gilbert 
Simondon. Serão evidenciados os seguintes aspectos: a definição de objeto técnico e a 
relação com a câmera fotográfica; a experiência estética segundo este autor em paralelo 
com a experiência contida no processo de captura de imagens; e a interação entre o ser 
humano (fotógrafo) e o ser técnico (câmera fotográfica) como uma relação capaz de acessar 
a memória e estimular a elaboração de narrativas e a consequente concretização de ideias, 
pensamentos e experiências em imagens fotográficas.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT   
This article presents some of the main reflections that permeated the creative process of the 
photography series "Fonte". The images have been produced in the context of a theoretical 
and pratical research from the photographic device study. The discussion presented here 
focuses on the photographic experience from the perspective of the thought of the philopher 
Gilbert Simondon. The following shall be shown: the definition of technical object and the 
relationship with the photographic device; aesthetic experience according to this author in 
parallel with the experience contained in the image capture process; and the interaction 
between the human being (photographer) and the technical being (camera) as a relationship 
able to access the memory and stimulate the development of narratives and the consequent 
concretization of ideas, thoughts and experiences in photographic images. 
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Introdução 

A série de fotos que compõem o trabalho “Fonte” foi criada a partir de uma 

proposta de pesquisa1 baseada no estudo do dispositivo fotográfico e do processo 

de criação em fotografia. Um dos procedimentos adotados foi a escolha por 

trabalhar com duas câmeras fotográficas diferentes, uma DSLR2 e uma câmera 

de celular3, a fim de produzir experiências distintas no momento de captura das 

imagens levando em consideração o estudo do dispositivo. Ao mesmo tempo, 

este recurso foi também uma escolha poética ao combinar imagens oriundas de 

duas câmeras diferentes a fim de criar um diálogo entre elas. 

Tal experiência gerou imagens com características específicas em função do 

equipamento, diretamente relacionadas aos recursos técnicos e às experiências 

proporcionadas por cada um deles. Um dos objetivos foi estabelecer uma relação 

entre questões próprias do fazer artístico e questões acerca da tecnologia. 

 

Carolina Peres  
 “Fonte”: Fotografia n

o
 36, 2015 

Imagem digital capturada com câmera DSLR 
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Carolina Peres 
 “Fonte”: Fotografia n

o
 18, 2015 

Imagem digital capturada com câmera de celular 

 

Durante o processo de pesquisa ficou evidente a necessidade de um diálogo 

entre a produção prática e a reflexão teórica, onde o olhar processual esteve 

sempre presente. Nesse sentido, é importante enfatizar que o trabalho prático não 

foi tratado como uma espécie de ilustração da teoria, mas sim um meio para se 

ampliar a compreensão do todo, assim como fornecer elementos para a 

construção de conhecimento. Esse modo de olhar o processo criativo se aproxima 

da abordagem de Cecilia Salles (2006) no que diz respeito ao cuidado em 

analisar os documentos de artistas e compará-los com teorias já existentes. Da 

mesma forma, o artista pesquisador, ao confrontar seu trabalho prático com 

reflexões teóricas, deve considerar tais observações. Nas palavras da autora, 

leva-se em consideração que  

Os instrumentais teóricos devem ser convocados de acordo com 
as necessidades do andamento das reflexões, para que os 
documentos dos artistas não se transformem em meras 
ilustrações das teorias. Nestes casos, os conceitos perderiam seu 
poder heurístico, ou seja, a pesquisa ofereceria muito pouco 
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retorno no que diz respeito a descobertas sobre o ato criador. 
(SALLES, 2006, p. 15) 

No caso da pesquisa aqui apresentada, as referências teóricas foram acessadas 

de modo a criar um diálogo com as reflexões sobre a prática em fotografia e o 

próprio fazer artístico. Além disso, a atenção aos elementos do ambiente durante 

a captura das imagens foi considerada na reflexão sobre o processo. Entre eles, a 

relação espacial entre a fotógrafa e o objeto a ser fotografado, a delimitação do 

campo visual pelas características do dispositivo, a intenção de produzir 

determinados tipos de imagem a partir de projeções mentais, as percepções 

sobre a experiência vivenciada no momento da captura de imagens, fizeram parte 

da análise do processo de criação.  

A discussão aqui apresentada leva em consideração este contexto, relacionando 

a análise de algumas questões deste processo em paralelo com o pensamento do 

filósofo Gilbert Simondon.  

O processo de criação e o diálogo com Gilbert Simondon 

Gilbert Simondon (1924–1989) foi um filósofo francês que desenvolveu em seus 

estudos uma visão integradora da tecnologia, da ciência, da psicologia e da 

filosofia. No que diz respeito às questões sobre a tecnologia, é possível encontrar 

em suas publicações uma abordagem abrangente sobre o assunto e um campo 

propício para pensar a relação do ser humano com seus produtos tecnológicos. 

Nesse contexto, a discussão sobre o dispositivo fotográfico e o seu modo de 

existência dentro de um processo criativo encontra em alguns de seus conceitos 

possibilidades enriquecedoras para uma leitura ampliada do assunto. No caso 

aqui estudado, tal discussão possui relação direta com o processo criativo da 

série de fotografias “Fonte”, a qual possibilitou um aprofundamento em questões 

relativas ao fazer artístico e à reflexão teórica.  

A câmera fotográfica é um modelo similar ao que Simondon nomeia de objeto 

técnico. Para o autor, o objeto técnico se constitui em um sistema a partir da 

união de vários elementos. Tais elementos ganham um propósito a partir do 

momento em que se constituem num conjunto, operando com uma finalidade em 

comum, do contrário não teriam uma função se existissem isoladamente. É na 
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interação entre estes elementos, dentro de um sistema fechado, que o objeto 

ganha existência. 

existe uma forma primitiva do objeto técnico, a forma abstrata, na 
qual cada unidade teórica e material é tratada como um absoluto, 
consumada em uma perfeição intrínseca que necessita, para seu 
funcionamento, estar constituída em um sistema fechado. 
(SIMONDON, 2007, p. 43, tradução nossa) 

 

O que significa que as unidades precisam estabelecer uma ação recíproca para 

que o objeto se configure como tal. O mesmo se dá com a câmera fotográfica, ou 

seja, sua estrutura depende de elementos internos agindo em prol do seu 

funcionamento para a captura de uma imagem. Assim, o objeto técnico se 

caracteriza, desde o momento da sua invenção, por um “caráter orgânico” 

(CARVALHO, 2012, p. 241) que se dá pela autocorrelação de seus elementos. Ou 

seja, sua existência depende da concretização dessas relações internas em um 

sistema unificado, onde a coerência entre elementos diferentes se torna a base 

para a invenção.  

Simondon considera a existência de uma realidade humana no objeto técnico. Este 

surge da necessidade do homem de resolver problemas e guarda na sua origem o 

caráter de quem o inventou. Desta forma, o objeto técnico existe inicialmente para 

cumprir uma função, sem, todavia, restringir-se a ela. Ele pode superar sua finalidade 

inicial assumindo funções não previstas na sua concepção. As funções 

complementares são chamadas por Simondon de “superabundantes”, sendo 

capazes de libertar o objeto técnico do seu inventor ou das funções primeiras para o 

qual foi criado. É neste ponto que Simondon aponta para a necessidade de 

reconhecer este fator como o modo de existência destes objetos e como um caminho 

de evolução (CHABOT, 2013, p. 15). No modelo proposto por Simondon 

encontramos um caminho para a ampliação das funções originais do objeto técnico, 

abrindo um espaço concreto para a criação. Na teoria de Simondon, 

O objeto técnico é, por um lado, um mediador entre organismo e 
meio, e por outro lado, uma realidade interiormente organizada e 
coerente. A criação de objetos técnicos é um meio de estabelecer a 
compatibilidade intrínseca do organismo e a compatibilidade 
extrínseca entre o organismo e o meio. (CARVALHO, 2012, p. 240) 
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Esta reflexão sobre o objeto técnico indica que há sempre um movimento em 

direção ao que é novo, onde o ser humano encontra soluções como forma de 

interagir com o mundo. O homem, na postura de inventor, busca a integração, ele 

“tenta encontrar ordem e conexão entre os diferentes mundos que ele habita”. 

(CHABOT, 2013, p. 20, tradução nossa). É a partir da necessidade de invenção 

que o homem inventa, entre outras coisas, os objetos técnicos, com a finalidade 

de encontrar coerência no mundo. Neste ponto, o dispositivo fotográfico surge 

também como uma necessidade do ser humano em produzir imagens 

fotográficas, a fim de criar conexões com sua experiência no mundo e o tempo 

em que ele vive. 

Neste processo de invenção estão presentes algumas capacidades humanas, as 

quais identificamos por meio da análise de alguns autores sobre a teoria de 

Simondon. Pascal Chabot (2013, p. 102) aponta, por exemplo, para a capacidade 

do ser humano de antecipar uma situação pela imaginação. A imagem gerada 

pela antecipação se confronta com a realidade no momento em que se dá a 

experiência. A experiência torna-se então um símbolo armazenado na memória 

que existe a partir de todas as contradições entre a imagem antecipada, a 

imagem experimentada e a imagem símbolo desta relação. 

Esta descrição se assemelha muito à experiência pela fotografia, que se dá em 

parte pela capacidade de antecipação, fato que foi possível experimentar no 

processo de criação das imagens de “Fonte”. Fotografar é antecipar o 

acontecimento de uma cena. Isto não significa que a cena se materializará na 

forma a qual ela foi imaginada. Mesmo assim, esta capacidade oferece uma 

abertura ao que está por vir, sendo que esta imagem antecipada pela imaginação 

convive com a imagem materializada em uma fotografia. Olhar as imagens que 

surgiram deste processo é também dialogar com a experiência anterior a elas. A 

construção de um pensamento poético lida com estas contradições e, mais que 

isso, se faz justamente destas relações entre o abstrato e o concreto.  

É possível entender esta antecipação em uma das imagens de processo de 

“Fonte”, onde observei uma menina com um vestido amarelo cuja cor ganhava 

intensidade ao estar na contraluz. A primeira foto que fiz dela sugeria algo 
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interessante que precisava ser investigado. Embora eu apostasse que esta 

fotografia eu não escolheria numa edição posterior, ela serviria como uma 

referência norteadora naquele momento.   

 

Carolina Peres 
 “Fonte”: imagem de processo, 2015 

Imagem digital capturada com câmera DSLR 

 

Na minha observação esta imagem indicava um caminho de exploração a partir 

do seu movimento e da cor do seu vestido. Às vezes, a imagem leva um tempo 

para se formar. Às vezes ela surge rapidamente. Ao fotografar o inesperado na 

rua não conseguimos ter o controle do que virá. Na verdade, nunca sabemos, 

salvo em situações em que a cena é planejada e construída, o que temos aqui é 

um trabalho que elabora com o acaso. A imagem que formei na mente 

correspondia à menina correndo, o vestido esvoaçando e transparecendo o 

amarelo intenso. Eu perseguia essa imagem ao mesmo tempo que observava o 

que estava por vir. Observei então a brincadeira dela com a água que estufava o 

seu vestido e percebi que a cena poderia ser construída a partir daquele lugar. 
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Carolina Peres 
 “Fonte”: imagem de processo, 2015 

Imagem digital capturada com câmera DSLR 

 

Vejo a imagem se formar algumas vezes até capturar aquela que se integra ao 

conjunto da série: uma imagem que dura pouco tempo e apresenta uma menina 

vestida de água, invisível sem a câmera, mas visível na imagem que quero 

contar. O dispositivo permite a captura da água congelada no tempo, criando um 

antagonismo na cena vista: o vestido é inflado como um balão, enquanto a água 

indica a queda em direção ao solo. As linhas formadas pelos jatos d’água 

enfatizam essa relação de oposição. A transparência do vestido e dos 

prendedores de cabelo são enfatizados pela incidência da luz solar em contraste 

com o corpo da menina, escurecido justamente por estar na contraluz. Estes 

elementos, presentes na composição da imagem, são produzidos também em 

função dos recursos que a câmera oferece.  



 

1465 REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA NO PROCESSO CRIATIVO DA SÉRIE DE FOTOGRAFIAS “FONTE” 
Carolina Peres / Doutoranda UNESP 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 

Carolina Peres 
 “Fonte”: Fotografia n

o
 38, 2015 

Imagem digital capturada com câmera DSLR 

 
 
Este tipo de leitura e relação entre a teoria e a prática é possível pois tanto a ideia 

de existência do objeto técnico como muitos outros elementos da teoria de 

Simondon guardam semelhanças com o processo artístico. O próprio autor 

sugere isto quando afirma que “a invenção técnica pode, portanto, servir de 

paradigma aos processos de criação que se exercem em outros domínios” 

(SIMONDON, 2008, p. 184, tradução nossa). Por este motivo, a aproximação da 

teoria simondoniana com o campo das artes se mostra apropriada e atual, na 

medida em que oferece embasamentos enriquecedores. Sobretudo na fotografia, 

onde é possível ampliar as reflexões sobre esta linguagem, utilizando a câmera 

fotográfica como ponto de partida para uma análise mais aprofundada sobre o 

processo de criação. No caso das fotos de “Fonte”, a aproximação com o 

pensamento de Simondon permitiu uma reflexão sobre uma determinada 

experiência estética a partir de um olhar processual, dentro do contexto da arte.  

Jairo Dias Carvalho (2012, p. 245) lança várias questões indagando sobre 

potencialidades na relação entre a teoria de Simondon e processos artísticos, 
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questões que são pertinentes ao assunto aqui tratado e possuem relação direta 

com o processo de criação. De modo geral, seus questionamentos se voltam para 

o campo da arte e enfatizam essa conexão, podemos fazer tal relação? Levando 

em consideração a afirmação do autor que diz  “inventar é resolver um problema 

por um desvio. E fazer um desvio, não é evitar enfrentar uma situação 

problemática, mas encontrar uma solução original” (Ibid.), chegamos à conclusão 

que tal afirmação pode ser aplicada em ambas situações. Também é pertinente 

mencionarmos o desvio como sendo um tipo de subversão, que leva a ações ou 

usos não pensados originalmente. Se considerarmos o problema como sinônimo 

de um questionamento e a solução original como resultado de um processo 

criativo, temos que o artista inventa a partir de inquietações pessoais e, a partir 

dos seus questionamentos, ele abre espaço para possíveis soluções em um 

trabalho artístico. Elementos isolados são agrupados dentro de uma narrativa e 

ganham um novo significado nessa interação, “as artes, em seu desenvolvimento, 

inventam compatibilidades entre heterogeneidades dadas” (MICHAUD, 2012, 

p.127, tradução nossa). Nesse sentido, a obra surge como invenção de um 

questionamento do artista, mas carrega aberturas para se compor na realidade do 

outro: é na sua “superabundância” que ela se amplia para questões não pensadas 

originalmente.  

Segundo Simondon, a cultura adota uma postura de defesa em relação à técnica 

e não enxerga no objeto técnico uma realidade humana. A identificação deste 

comportamento é carregado de preconceitos e guarda similaridades com a 

rejeição ao estrangeiro. Este distanciamento afasta o ser humano de uma 

consciência em relação ao objeto técnico, ou seja, do reconhecimento do caráter 

humano que reside neste estrangeiro. Sob este viés de recusa, à máquina é 

delegada somente uma função de utilidade, sem significações. E é justamente 

nesta falta de conhecimento da máquina que encontramos a alienação.  

A maior causa de alienação no mundo contemporâneo reside neste 
desconhecimento da máquina, que não é uma alienação causada 
pela máquina, senão pelo não-conhecimento de sua natureza e de 
sua essência, pela sua ausência do mundo das significações e por 
sua omissão no quadro de valores e conceitos que formam parte da 
cultura. (SIMONDON, 2007, p. 31, tradução nossa) 
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Esta alienação, por outro lado, vem acompanhada por uma idolatria à máquina 

por aqueles que desejam dominar seus semelhantes. Estes consideram em 

demasia que o grau de perfeição de uma máquina está relacionado ao seu grau 

de automatismo. Esta postura, numa projeção extrema, seria capaz de conectar 

todas as máquinas delegando a elas uma capacidade de dominação. Ao 

contrário, uma máquina aberta, segundo o autor, é que possui um “alto 

tecnicismo” (SIMONDON, 2007, p.33, tradução nossa), e um conjuto delas 

permite que o homem seja um “organizador permanente de uma sociedade de 

objetos técnicos” (Ibid., tradução nossa). 

Um outro aspecto interessante sobre a forma como os objetos técnicos são 

reconhecidos pode ampliar o entendimento desta questão: 

Para Simondon a cultura é desequilibrada porque reconhece 
apenas certos objetos, os objetos estéticos, e lhes atribui 
cidadania no mundo das significações, e ao mesmo tempo 
rechaça outros objetos, em particular os objetos técnicos, banidos 
para o mundo sem estrutura daquilo que não possui significações, 
mas apenas um uso ou função útil. Os objetos estéticos são os 
únicos que merecem ser considerados como portadores de 
sentido e de valor e que merecem ser interpretados, discutidos, 
valorizados e pensados, por exemplo, pelo pensamento filosófico. 
(CARVALHO, 2012, p. 245) 

 

Isso nos faz pensar a relação entre a câmera fotográfica e as imagens produzidas 

por ela, estas últimas muito mais acolhidas em estudos relacionados ao tema 

fotografia. Nesse sentido, a câmera fotográfica é comumente apresentada pelas 

suas possibilidades técnicas e modos de utilização, ficando muitas vezes 

ofuscada diante das discussões relativas à construção da imagem dentro de um 

trabalho poético. Evidenciar a visão de Simondon a respeito do objeto técnico é 

pertinente pois indica um caminho de resgate da presença do dispositivo 

fotográfico dentro do processo criativo. Este modo de olhar o dispositivo guiou 

todo o processo de criação da série de fotos “Fonte”, onde a atenção esteve 

presente em diversos momentos, não se restringindo apenas à análise das 

imagens resultantes. Neste caso, a escolha das câmeras utilizadas, da cena 

observada e a inserção espacial em função das possibilidades técnicas do 

dispositivo, foram alguns dos importantes aspectos evidenciados. A partir da 
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relação entre o fotógrafo e a câmera é que identificamos um caminho de 

propostas para a construção de um trabalho poético.  

Esta relação se constrói a partir do momento em que o fotógrafo se articula com a 

câmera incorporando nela sua visão de mundo. E isto só é possível se 

considerarmos que ela dispõe de abertura para tal acontecimento. É o que 

Simondon demonstra ao identificar que o aperfeiçoamento da máquina envolve 

um contato com uma informação exterior. 

O verdadeiro aperfeiçoamento das máquinas, aquele ao qual se 
pode dizer que eleva o grau de tecnicidade, corresponde não ao 
aumento do automatismo, senão, ao contrário, ao fato de que o 
funcionamento de uma máquina preserva uma certa margem de 
indeterminação. É esta margem que permite à máquina ser 
sensível a uma informação exterior. Através desta sensibilidade 
das máquinas à informação se pode consumar um conjunto 
técnico, e não por um aumento do automatismo. (SIMONDON, 
2007, p. 33, tradução nossa) 

 

Ampliando esta ideia para o processo criativo, temos a possibilidade de pensar a 

câmera dentro de uma margem de indeterminação, o que faz com que ela seja 

sensível às experiências e questionamentos do artista, o qual indica sua presença 

nesta relação com o dispositivo.  

O fotógrafo age a partir de uma necessidade de interação e expressa através da 

fotografia uma percepção de mundo, tendo a seu favor o dispositivo como uma 

extensão do seu próprio corpo. A câmera fotográfica, neste caso, é um meio que 

possibilita a concretização deste processo, ocupando um lugar como um ser 

técnico. É nesta interação do fotógrafo com a câmera que a imagem capturada 

pelo aparelho ganha um significado, evidenciando que o modo como a 

manipulamos com seus potenciais recursos e, sobretudo, suas limitações 

técnicas, é parte do processo de construção do trabalho criativo. As imagens que 

surgem daí carregam afetos e memórias e se relacionam diretamente com a 

natureza humana. A ação se dá em prol da concretização de uma ideia, da 

captura de uma cena percebida no tempo. 

O objeto técnico pode ser belo de uma maneira diferente, por sua 
integração no mundo humano que prolonga; deste modo, uma 
ferramenta pode ser bela na ação quando se adapta tão bem ao 
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corpo que parece prolongar de maneira natural e amplificar em 
alguma forma seus caracteres estruturais; [...] Esta beleza está na 
ação, e não é somente instantânea, senão também feita do ritmo 
dos horários de pico e das horas da noite. (SIMONDON, 2007, p. 
204, tradução nossa) 

 

A beleza a qual Simondon se refere tem pouca relação com o design ou a 

aparência de um objeto em si. Tem relação com a insercção de um objeto em um 

contexto que permite uma interação com o mundo. Segundo ele, “o objeto técnico 

não é belo em qualquer circunstância ou em qualquer lugar; ele é belo quando ele 

encontra um lugar singular e notável no mundo” (Ibid., p. 203, tradução nossa). 

Signfica que a partir desta ação é possível perceber uma intenção humana. No 

contexto aqui estudado, é também desta interação entre a câmera e o fotógrafo 

que nascem propostas de leitura de uma realidade, que não é a realidade em si, 

mas um olhar pessoal sobre ela. A série “Fonte” foi produzida numa fonte de uma 

praça localizada na cidade de Ilhabela, litoral de São Paulo. No entanto, não 

possui relação direta com a cena observada a olho nu e as imagens capturadas 

revelam uma leitura pessoal a partir de uma determinada realidade, 

transformando-se em algo totalmente diferente. O dispositivo fotográfico torna-se 

então um elemento fundamental neste processo.  

Um outro aspecto interessante existente na relação entre o fotógrafo e a câmera é 

exemplificado por Simondon através da memória. A memória no ser humano lida 

com lembranças que são construídas a partir da sua vivência, ou seja, ela se 

constitui de experiências adquiridas ao longo do tempo encaminhadas por 

interesses pessoais, escolhas, emoções. O ser humano é capaz de elaborar 

relações entre essas experiências, mesmo que haja uma distância entre um fato e 

outro, ou seja, trabalha na unidade das formas e na ordem. A memória da 

máquina por sua vez, trabalha com uma fidelidade de detalhes, armazenando 

dados, e, segundo o autor, “se faz sem uma memória prévia” (SIMONDON, 2007, 

p. 140, tradução nossa), ou seja, ela ocorre numa multiplicidade e desordem. 

Todavia, não é capaz de interpretar tais informações ou atribuir significados a 

elas. É no agrupamento destas duas memórias que emerge um processo único e 

complementar. Segundo Pascal Chabot (2013), 
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Simondon vê na cibernética uma maneira de ir além dos 
problemas colocados pelos estágios anteriores da evolução 
tecnológica. Máquinas de informação não substituem os seres 
humanos. Elas permitem uma colaboração, um “bom” 
acoplamento que realiza o ideal de uma “vida tecnológica”. (Ibid., 
p. 72, tradução nossa)  

 

Essa ideia de acoplamento é interessante para pensar a junção de dois seres, um 

técnico e outro humano, em uma unidade onde cada um desempenha um papel 

importante para um determinado fim. Se trabalhassem isoladamente não 

chegariam a um resultado desejado. Trata-se de uma coexistência, que, segundo 

Simondon, indica que “a vida técnica não consiste em dirigir máquinas, senão em 

existir no mesmo nível delas” (SIMONDON, 2007, p. 143, tradução nossa). Nas 

palavras de Chabot (2013), “somos parte guardiãos, parte servos. Nós somos, 

além de qualquer sentimento de alienação” (Ibid., p. 72, tradução nossa). Temos, 

assim, uma relação de reciprocidade, sem a necessidade de estabelecer 

hierarquias entre um ser e outro. 

Esta capacidade do ser humano de relacionar fatos, por exemplo, indica 

caminhos para pensarmos a construção de uma narrativa. Contextualizado no 

processo artístico, a união de elementos aparentemente distantes ganham 

sentido, podendo ser reconfigurados em uma nova realidade, graças à 

capacidade humana de abstração. O objeto técnico, por sua vez, oferece a 

possibilidade de concretização destas ideias. Em outras palavras, a câmera 

fotográfica trabalhará na captura de fotografias: ela faz uma leitura de dados em 

termos técnicos, organiza em sequência, nomeia, indica informações do momento 

da captura como dia e horário, por exemplo. O fotógrafo recolhe dela este 

material, que ele não seria capaz de produzir com a mesma precisão técnica da 

máquina sem a presença da mesma, e inicia um processo de articulação entre a 

sua percepção, as imagens geradas e as projeções e relações para a construção 

de um projeto artístico. Esta é a base para a elaboração de uma narrativa. 

Tecnologias, como as palavras, constituem ferramentas para 
interagir no mundo. Enquanto as palavras alteram as mentes, as 
tecnologias reorganizam materiais, produzem vestígios de nossa 
existência, dão suporte às narrativas. Através delas contamos 
estórias capazes de expandir a imaginação, a sensibilidade, e 
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criamos novos e mais complexos modelos de realidade 
expandindo nossa consciência. (FOGLIANO, 2012, p. 3) 

 

A teoria de Simondon tem proximidade com a estética e não é à toa que muitos 

autores que abordam seu trabalho levem a discussão para este campo. Segundo 

Yves Michaud (2012), “o que é mais importante no pensamento de Simondon é 

que ele é precisamente uma aproximação da estética, mais que da arte” (Ibid., p. 

129, tradução nossa). Essa ideia se relaciona muito mais com uma experiência 

proporcionada pelo objeto técnico em si do que a atribuição de um valor artístico 

dado a ele. Chabot indica, mais precisamente, o termo tecno-estética, utilizado 

por Simondon, o qual possui um significado que ultrapassa a tecnologia. 

Relaciona-se com a física, biologia e psicologia e é “orientada para processos” 

(CHABOT, 2013, p. 142, tradução nossa). Nesse sentido, e pensando em uma 

dimensão mais ampliada, é que o termo pode ganhar um significado mais amplo. 

Se existe uma experiência estética, é porque algo de repente se 
destaca no espaço ou no tempo, surge a partir do solo e se impõe. 
Em seguida, um ser humano (ou um grupo de seres humanos) 
poderia deixar o momento estético ser perdido numa impressão 
passageira ou elaborá-lo, tornando-o durável, comunicável, dando-
lhe assim uma consistência em objetos ou marcas simbólicas, 
inscrevendo-o em uma construção mais ampla. (MICHAUD, 2012, 
p. 129, tradução nossa) 

 

As experiências estéticas existem, então, a partir do momento em que o ser 

humano se torna sensível a elas. Acontecimentos do cotidiano poderiam ser 

apenas acontecimentos ordinários sem muita relevância. Mas podemos transformá-

los em uma fotografia, por exemplo, e torná-los notáveis, como nesta experiência 

das fotos da série “Fonte”. Antes disso, a câmera se torna um meio de interação 

entre o fotógrafo e a cena, sendo capaz de conduzir tal experiência estética.  

 
 
 
 
 
Notas 

 
1
 Pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP, sob 

orientação do Prof. Dr. Milton Terumitsu Sogabe e coorientação do Prof. Dr. Fernando Luiz Fogliano, para 
obtenção do título de Mestre em Artes Visuais. Parte do material apresentado neste artigo é resultado desta 
pesquisa, realizada durante os anos de 2013 a 2015.  
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2
 DSLR é uma sigla em inglês para Digital Single Lens Reflex. Na presente pesquisa, o modelo utilizado foi 

uma Nikon D7000. 

3
 A câmera de celular utilizada neste projeto foi a de um iPhone 4s. 
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