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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo uma discussão sobre a escanografia artística, através do 
trabalho da artista visual e fotógrafa alagoana Karla Melanias, intitulada "Bem-te-vi em meu 
sonho" (2016). O embasamento teórico está fundamentado no conceito teórico de Hans 
Belting (2014), sobre a imagem. Além de Gaston Bachelar (2008), Vilém Flusser (2002), e 
Infante (2013). A imagem realizada a partir de um escanner, apresenta um congelamento no 
tempo, onde ocorre um desejo de dar ao objeto escaneado o último sopro de vida. A 
natureza do material proposto e a forma em que ela opera não podem ser separados, de 
sua poética. A experiência funciona como meio, onde tudo é possível para traduzir estados 
interiores da alma em busca de transcendência, através do ato de passar pela luz. 

PALAVRAS – CHAVE 
imagem; escanografia artística; espaço-tempo. 
 
 
ABSTRACT  
This article aims a discussion about an artistic scannography [scanner photography] through 
the work of a Brazilian visual artist and photographer (Alagoas) Karla Melanias entitled 
"Bem-te-vi in my dream" (2016). The theoretical corpus approaches, more specifically, Hans 
Belting's concept of Image, (2014), Bachelar, Flusser and Infante. A MRI scan displays a 
freezing time, a wish to give to the object scanned the last breath of life. The nature of the 
equipment and the material can not be separated from the artist's poetic. Experience works 
as an environment, where everything is possible in order to translate the soul inner states, in 
searching of transcendence, through the act of the passing of the light. 
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Introdução 

A imagem um dos temas mais discutidos no século XXI, foi também um dos 

assuntos amplamente abordados pelos filósofos pré-socráticos. Por ser tão 

enigmática e de difícil apreensão, ultrapassam o limite da representação física e se 

desdobra em vários tipos, como: imagens mentais, físicas, sonoras, olfativas, da 

linguagem visual, entre tantas outras.  

Quanto à imagem fotográfica [fenômeno pela passagem da luz que remonta a 350 

a.C.]. As experiências executadas por físicos e químicos no século XIX, tornaram 

possível, fixar a imagem por meio da luz em superfícies sensíveis. O homem passou 

a ter um conhecimento mais preciso e mais amplo de outras realidades que lhes 

eram, até o momento, transmitidas unicamente pela tradição escrita, verbal e 

pictórica. 

Abstraindo os processos para obtenção da imagem e, buscando entender o que 

move o artista, percebemos que a fotografia tem a sua origem no desejo deste de 

congelar o tempo, de perpetuar o efêmero e o fugaz, movido muitas vezes por 

sentimentos inexplicáveis de outro modo. Se à imagem fotográfica atribuímos o 

caráter de testemunha irrefutável do tempo, congelando o exato instante em que 

algo existe ou acontece, sendo capaz de transformar, uma realidade passada em 

presente permanente, a tomamos como constatação maior de vida ou de morte, de 

presença e ausência em sua complexidade.   

O conceito antropológico de imagem de Belting (2014, p. 13–15, 21–22), trata da 

natureza intrínseca das imagens de serem ou significarem a presença de uma 

ausência, isto é, de estarem no lugar de algo real, como testemunhas da ausência 

daquilo que elas tornam presente. Seu argumento fundamental, que nos incita à 

reflexão a partir da experiência artística, é expandir o entendimento da imagem para 

além da dualidade de imagem interna/externa ou endógena/exógena, sem dissociá-

la em suas partes constitutivas. A imagem é o resultado de uma simbolização 

pessoal ou coletiva que nos permite compreender o mundo.     

Resultado de um ato que parte da intromissão de um ser, o fotógrafo/artista, naquele 

instante em que o objeto sai do tridimensional e fica registrado bidimensionalmente, 

retido no espaço do material sensível e no qual se corporifica e materializa, a 
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fotografia faz o momento fugidio se tornar palpável, trazendo à vida algo que estaria 

condenado ao esquecimento ou estaria apenas na memória dos envolvidos. A 

fotografia conforme Belting (2015, p. 279), reproduz o olhar que lançamos sobre o 

mundo e é sempre precedida de uma troca de dois olhares: o olhar que registra e o 

olhar que reconhece, e por essa razão, vemos o mundo com o olhar de outro (que 

confiamos como nosso) e num tempo sempre diferente e em deslocamento.     

Transitando por diversos tipos de produção, os artistas se apropriaram da imagem 

ao criar sem pudores normativos algo antes inexistente, fruto de sua experiência 

imaginativa, e das múltiplas formas de interferência no meio escolhido. Um enorme 

repertório de elementos, variáveis de artista para artista, que vai além da simples 

aparência das coisas comuns criando novos significados. O que é inerente a todos, 

entretanto, é o desejo de transmutar a realidade e se apropriar de equipamentos que 

produzam imagens, que nem sempre foram criadas para fins artísticos, mas que 

vieram de outras áreas do conhecimento humano a exemplo da ciência.  

Assim, os avanços das técnicas e equipamentos abrem um leque significativamente 

amplo para a obtenção de imagens que permitem ao artista buscar novos modos de 

se fazer presente no mundo, manipulando livremente esses meios, dentro de toda a 

gama de possibilidades oferecidas atualmente. Essas questões, que vem 

sendo objeto de investigações dessas autoras, [pesquisadora, doutoranda e 

estudante PIBIC] apontam para conceitos de Apropriação, Desconstrução e 

Hibridização na fotografia artística contemporânea das Regiões Norte e Nordeste do 

Brasil, com ênfase nas produções artísticas, que perpassam uma diversidade 

cultural e identitária, o que retoma, portanto à linha central da pesquisadora, 

“Antena/Raiz”, (CNPq-UFBA-PUC/SP), desde 2000. 

Neste sentido, este artigo propõe apresentar uma obra da artista visual e doutoranda 

Karla Melanias, também autora deste texto. Que poderemos dizer de uma artista 

que, subvertendo a ordem e os processos para obtenção da imagem, se insinua em 

experimentos inusitados, utilizando um aparelho que têm na luz seu elemento 

principal para obtenção da imagem, sendo usado com outra finalidade que é um 

digitalizador ou escâner? 
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Breve percurso da escanografia artística 

A principal referência para a pesquisa de Melanias é a tese do doutorado de Infante, 

artista e pesquisador espanhol, intitulada Procesos y métodos digitales aplicables a 

la gráfica contemporánea. Escanografía: arte a través del escâner (Madrid, 2013), 

que apresenta o panorama mais completo sobre a escanografia artística até o 

presente momento. Segundo ele, o escâner foi criado pelo norte-americano Ray 

Kurzweil, em 1975, e sua função original era exclusivamente dedicada à reprodução 

de livros e documentos de papel, sendo posteriormente adaptado para a 

transformação de películas fotográficas negativas e positivas em arquivos digitais.  

A inquietação artística, no entanto, subverteu a função original desse aparato. 

Alguns artistas, em geral fotógrafos profissionais, adquiriram escâneres de alta 

resolução para transformar fotogramas de filmes negativos e positivos em arquivos 

digitais, e passaram a explorar as possibilidades de criação de imagens com o 

próprio escâner para outros fins artísticos. Se o escâner foi criado para ser 

coadjuvante da fotografia, na última década tem ocupado o lugar de destaque  

O francês Christian Staebler criou uma página Web onde se reúnem diferentes 

artistas do mundo que utilizam a escanografia, formando-se o grupo internacional 

Scannography1. Infante apresenta um descritivo com cerca de cento e cinquenta 

artistas escanógrafos, cujos trabalhos foram localizados na internet e que 

apresentam uma variedade de estilos e formas de trabalhar muito diversificadas com 

o escâner. Os artistas mais proeminentes citados são: Jeff Mihalyo, Liz Atkin e Patri 

Feher, entre outros.  

A partir desse autor, situamos a escanografia artística na atualidade, sobretudo 

documentada na Europa e EUA, e contextualizada no cenário contemporâneo das 

artes visuais. Trata-se de uma linguagem emergente e ainda pouco conhecida se 

comparada à fotografia, por exemplo. Consiste na criação de imagens com o uso 

dos variados tipos de escâner e que exclui o uso de câmera fotográfica, permitindo a 

criação de imagens por contato direto. Isso é possível porque o escâner possui uma 

fonte de luz própria capaz de transformar qualquer objeto colocado sobre sua área 

digitalizável em imagem digital, com minuciosa precisão e riqueza de detalhes.  
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Nesse processo cada artista desenvolve um jeito próprio de criar, o que resulta em 

obras com características muito distintas, usando-se técnicas secas ou molhadas 

para trabalhar com a matéria escolhida. Objetos, plantas, animais ou qualquer coisa 

colocada sobre o espaço pré-determinado do equipamento, pode se tornar imagem. 

É a expansão dos limites inventivos da imagem digital, adquirida e construída a 

partir de objetos reais, que a escanografia permite explorar a partir de 

experimentações artísticas que se aproximam e distanciam, por seu caráter singular, 

dos experimentos fotográficos que se desenvolveram desde o século XIX.   

Considerações sobre a linguagem escanográfica 

Percebemos que o espaço escanográfico é estabelecido como um campo pré- 

determinado, e onde será posto, por meio dos objetos, o sujeito-criador. No caso do 

escâner plano, especificamente, o aparato está imóvel e à espera do que será 

colocado sobre a superfície neutra e transparente. Essa área delimitada pelo espaço 

físico do equipamento assemelha-se ao espaço pictural, porque o artista 

escanógrafo, como o pintor, por assim dizer, compõe a imagem sobre uma área 

“virgem”; decide o que colocar sobre a superfície vazia e se coloca como sujeito, 

tanto quanto o pintor precisa se colocar sobre o campo pictórico, seja qual for a 

superfície da pintura.   

Segundo as observações de Infante (2013), ao comparar fotografia e escanografia, 

em contrapartida, a diferença mais direta que se observa entre as câmeras 

fotográficas digitais e os escâneres é a forma de se ver o objeto. Na câmera, o 

objeto se encontra frontal ao fotógrafo, é o fotógrafo quem se movimenta para 

“enquadrar” o “objeto”. O escâner plano, ao contrário, é estático e horizontal. São os 

objetos que precisam ser colocados sobre a placa de vidro que o compõe para 

serem digitalizados (escaneados).  

De imediato, há uma diferenciação crucial entre a noção de tempo com que a 

câmera fotográfica e o escâner operam. No caso da fotografia, o aparato é capaz de 

dividir o tempo cronológico representado pela medida S (segundo) e que determina 

o ato fotográfico como recorte único e indissociável no tempo e no espaço. Ao 

subdividir o tempo mínimo em partes ainda mais ínfimas, a inscrição da imagem 
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ocorre por meio de um ato complexo e pontual compreendido a partir da noção de 

tempo-instante.  

No caso da câmera, a variante do tempo é controlável, por meio do mecanismo 

interno da câmera (obturador). Contudo, ainda que o fotógrafo possa controlar a 

velocidade da captura fotográfica, a instantaneidade do ato é imutável. Dá-se o 

golpe único, pleno, instantâneo. Conforme o modelo de escâner plano e do tipo de 

resolução pré-estabelecida, a duração do processo para transformar o objeto em 

imagem pode ser maior ou menor, de acordo com a tecnologia empreendida e suas 

variantes. Independe da vontade de quem opera o equipamento. E trata-se, de uma 

noção de tempo dilatado num ato contínuo, que precisa fazer o feixe de luz 

perpassar toda a superfície horizontal interna do escâner, atravessando o vidro e 

refletindo cada mínima parte do objeto ali colocado. 

Desse modo, compreendemos que na escanografia o tempo do ato da “captura”, da 

inscrição da imagem é contínuo e alargado, funciona a partir de outra lógica. Não se 

trata de realizar um corte preciso, que pode durar mais ou menos tempo, como a 

câmera fotográfica é capaz de realizar. Na câmera, ao se manusear o dispositivo do 

equipamento responsável pela regulação do tempo (o obturador), há múltiplas 

possibilidades de uso da velocidade, mas o princípio de golpe único do ato 

fotográfico permanece. Com o escâner, não se pode determinar o tempo da captura 

e transformá-lo num corte preciso e controlável. É um tempo determinado por um ato 

contínuo e dilatado que torna imagem tudo o que estiver posto sobre a área e que 

seja atravessado pela fonte de luz interna do equipamento.  

Essas considerações nos apontam caminhos para a investigação quanto ao modus 

operandi da escanografia artística, como técnica e linguagem, com o objetivo de 

expandir as noções acerca de sua relação espaço-temporal. Como afirma Belting 

(2014, p.12–15), as imagens requerem uma corporalização para adquirirem 

visibilidade, dito isso num contexto de imagens fúnebres, e reforça que um corpo 

perdido é permutado pelo corpo virtual da imagem. Mencionando a obra de Régis 

Debray, Vie et mort de l’image (Vida e Morte da Imagem), em que este afirma que a 

origem da imagem já está fortemente associada à morte, não limitada ao significado 

da morte em si, e que Debray atribui um peso igual às imagens que vivem apenas 
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no nosso pensamento e na nossa imaginação em relação às imagens físicas. Com 

essa argumentação, ele diz que imagens mentais e imagens físicas estão 

interligadas numa relação de reciprocidade, e que é a distinção o que distingue as 

imagens, na verdade, é a distinção entre imagem e meio, muito mais para entender 

o paradoxo das imagens do que por uma dissociação necessária. 

Desse modo, percebemos que a partir da obra escanográfica “bem-te-vi”, 

ingressamos em um terreno experimental e analítico denso, em que o modo de 

realizar a imagem e o conteúdo de que trata essa imagem corpórea da morte, 

alargada no tempo, nos permite entender e concordar com a proposição 

antropológica de Belting (2014, p. 21–22) em que tudo o que comparece ao olhar ou 

perante o olho interior, nesse duplo lugar que ele argumenta tornar-se uno, 

indissociável, faz aclarar-se através da imagem ou transformar-se numa imagem, e 

que por meio desse olhar mais abrangente o homem não surge como senhor de 

suas imagens, mas como “lugar das imagens”. O aparato técnico que temos 

desenvolvido desde sempre na história da humanidade, apenas nos dá a dimensão 

de quão mutáveis nós somos, de quanto e como buscamos encontrar caminhos e 

respostas para lidar com as inquietações de cada época. O conceito de imagem 

tratado aqui, só pode dar conta disso se entendermos que imagem e meio são as 

duas faces de uma mesma moeda, conforme Belting (2014, p. 23), impossíveis de 

separar, ainda que em separado signifiquem também coisas diferentes.  

A escanografia de um pássaro onírico 

“Bem-te-vi” é a obra inaugural da minha criação escanográfica com pássaros mortos. 

Minha pesquisa com o escâner começou por acaso, ao encontrar um pequeno 

animal morto me senti desafiada a criar uma última imagem, como se fosse possível 

fazê-lo retornar à vida. A fotografia, naquele momento, não me pareceu suficiente 

para materializar uma imagem muito antiga da infância. Seria o escâner capaz de 

me fazer encontrar essa imagem do pássaro silenciado na minha memória? Ainda 

me soava o canto entrecortado do bem-te-vi, anunciado por minha avó paterna: 

“quem partiu já está chegando”. Era sempre o prenúncio mágico de uma visita 

inesperada.   



 

1745 BEM-TE-VI EM MEU SONHO: POÉTICA DA IMAGEM ESCANOGRÁFICA 
Maria Celeste Almeida Wanner / UFBA, Karla Moura da Silva Melanias Barbosa / Doutoranda PPGAV – UFBA, Norma Suely 
Machado Cavalcante / Graduanda UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

Assim o pássaro chegou até a mim pelas mãos de um amigo poeta. Morto, incapaz 

de voar ou cantar, começando a se decompor e a cheirar mal, foi a primeira 

obstrução que tive que enfrentar para criar esse trabalho. Não era a imagem da 

morbidez que movia, o meu interesse, mas também não colocaria jamais entre os 

vidros de um escâner plano um pássaro vivo. Era a oportunidade de enxergar na 

morte a vida e de utilizar a luz prolongada do escâner como possível renascimento 

do corpo. Enquanto o pássaro descongelava e era iluminado debaixo de uma 

“cortina” negra improvisada, eu não fazia ideia do que surgiria. Alterei ali mesmo a 

imagem, até encontrar um novo pássaro ressuscitando na escuridão profunda, como 

uma imagem de sonho. 

Aquele pequeno ser de asas em sua flutuação solitária, num microcosmo construído 

a partir da memória, mas expandido à representação também do universo, ocupou 

uma lacuna entre tempos, espaços e existências. Lugar de encontro entre os 

universos interior e exterior indissociáveis, como reforça Belting (2014) ao longo de 

sua obra que trata da antropologia da imagem e que tratamos neste artigo, para se 

tornar imagem-sonho, imagem-canto. Minha obra de boas-vindas ao bem-te-vi. A 

materialização possível de uma imagem nunca vista, digo, o pássaro cantando 

aquele canto durante minha infância, imagem sonora e afetiva, que relaciona a 

natureza aos sentimentos humanos. O fim dependente do meio para existir em dupla 

existência: como obra tangível e como imagem da intangibilidade dos sentimentos.    

O escâner se transformou em câmera fotográfica e superfície pictórica, ao mesmo 

tempo, e me permitiu mergulhar mais fundo na invisibilidade da imagem ao 

encontrar uma forma de me relacionar com o bidimensional nessa superfície 

“subvertida”. Apropriando-me desse aparato técnico para criar um modo de 

operação e manuseio distintos de sua função original, bem como me apropriando de 

matéria orgânica para reconstruí-la como obra artística, aqui especificamente um 

animal morto, encontrei a interlocução entre real e imaginado, real e fantástico. 

Essa experiência de criação realizada com um equipamento, máquina de luz, 

inventado para outro fim, sem dúvida, tem me permitido lidar com a fragilidade da 

existência como tema. É a transformação da própria imagem do ser que vai além de 

um vestígio ou registro, a partir desse “banho” de luz, e que retira do animal a sua 
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última imagem, transformando-o em obra visual em que a cosmovisão do sonho e 

da memória afetiva formam a paisagem. 

Dois mundos potenciais – e um enorme lastro entre eles se revelaram para mim no 

ato escanográfico. Entre o momento de ver a inscrição da imagem direta do pássaro 

num fundo escuro e dessa imagem transformada em obra – com o uso do software 

editor do próprio escâner – apresentou-se uma fascinante descoberta que me 

permite buscar na visualidade dos seres mortos uma poética sobre a vida, sobre o 

tempo, sobre o espaço. O cosmo como casa, o ser-o-outro como ser-o-mesmo, o 

olhar para fora como olhar para dentro. Como se, ao imaginar a vida na memória e 

no sonho, reinventasse a imagem do ser real dando-lhe “ânima”, por meio da luz, 

como um sopro dotado de poder mágico.      

 
Karla Melanias 

bem-te-vi em meu sonhos, 2014 
Escanografia 
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No processo de transformação, de sentido e significado da imagem “real”, 

reelaborada como imagem onírica, em que o fantástico assume o protagonismo e 

tudo se torna possível, busquei recriar meu próprio mundo e compreendi que não 

era sobre a morte ou sobre a natureza apenas que estava falando, mas sobre 

lugares recriados, antes submersos dentro de mim e, quem sabe, dentro de cada um 

de nós. A partir da experiência individual podemos expressar por meio da arte, 

questões que nos dizem respeito a todos nós, porque a imagem tem o poder de se 

tornar poesia quando lhe atribuímos qualidades estéticas e simbólicas, advindas da 

experiência do lembrar e sentir.    

Sobrepostas em camadas da nossa imaginação, relacionadas às experiências da 

infância, quando o mundo nos chega com toda a sua força nas primeiras percepções 

e sensações, as imagens do afeto são decantadas através do tempo. Essa obra é 

um retorno a esse lugar desconhecido que espera o ser inesperado. Uma 

conciliação entre mundos, rememoração dessa fase da vida em que a realidade e o 

fantástico coabitavam ainda com ampla liberdade. Imaginar o pássaro no silêncio da 

casa paterna e numa paisagem onírica da infância é a apropriação do potencial 

revelado pela imagem desde sua criação até a sua imanência.     

A subjetividade das impressões, sensações e sentimentos humanos a partir da 

experiência do sujeito/artista que se torna um criador, pode ser encarada nessa obra 

como uma proposição metafórica sobre o paradoxo da vida. Ao confrontar o estado 

pós-morte, suscetível ao perecimento acelerado e que nos causa repulsa e 

desconforto, encontrei na escanografia uma linguagem visual capaz de oferecer 

caminhos desconhecidos a serem percorridos. Isto porque, no processo da criação, 

na fixação digital da imagem, o olhar para fora se torna, ainda mais, voltar-se para 

dentro.  

O aparato escanográfico, nesse caso, não permite observar, medir e escolher a luz, 

como permite a fotometria do equipamento fotográfico. O escâner tem sua própria 

fonte de luz que percorre a área no seu tempo próprio de maneira contínua e que 

não se pode interromper, mas que tem a possibilidade de ser repetida quantas 

vezes se queira. Essa peculiaridade provoca um tempo de espera que desencadeia 
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já em si um hiato de tempo, entre o que se vê e o que vai se tornar imagem digital. 

Provoca um mistério entre o momento em que se coloca sobre o escâner o objeto e 

em que surge a sua imagem, tempo expandido e único.  

Concordamos com Bachelard (2008, p. 216; p. 224), que queremos fixar o ser e, ao 

fixá-lo buscamos transcender todas as situações, confrontando o ser do homem com 

o ser do mundo, que atribuímos poderes de determinação ontológica aos advérbios 

de lugar, como aquém e além, aqui e aí, e que a imaginação poética nos permite 

explorar o ser do homem como o ser de uma superfície. Em conformidade com o 

conceito de imagem trazido por Belting (2014) podemos compreender imagem como 

superfície que separa e une, ao mesmo tempo, a região do mesmo e a região do 

outro. Buscamos compreender, assim, como a obra “bem-te-vi”, criada a partir da 

experimentação escanográfica pode ter múltiplos desdobramentos interpretativos. É 

certamente a fragilidade dos sentimentos humanos que a fragilidade do pássaro nos 

desvela. Imagem do não humano que nos permite olhar para as profundezas do 

nosso próprio ser e encontrar no caráter sensível da imagem a nossa própria 

mortalidade como principal referência metafórica. 

Conclusão 

Neste cenário de complexidades e incertezas, uma indagação ao assumir como: a 

arte de seu tempo – tempo de deriva, de fragmentação, com experiências 

plurisensoriais, de temporalidades e espacialidades múltiplas, em que tempo se 

insere esse fazer artístico aqui tratado? Ao lidar com a natureza morta, com o 

pássaro morto, objetiva a perpetuação da matéria, com o congelamento do corpo 

inerte, ao passar pelo banho de luz que é transmutado num novo e outro pássaro, 

expandido em sua potencialidade estética e simbólica.  

 “Bem-te-vi” retorna pelo renascimento que advém da imagem do sonho por meio de 

um “banho” técnico e ritualístico de luz, lugar em que realidade e fantasia se fundem 

e transpõem imagem-registro e meio-técnica. A obra e o processo de criação remete 

a um forte sentimento topofílico, uma relação visceral com a natureza, a memória e o 

sonho a partir do lugar de origem, tanto geográfico quanto genealógico. Um novo 

“bem-te-vi” ressurge reinventado no lugar daquele que morreu fisicamente e que 

corporificou a imagem interior, do pássaro imaginado, pelo rastro do seu canto, 
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marca indelével de algo que não voltará nunca mais, porém, se mantém imagem 

viva na memória.  

Existe na imagem, e na obra que aqui apresentamos um paradoxo direcionado para 

permanência e perda, figurado pela certeza de uma ausência constatada pela 

presença na imagem. Um algo que se foi e que resulta numa nova imagem 

perpetuada pelo espectro de luz. Um pássaro representado num espaço 

transmutado em duplo sentido: finitude da matéria e infinitude do cosmo. Surge de 

um microcosmo alimentado pela experiência pessoal da artista e o transcende 

quando se amplia ao renascer e ao constante devir. 

Esse trabalho artístico apresenta a inquietação diante do objeto escolhido e a ânsia 

de “colher” sua última imagem, como sopro de vida que se esvaiu para se eternizar 

como uma forma de homenagem e rendição. Assim, rompendo as barreiras do 

previsível, assumindo e se utilizando, do tempo expandido do escâner, em sua 

forma própria e desenvolvida, como método particular pela artista, tratamos de 

apresentar uma imagem ressurgida poeticamente e que se impõe como resistência 

e sobrevivência, se perpetuando como obra artística. 

 

 

Notas 
1  Grupo Scannography. (2004). Disponível em: <http://www.scannography.org> Acesso em: 20 out. 2014. 
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