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RESUMO 

O artigo aborda o uso de técnicas e tecnologias desenvolvidas pela ciência e apropriadas para um 
fazer artístico, especificamente discute como a prática fotográfica, resultado de pesquisas e ideias 
científicas foram utilizadas pela ciência e apropriadas pela arte através de práticas que prescindem o 
uso do aparelho fotográfico. Para isso discorre sobre a produção do fotograma e da produção X-Ray 
de Helmut Newton. O artigo também discute a classificação dessas imagens produzidas sob o viés 
dos autores Lúcia Santaella e Winfried Nöth (1997) e Paul Virilio (2002) na produção, evolução e 
perspectiva histórica em relação à imagem. 
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ABSTRACT 

The article covers the use of techniques and technologies developed by science and appropriate to 
an artistic work, specifically discusses how the photographic practice, research results and scientific 
ideas were used by the science and art through the appropriate practices which do not require the 
use of photographic apparatus. For that talks about the production of the frame and the X-ray 
production of Helmut Newton. The article also discusses the classification of the images produced 
under the bias of the authors Lúcia Santaella e Winfried Nöth (1997) e Paul Virilio (2002) in the 
production, evolution and historical perspective in relation to the image. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história da ciência e da arte seguem em linhas paralelas. É comum nas sociedades, 

estudos, inventos e técnicas científicas serem apropriadas pela cultura e pela arte para fins estéticos.  

 A câmera e o desenvolvimento da técnica fotográfica foram resultados de estudos realizados 

ao longo da história por diversos pesquisadores sobre os fenômenos óticos e as experiências físicas 

e químicas sobre ação da luz em determinados suportes. Antes de artística, foi uma proposição 

científica.  

 A história da fotografia se inicia com os estudos sobre óptica a partir de Aristóteles (384-322 

a.C.) quando este observa a imagem exterior projetada na parede de um quarto escuro, desenvolve-

se com a invenção de aparelhos capazes de captarem a luz, como a câmera escura e se expande com 

a descoberta de materiais sensíveis e suportes capazes de reterem as informações luminosas. 
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Finalmente em 1839 a associação entre Niepce e Daguerre resulta na produção dos daguerreótipos 

,a primeira manifestação fotográfica em larga escala. 

Até o advento da câmera fotográfica (no princípio conhecida como daguerreótipo) foram 

necessárias confluências de acontecimentos e pesquisas sobre a ótica, a perspectiva, o estudo da luz, 

e de materiais sensíveis. O estudo que começa com Aristóteles, a.C culmina em 1839 no 

lançamento do daguerreótipo por Louis Daguerre, que teve o reconhecimento na sociedade como o 

inventor da fotografia. No entanto, Daguerre concretiza em um aparelho, as idéias já discutidas e 

pesquisadas. 

No início da prática fotográfica, críticas eram feitas à fotografia devido às suas 

características e limitações técnicas. Apesar de na época ser considerado um meio fiel de registrar a 

realidade, ou seja, era uma forma de registrar e apreender o mundo, os resultados imagéticos eram 

deficientes e ficavam aquém de ilustrações ou pinturas mais realistas. No entanto, alguns cientistas 

viram nessa prática a possibilidade de estudo da natureza e do homem, como Charles Darwin que se 

utiliza de fotografias para estudar expressões e gestos, uma vez que a prática fotográfica 

proporciona o congelamento de um instante e apreende detalhes que muitas vezes o olho humano 

não capta. Para ciência, desde o princípio, a fotografia apresenta uso pragmático.  

O advento da fotografia favoreceu uma mudança na percepção artística devido ao seu 

caráter técnico e suas possibilidades de expressão visual. No início, mesmo ainda não sendo 

reconhecido o ato fotográfico como um procedimento artístico e de linguagem própria, já havia a 

prática da apropriação da imagem fotográfica para a realização de obras de artes visuais (DUBOIS, 

2001).  

No entanto, também surge o questionamento se a fotografia deveria ter mérito artístico, já 

que as imagens eram produzidas através de um aparelho técnico e não pela habilidade manual do 

homem (BENJAMIN, 1994). Calcada ainda na idéia do fazer artístico como habilidade manual, as 

críticas eram feitas principalmente a uma máquina produzindo imagens e pela reprodutibilidade 

técnica dessa imagens, perdendo-se o teor de cópia única. Vista como resultado de um aparato 

mecânico não era admitida como artística, uma vez que o registro fotográfico era realizado por uma 

máquina, algo automático. 

Nos primórdios do século XX, a fotografia passa a ser admitida como expressão artística, 

pois possuía linguagem própria passível de ser utilizada no fazer artístico. Alguns artistas, dentre 

eles Man Ray e László Moholy-Nagy viram na câmera e na prática fotográfica a possibilidade de 

libertar a arte da mímese e explorar e ampliar a linguagem artística. O aparelho fotográfico, fruto da 

ciência e caracterizado nos primórdios da fotografia como algo que possibilitava a captura da 

realidade e em uma visão mecanicista argumentando que registrava a realidade, vai aos poucos se 

diversificando e ampliando do uso pragmático e objetivo para o uso estético da arte.  
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Algumas técnicas fotográficas são resgatadas pelos artistas do começo do século XX, entre 

elas o fotograma e em meados desse mesmo século outras tecnologias foram incorporadas no ato 

fotográfico, como as radiografias de Helmut Newton. 

 

2. FOTOGRAMA NA CIÊNCIA E NA ARTE 

Fotogramas são produções em que não se utiliza câmera fotográfica. Nesse tipo de prática 

uma fonte de luz incide sobre o papel emulsionado contornando e registrando a silhueta do objeto 

que estiver sobre o papel (MONFORTE, 2007). Não há a mediação da câmera e o resultado é uma 

cópia única e sem negativo fotográfico. No caso dos fotogramas, dispensa-se o aparato tecnológico 

e trabalha-se apenas com a luz que é peculiar ao processo da fotografia. Por não necessitar de um 

aparato técnico, ou seja, por não estar mediado por um aparelho óptico, os resultados de um 

fotograma muitas vezes não são considerados fotografias. 

Na história da fotográfica consta que os primeiros fotogramas foram feitos com a intenção 

de registrar e fixar uma imagem (GERNSHEIM, 1966). Há registros de experiências em que objetos 

eram projetados em uma folha de papel impregnada de cloreto de prata para registrar a silhueta do 

objeto. Dentre os pesquisadores estão Thomas Wedgwood e John Herschel. Wedgwood em 1790 

capta silhuetas de folhas e vegetais sobre couro mediante a ação da luz sobre o couro branco 

impregnado de nitrato de prata. Essas primeiras experiências não obtiveram êxito na permanência 

dessas imagens, já que por falta de técnica de fixação, o registro esmaecia. Em 1819, John Herschel 

através do tiossulfato de sódio consegue um fixador capaz de reter a imagem registrada. 

Antes do anúncio oficial em 1839 da descoberta da fotografia na França, o inglês William 

Henri Fox Talbot desenvolveu experimentos para a obtenção de cópias por contato de folhas, rendas 

e desenhos utilizando a ação da luz (NEWHALL, 2002). Chamou estas cópias de “desenhos 

fotogênicos” (Imagem 1).  

Imagem 1: Erica mutabilis,  W. H. Fox Talbot,1839. 
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O francês radicado no Brasil, Hercules Florence, também desenvolveu pesquisas com o 

intuito de captar imagens pelo contato de objetos e desenhos em um papel ou placa sensibilizada e 

posteriormente exposta à luz (KOSSOY, 1980). Florence, contemporâneo de Talbot, Daguerre e 

Niepce, também produziu experiências captando imagens usando a luz do sol. 

As experiências cientificas para registrar uma imagem pela ação da luz sobre um suporte 

utilizando-se de elementos químicos serão retomadas no começo do século XX por artistas 

interessados na linguagem visual proporcionada por essa técnica. Man Ray e László Moholy-Nagy 

são dois expoentes que se utilizam e se apropriam da técnica e a explora de uma maneira artística. A 

técnica que hoje seria o equivalente ao fotograma, surge de uma necessidade científica e é 

incorporada como linguagem da arte.  

Man Ray desenvolve a “Rayographs” posteriormente chamada de fotograma. A 

“raiografia” (Imagem 2) era realizada colocando o objeto diretamente sobre o papel fotográfico que 

era então exposto à luz. As imagens resultantes apresentavam uma ambiguidade dos objetos 

expostos à luz, inclusive a sua sombra (THAMES & HUDSON, 1982). 

                                              Imagem 2: Man Ray - Sans titre, 1922 

 

O artista gráfico László Moholy – Nagy também realizou diversas produções de 

fotogramas, para ele o fotograma era a chave real da fotografia, já que registra as formas produzidas 

pela luz e sem a necessidade de um aparato tecnológico e era o meio mais desmaterializado 

comandado pela nova visão e por leis ópticas peculiares (FIEDLER, 2001). A fotografia para 

Moholy-Nagy, através dos fotogramas era um novo modo de ver e comunicar.  
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   Imagem 3: Moholy-Nagy, The photograms, Catálogue Raisonné. 

 

Enquanto na ciência a produção deste tipo de imagem visava a função pragmática de 

registrar qualquer elemento que pudesse ser fixado em uma superfície através da luz e agentes 

químicos, nas artes, já de posse da técnica, a intenção era produzir imagens estéticas explorando 

artisticamente toda a possibilidade que a prática do fotograma oferecia. Assim, era possível explorar 

composições que produzissem um discurso artístico. 

Considerando que na arte a função estética é dominante e que o objetivo dessa função é a 

consecução do prazer estético, ou seja, qualquer coisa ou ação artística que gere um objeto de prazer 

estético (MUKAROVSKY, 1997), nos fotogramas de Moholy-Nagy e Man Ray pode-se inferir que  

a função estética predomina. 

Já na experiência de Talbot, apesar de estar implícita uma função estética, percebe-se pelo 

aspecto do suporte e pela disposição da imagem que a função primeira era a de uma experiência 

científica, que poderá ter uma função estética secundária, mas sem intenção artística. Não há 

intenção de gerar um discurso pela imagem. A imagem é tão somente um resultado de uma 

investigação de luz sobre objeto, impregnando um material quimicamente sensível. 

Segundo Aumont (1993, p.165) a fotografia sob a direção de Niepce e Daguerre para fixar 

a reprodução das aparências e os desenhos fotográficos de Fox Talbot consistem até certo ponto na 

mesma invenção, a diferença está no uso social desses dois tipos de fotografia, pois o primeiro 

serviu de imediato para se fazer retratos e paisagens e o segundo deu origem a práticas mais 

originais, como o fotograma.  

Essa apreensão da realidade por meio do fotograma pode proporcionar imagens não 

controláveis e imprevisíveis, pois não há como controlar todo o processo e prever o resultado, são 

realizadas somente algumas previsões e suposições. 
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3. AS RADIOGRAFIAS DE HELMUT NEWTON 

Na medicina as técnicas óticas são capazes de fazer ver aquilo que realmente não eram 

vistos através dos microscópios, telescópios, radiografias. 

As características de alguns aparelhos técnicos muitas vezes são incorporadas como 

linguagem e meios de expressões artísticas e comunicacionais. Nas fotografias da série X-Ray de 

Helmut Newton, fotógrafo de moda da metade do século XX em diante, são utilizadas imagens de 

radiografias para uma realização artística fotográfica.  

Em X-Ray, Newton queria ver o que acontecia sob a carne quando se utilizava alguns 

objetos de moda. Nessa série estão imagens de raios-x de um pé vestindo um sapato salto stiletto 

(salto longo, salto fino e alto encontrado em algumas botas e sapatos) e  imagens das mãos de uma 

modelo vestindo diamantes da marca Bulgari. Depois de radiografadas o resultado foi fotografado 

por Newton. 

Com a intenção de verificar as conseqüências de alguns objetos de moda na corpo humano, 

o fotógrafo mesclou uma visão pragmática com uma realização estética. Newton se utiliza da 

radiografia, técnica da medicina cujo aparelho produz imagens intracorpórea para realizar 

fotografias além do invólucro da pele. 

A câmera fotográfica possibilita a captura da luz refletida pelos objetos, ou seja, o que se 

consegue como imagem é a forma externa do corpo retratado, já o raio-X, através das emissões 

eletromagnéticas, semelhante a luz visível, registra além do invólucro externo do objeto retratado. 

Newton recorreu a um aparelho utilizado na medicina para conseguir construir um discurso estético, 

já que a fotografia convencional era incapaz de produzir as imagens intracorpóreas. 

Segundo Krauss (2002,) existem espaços discursivos na fotografia, uma mesma imagem 

fotográfica poderá estar no espaço de discurso da estética (artes) ou da ciência (medicina) 

dependendo de como é tratada. No caso de uma radiografia convencional apenas para diagnóstico 

médico, o tratamento dado a imagem é aquele que possibilite verificar objetivamente as estruturas 

intracorpóreas a fim de verificar possíveis anomalias. No caso da apropriação da radiografia para 

uma prática artística o tratamento da imagem é aquele que possibilite pela composição,  linhas e 

formas gerar um discurso estético. 

As normas estéticas da fotografia de Newton podem ser verificadas pelo enquadramento e 

disposição dos objetos retratados. A intenção de incorporar na imagem objetos de moda que 

interferem na anatomia do corpo proporcionam na figura 4 um contraste visual do objeto em relação 

ao corpo, o objeto de moda mais esbranquiçado em contraste com o fundo preto e o corpo em tons 

acinzentados. As linhas retas dos ossos do metatarso e as curvas no arco planar, provocadas pelo 

salto, produz um desenho de formas contrastadas entre linhas retas e curvas. Já na imagem 5 há o 

mesmo contraste tonal da imagem 4, mas pouco contraste de formas. 
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A imagem estética é por natureza polissêmica, ou seja, possibilita ampla interpretação. O 

mesmo aparelho técnico utilizado na medicina foi utilizado na produção artística, no entanto, a 

polissemia para fins médicos é pouco aceitável, uma vez que se busca uma interpretação mais 

objetiva possível da imagem radiográfica. Já nas imagens de Newton, por se apropriar de um 

aparelho médico para gerar um discurso estético, essa polissemia é aceita e estimulada , tanto que 

podemos gerar diversos interpretantes (no sentido da semiótica peirciana) para a imagem 5, dentre 

eles um de que a imagem da mão humana se assemelha a  pata de galináceos.   

                                           
                                       Imagem 4: Helmut Newton, X – Ray with chain, 1994 

 

Imagem 5: Helmut Newton, Van Cleef & Arpels Diamond Bracelet X-Ray, 1979 
 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS: PRODUÇÃO E PERSPECTIVA HISTÓRICA 

A classificação das imagens técnicas em um contexto histórico foi realizada por Santaella e 

Nörth (1997) pelo prisma dos paradigmas: pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico, em que os 
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critérios de classificação são: os materiais, os instrumentos, as técnicas, as mídias. 

No paradigma pré-fotográfico as imagens seriam as artesanais, que requerem habilidade 

manual, são perecíveis pelo manuseio e suporte e geram cópia única. Nesse tipo de produção estão 

as pinturas, esculturas. No paradigma fotográfico são imagens óticas, com necessidade de um 

referente visual, produzida em suporte fotossensível que reage a luz (emulsão do filme) e passíveis 

de reprodução, como a fotografia, cinema, televisão. No pós-fotográfico são as imagens sintéticas 

produzidas através de cálculo matemático em um computador, suas relações são numéricas e não 

necessita do aparato ótico, criadas a partir de modelos sendo moduláveis, pois são compostas por 

pixels.  O suporte é a visualização em uma tela.  

Virilio (2002) já classifica as imagens através da lógica do discurso, ou seja, discute como 

as invenções de produção de imagens alteram as formas de pensar e existir individualmente e 

coletivamente. Virilio divide em eras a produção e percepção das imagens: era da lógica formal, 

com a pintura, arquitetura; era da lógica dialética, com a fotografia, cinema e era da lógica 

paradoxal com a infografia (imagens computacionais) e a holografia. 

A classificação de Virilio é fundamentada na percepção ocular, óptica e óptico-eletrônica e 

considera uma lógica da imagem e das eras de fruição e propagação que marcaram sua história. 

As classificações dos autores acima citados, apesar de parecerem reducionistas, 

possibilitam uma visão geral da produção imagética e dos aparatos técnicos ao longo da história e 

permite discutir-se determinadas produções imagéticas, assim como sua repercussão, dentro de um 

contexto histórico. Esse tipo de classificação não limita determinadas produções a certos períodos 

históricos, uma vez que as práticas e produções coexistem no tempo e espaço. Um exemplo é que 

até no presente momento há a produção de fotogramas nos cursos universitários de artes e áreas 

correlatas. 

Pela classificação de Santaella e Nörth (1997), o aparelho fotográfico estaria dentro do 

paradigma fotográfico e por Virilio, dentro da lógica dialética. Para Virilio (2002) o aparelho 

fotográfico seria um dispositivo de percepção automatizado, ou seja, nossa percepção de mundo é 

mediada por esse aparelho, as máquinas de visão. A fotografia, por exemplo, pode mostrar uma 

riqueza de detalhes e precisão imperceptíveis ao olho humano. Em uma visão calcada na razão 

instrumental, do espírito dominando a mecânica, a interpretação dos resultados fotográficos é feita 

de forma mecânica e não considera a subjetividade humana que o aparelho não capta (Virilio, 

2002).  

Em Santaella e Nörth (1997) infere-se que os fotogramas se classificariam entre pré-

fotográfico e fotográfico. Como pré-fotográfico por gerar cópia única e estar entre o artesanal e o 

mecânico e como fotográfico por registrar o visível e capturar a imagem pela conexão luz-objeto e 

também por necessitar de um referente para produzir a imagem. Recorrendo as ideias de Virilio 
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(2002), pode-se dizer que não é uma imagem feita pela máquina de visão, ou seja, não é mediada 

pelo aparelho, estaria mais para a lógica formal, no entanto, o fotograma não tem a mediação do 

aparelho óptico e também prescinde da percepção visual do seu produtor, uma vez que a imagem 

registrada não foi percebida de antemão, já que não existia como na forma em que resultou.  

A série X-Ray, nos paradigmas da imagem de Santaella e Nörth (1997), seria uma 

representação fotográfica, pois registra o visível, captura por conexão e precisa do referente. 

Considerando a classificação de Virilio (2002), seria o raio-X uma máquina de visão em que a 

percepção é mediada pelo aparelho e automatizada, não possibilitando a interferência do agente 

produtor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As imagens, de certa forma, são determinadas culturalmente e pela técnica de cada época. 

No século XIX a fotografia foi utilizada para conhecer o mundo, no século XX para 

interpretar o mundo e no XXI o conceito de imagem fotográfica se modifica e fica cada vez mais 

distante da verossimilhança. 

Na produção fotográfica, até início do século XX, imperavam os retratos e as paisagens. A 

predominância de paisagens e retratos era tanto por questões técnicas, pois não havia possibilidade 

de se registrar imagens em movimento, quanto ideológicas, pois a fotografia era vista como um 

registro do real. Sendo assim, os motivos fotográficos eram pessoas (o retrato de alguém para ser 

imortalizado) e paisagens (registros de lugares para se conhecer e guardar para a posteridade). A 

partir do século XX a prática fotográfica se propagou para diversas áreas e se consolidou como arte. 

Experiências científicas foram utilizadas para experiências artísticas, como o fotograma e 

no decorrer do século XX, produções como X-Ray de Newton procuraram interpretar o mundo 

utilizando outras tecnologias associadas a fotografia. 

Pode-se considerar que tecnicamente os fotogramas e as radiografias se assemelham por se 

realizarem através de uma luz que passa pelo objeto e o registra em um suporte. A diferença é a de 

que o fotograma oferece uma imagem mais opaca e de contornos externos e a radiografia uma 

imagem translúcida que apresenta as estruturas internas. O fotograma dispensa o aparelho técnico e 

a radiografia necessita dele. Ambas as técnicas, partem da mesma premissa da luz incidindo sobre o 

objeto e o registrando em um suporte, mas geram resultados imagéticos diferentes apesar de 

proporcionarem contrastes tonais parecidos. 

Enquanto na ciência o fotograma e o raio-X geram sentido pragmático, na arte geram 

sentido estético. 
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