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1. RESUMO  

A pesquisa busca analisar a imagem em períodos distintos da história. 

Inicialmente como obra de arte, analisando o contexto inicial da fotografia na 

substituição do retrato em obras compostas por pintores. Posteriormente, como 

representação do referente, baseado nos conceitos do filósofo Roland Barthes em 

seu livro A Câmara Clara. Segue-se da análise da imagem como objeto de consumo 

embasados nas obras de Norval Baitello Junior que, no livro A Era da Iconofagia, 

destaca o presente tempo como sendo de consumo de imagens e relata o grande 

fascínio que sempre foi exercido pelas imagens produzidas e propagadas para 

disputar com os corpos o espaço vital. Por fim, analisar-se-á a maneira como as 

redes sociais atuam no aumento deste fascínio imagético, transformando a relação 

entre corpos e imagens. Nesta fase, a pesquisa embasou-se nas obras de Lúcia 

Santaella e Zygmunt Bauman, com os livros Culturas e Artes do Pós-Humano: da 

Cultura das Mídias à Cibercultura da autora Santaella e Vida Para Consumo do 

filósofo Bauman.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Ao se levantar as produções de imagens ao longo do tempo, desde o primórdio 

até o advento das imagens digitais, nota-se que a imagem vem sendo utilizada sem 

uma significância ou uma função aparente.  

As imagens nascem quando há a necessidade de comunicação, um exemplo 

disso é o homem primitivo que as utilizava pois, ainda não havia desenvolvido o dom 

da fala. Nesse primeiro momento a função da imagem é comunicativa, o homem se 

apodera da natureza transformando-a para beneficio próprio.  

Com o passar das décadas o homem evolui e suas técnicas são aprimoradas. O 

homem já possuía o dom da fala e atribuiu assim novas funções a imagem. O olhar 

artístico e crítico passou a ser mais valorizado e a contemplação de obras foi o ápice 

para se atribuir a função de comércio para a arte. O pintor foi reconhecido como um 

cargo e o registro da realidade foi de sua responsabilidade. Entretanto, o trabalho 

exercido pelo pintor é lento e minucioso e por essa razão houve a necessidade de 

se criar a câmera fotográfica.  

A produção de imagens nunca esteve tão presente na vida do homem como nas 

últimas décadas. O surgimento da fotografia, em meados do século XIX, trouxe 

grandes avanços nas áreas tecnológicas e no pensar artístico. O que por um lado 



deu ao homem toda a mobilidade e a rapidez que ele sempre almejou em produção 

e impressão de mídias. O outro viés pode não ter trazido bons resultados para a 

sociedade moderna.  

O fluxo de informações que se recebe todos os dias se atualiza a cada minuto, 

deixando o homem aprisionado em um mecanismo de atualizações, tornando-o um 

ser alienado, refém de uma realidade inexistente. 

 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivos traçar o caminho que a imagem seguiu desde sua 

criação até o presente em que é produzida, reproduzida e consumida tão 

rapidamente que tão logo é esquecida. Também pretende analisar quais são os 

efeitos causados por este consumo de imagens.  

 

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento desse estudo foi realizado uma revisão bibliográfica com 

o tema o consumo de imagem, utilizando-se de autores como Norval Baitello, 

Roland Barthes, Lúcia Santaella e Zygmunt Bauman. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A fotografia é uma obra de criação coletiva. Ela implica numa ruptura entre as 

formas de reprodução da realidade, tais práticas que eram feitas antes do advento 

do estudo da câmera escura.  O que diferencia essas duas práticas é justamente o 

grau de aperfeiçoamento das ferramentas.  

No primeiro momento o homem usava as extensões corporais como forma de 

ferramenta para representar a realidade através de técnicas de pintura. Já com a 

inserção da câmera fotográfica, o homem representa o referente através de duas 

vertentes, no campo ótico e o químico.  

Com o passar do tempo as máquinas fotográficas foram se tornando cada vez 

mais populares, desencadeando uma revolução no mercado fotográfico. A fotografia 

passou a ter uma nova função social quando transformou em imagem o que a 

sociedade vivia, transformando a realidade do referente em um marco eterno. 

A fotografia está tão intrínseca à vida do homem que é quase impossível viver um 

dia se quer sem que sejamos bombardeados com milhares de imagens a todo 

momento.  



O crescente povoamento e o consumo desenfreado de imagens vêm se tornando 

um grande problema para a humanidade. Já que se vive em uma sociedade 

capitalista que a todo momento milhares de imagens são expostas em aparelhos 

eletrônicos, onde as imagens que circulam em mídias sociais dão ao remetente um 

vislumbre lúdico de elementos culturais. Esteticamente, as imagens fazem um certo 

apelo ao consumo, elas são carregadas com um padrão de beleza fantasiosa, 

justamente para que o leitor possa se sentir coagido e aprisionado de tal maneira 

onde a única saída seja ser o consumismo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Analisando-se as funções que a imagem teve ao longo dos anos desde a sua 

invenção, a pesquisa vem observando a perda da função a que ela pertence. A 

crescente globalização e o forte crescimento das mídias contribuem 

significativamente para o consumo desenfreado das imagens e obrigam o referente 

a moldar-se a uma realidade inexistente. 
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