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O assunto deste artigo é a transição do analógico ao digital, e seu tema
específico é a imagem digital. Visando identificar de que maneiras a imagem digital
pode condicionar a arte que dela se serve, reflete sobre a técnica ligada a essa
imagem, e relaciona-a ao conceito de espaço na filosofia moderna. Argumenta que o
digital barateia e simplifica o trabalho com imagens, mas que isso não garante que a
imagem digital seja um vetor de democratização; e que, com a introjeção da técnica e
o abuso da “propriedade intelectual”, a imagem digital pode ser vetor de
mercantilização e massificação.
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O foco deste artigo não é a imagem digital por si, como suporte autônomo —
tenho dúvidas se é aceitável concebê-la dessa forma —, mas sim a imagem digital na
medida em que suporta a comunicação; neste caso, o discurso artístico.
A arte, portanto, embora seja o objeto deste trabalho, é aqui tratada como um
ato de comunicação. Assim, a análise é realizada com instrumentos que se adaptam
menos à arte, e mais à imagem digital vista como suporte. Essa postura baseia-se na
1 Este artigo é dedicado a Carlos Avighi, cuja contagiante inquietação e generosidade intelectual serão
sempre fonte de inspiração. Ele não teria sido possível sem a motivação de Artur Matuck; a leitura
atenta de Angela Adriana de Souza; e as aulas de Lorenzo Baer, que fundamentaram os exemplos
citados, bem como estimularam boa parte destas reflexões.

crença (tomada de

MCLUHAN)

de que, como todo suporte ou técnica, a imagem digital

condiciona a arte.
Esses instrumentos são: a) uma leitura “materialista” da técnica da imagem
digital (quero dizer, uma interpretação de como funciona a imagem digital, dos fatos
técnicos que a possibilitam), e b) uma abordagem de cunho mais filosófico, e que só
indiretamente aplica-se à técnica da imagem digital.
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Para os fins deste trabalho, entendo por imagem digital a imagem que é
representada por pontos uniformemente distribuídos em uma matriz de duas
dimensões (horizontal e vertical); e que é representada de maneira codificada,
seguindo convenções previamente estabelecidas, em suporte eletrônico que utiliza
base binária. A codificação pode ser direta2 ou indireta,3 mas sempre resulta na
distribuição uniforme de pontos mencionada acima.

Suporte e interpretação
Essa definição chama a atenção para um aspecto do tema: como a imagem
digital é codificada, ela não está necessariamente vinculada à sua representação
visual.
Tomemos como exemplo um arquivo de computador que represente uma
imagem. Não há como visualizar essa imagem senão utilizando dispositivos de saída,
como um monitor ou uma impressora. Em ambos os casos, a imagem ainda tem que
ser interpretada por programas, que traduzem a representação do arquivo para uma
outra, compatível com aquele dispositivo de saída. Além do que, é possível
(dependendo da imagem e de sua codificação) que essa interpretação resulte em
“distorção”: uma mesma imagem digital quase sempre aparecerá como visualmente

2 De modo que todos os pontos da imagem são representados individualmente, como nas imagens
chamadas de bitmaps.
3 Isto é, por meio de fórmulas matemáticas. Exemplos de codificação indireta são as imagens
vetorizadas ou compactadas internamente. Uma imagem vetorizada é registrada por meio de equações
que descrevem formas geométricas; essas equações servem como funções matemáticas que geram a
distribuição dos pontos na matriz. Já uma imagem compactada internamente é registrada por dados que,
submetidos a determinadas manipulações ou funções matemáticas, resultam num conjunto mais amplo
de dados, que permite (como na codificação direta) a composição da mesma matriz.
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distinta em dois dispositivos diferentes4; e outro arquivo diferente, com imagem
diferente, pode ter representação visual idêntica ao primeiro num mesmo dispositivo
de saída.5
Ora, o arquivo que contém essa imagem será sempre o mesmo; e ainda que
mude de suporte físico (a memória do computador, um disco rígido, um

CD,

uma

comunicação por modem) ou mesmo de sistema computacional, as informações que
ele registra continuarão sendo as mesmas, a despeito das diferenças nas
representações visuais. Segundo a definição, portanto, a imagem digital está nesse
arquivo, e não nas suas representações.
Daí resulta uma conseqüência importante para este trabalho: como é
desvinculada de uma representação visual, a imagem digital requer sempre
interpretação, tanto quando é criada (codificação) como quando é visualizada
(decodificação).

+
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Digital, binário, eletrônico: discreto
Vale a pena atentar ao termo digital, que empregamos no tema do simpósio.

Associamos essa palavra a coisas produzidas ou interpretáveis por computadores ou
outros aparatos eletrônicos.6 Sua etimologia, porém, remete a um contexto que em
comparação é arcaico: o sistema de numeração decimal. A referência aos dedos
(“dígitos”) vem da prática de contar com os dedos, da qual derivou esse sistema.
4 Vide a necessidade, por exemplo, da calibração de monitores (mesmo quando eles são do mesmo
fabricante e modelo), ou das provas gráficas de cor — que ainda assim não resolvem o problema por
inteiro.
5 Isso acontece pois os monitores e impressoras disponíveis (mesmo os mais fiéis) reproduzem um
espectro de tons mais restrito do que o que é possível registrar em um arquivo de imagem digital. Uma
impressora de boa qualidade, industrial, pode representar entre 4 e 5 mil tons visualmente distintos; ao
passo que hoje utiliza-se com freqüência arquivos com cerca de 16 milhões de tons — e tal número
poderia até ser maior, pois a gama teoricamente possível em um arquivo é infinita.
6 A definição de imagem digital utilizada neste trabalho reflete esse senso comum — que não é
desprovido de razão — ao considerar como digital apenas a imagem registrada em suporte eletrônico e
binário.
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Adequado à contagem manual, o sistema de numeração decimal relaciona-se
muito menos com a tecnologia computacional do que o sistema de numeração binária,
pelo qual toda informação em um computador é representada. Por que, então, este é
um simpósio de “cultura digital”, e não de “cultura binária”? A razão é que, na
distinção entre analógico e digital, a importância recai menos sobre o algarismo, ou
sobre a base decimal, e mais sobre o próprio ato de numerar, de contar. O digital,
nessa contraposição, é discreto, descontínuo — e essa é sua característica mais
importante.
Pois ao contrário do que acontece com as representações analógicas, só pode ser
numerado ou contado aquilo que é descontínuo, que possui unidades distintas, e que
pode ser expresso em números — ou, vendo a questão por outro lado, numerar ou
contar seria justamente determinar essas descontinuidades, essas distinções entre as
unidades. Da mesma forma, pode-se então dizer que a imagem digital é aquela em que
se podem distinguir tais unidades distintas e indivisíveis (os pontos, na definição
apresentada).

,

,

Do antigo e medieval ao moderno
Levando o que foi dito ao extremo, poderia-se afirmar que a transição para o
digital começa já quando um homem conta nos dedos pela primeira vez. No entanto,
não há dúvida de que é só bem depois que esse processo desenvolve-se de maneira
decisiva. Ele avança com a sofisticação dos suportes para essa “contagem” (como
veremos a seguir, no tópico “A galáxia de Gutenberg”); mas em primeiro lugar é
dependente de uma nova concepção de espaço que surge na modernidade.
Em seu livro Do mundo fechado ao universo infinito, Alexandre Koyré faz uma
apresentação muito interessante dessa mudança na concepção de espaço:
Admite-se de maneira geral que o século

XVII

sofreu, e realizou, uma radicalíssima

revolução espiritual de que a ciência moderna é ao mesmo tempo a raiz e o fruto. [...]
Essa revolução ou, como já foi chamada, essa “crise da consciência européia”, foi
descrita e explicada de muitas formas. Assim, conquanto se admita geralmente que o
surgimento da nova cosmologia, que substituiu o mundo geocêntrico ou mesmo
antropocêntrico da astronomia grega e medieval pelo universo heliocêntrico e,
posteriormente,

acêntrico,

da astronomia

moderna,

desempenhou

um papel
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fundamental nesse processo, alguns historiadores, interessados principalmente nas
implicações sociais das mudanças espirituais, têm dado realce à suposta conversão do
espírito humano da teoria para a praxis, [...] o que transformou o homem de espectador
em proprietário e senhor da natureza. [...]

Quanto a mim, tentei [...] definir os modelos estruturais da antiga e da nova
concepção do mundo e determinar as mudanças acarretadas pela revolução do século
XVII.

Essas mudanças me pareciam ser redutíveis a duas ações fundamentais e

estreitamente relacionadas entre si, que caracterizei como a destruição do cosmos e a
geometrização do espaço, ou seja, (a) a substituição da concepção do mundo como um
todo finito e bem ordenado, no qual a estrutura espacial materializava uma hierarquia
de perfeição e valor, por um universo indefinido ou mesmo infinito, não mais unido por
subordinação natural, mas unificado apenas pela identidade de seus componentes
supremos e básicos; e (b) a substituição da concepção aristotélica do espaço, um
conjunto diferenciado de lugares intramundanos, pela concepção da geometria
euclidiana — uma extensão essencialmente infinita e homogênea. [KOYRÉ, pp. 13, 7-8,
grifos meus]

Infinito e uniformização do espaço
Saiu-se gradualmente de um mundo aristotélico, em que o espaço divide-se em
regiões concêntricas à Terra, qualitativamente distintas (por exemplo, as estrelas mais
distantes são mais perfeitas e imutáveis, e a Terra é corruptível e constantemente
mutável; o local natural das entidades menos perfeitas — como os homens — é a
Terra, e assim por diante), para um mundo em que o espaço é infinito e homogêneo.
As relações entre as partes desse novo “mundo” (que agora é mais apropriadamente
chamado de universo) não são mais de hierarquia, e sim de identidade, pois o espaço é
homogêneo: as leis da geometria, colocadas agora em primeiro plano, aplicam-se sem
distinção a todo o espaço e o unificam.7
O Espaço é alguma coisa absolutamente Uniforme; e sem as Coisas colocadas nele, um
Ponto de Espaço não difere absolutamente, em nenhum sentido, de Outro Ponto de
Espaço. [LEIBNIZ, apud KOYRÉ, p. 228]

A infinitude do universo, afirmada pela nova cosmologia, implica também sua
7 Os filósofos que defendiam a concepção absolutista de espaço, como Newton, valorizavam essa
homogeneidade a ponto de afirmar que o espaço não tem partes, e é indivisível. [KOYRÉ, p. 228]
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uniformidade: por que razão Deus escolheria um “ponto de espaço” para diferenciá-lo
dos outros, pergunta-se Leibniz? (Trata-se, de forma simplificada, do princípio de
razão suficiente de Leibniz.) Talvez houvesse resposta num mundo finito, mas não no
infinito.

Descartes e a geometrização do mundo
Descartes tem uma importância especial neste tema: é um dos filósofos
responsáveis pela aceitação da idéia de um espaço uniforme e infinito; e sua obra
matemática é base fundamental da técnica da imagem digital.
Para Descartes, a característica essencial da matéria é ser extensa; tudo o que é
extenso pertence ao domínio material:
a natureza da matéria ou do corpo em geral não consiste em ser uma coisa dura, pesada
ou colorida, ou que afeta os sentidos de qualquer outra maneira, mas que é apenas uma
substância extensa em comprimento, largura e altura. [DESCARTES, parte II, § IV]

O espaço (que nessa definição equivaleria à matéria) é profundamente
homogêneo, pois o que o caracteriza e o unifica universalmente é apenas a extensão
— mais uma vez, atributo mensurável e manipulável pelas leis da geometria. Até
mesmo o espaço que chamamos de “vazio” e o que é ocupado por um corpo são
equivalentes. [DESCARTES, parte II, § XI]
Daí decorre a infinitude (ou, nos termos de Descartes, a indefinição) do
universo: não é possível conceber algo extenso sem que haja outra coisa extensa
(como um espaço vazio, por exemplo) contígua à primeira; não podemos conceber
uma fronteira, um limite à extensão.

Descartes e a técnica da imagem digital
A obra matemática de Descartes embasa a técnica da imagem digital: o que é a
matriz que compõe os pontos da imagem digital senão uma versão do plano
cartesiano? O plano cartesiano é um instrumento que permite efetivar essa nova
concepção de espaço mencionada até agora: dois pontos quaisquer desse plano,
mesmo situados em “locais” diferentes, terão as mesmas propriedades; e duas regiões
quaisquer terão sempre a mesma distribuição uniforme de pontos; literalmente
qualquer ponto ou região, pois o plano é infinito em todas as dimensões.
E além disso, Descartes foi o criador da geometria analítica, disciplina que
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permite a representação de figuras geométricas por equações, e sem a qual as imagens
vetoriais não seriam possíveis.

Espaço homogêneo e a transição do analógico ao digital
Vimos que, na filosofia moderna, o espaço passa a ser visto como homogêneo e
infinito, e que essas duas características são interrelacionadas. Mas qual a relação
disso com a transição para o digital?
Ora, se o espaço é homogêneo, pode-se dividir uma determinada região em
partes iguais, uniformes — discretas — como é a divisão de uma tela em pixels, por
exemplo. Estabelece-se, assim, uma espécie de base cognitiva para a representação
digital de imagens, que também depende dessa divisão em partes uniformes e
discretas.

3
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Além das modificações na concepção de espaço, o surgimento da imagem
digital é precedido, como não poderia deixar de ser, pelo avanço da técnica que a
possibilita.

O alfabeto e a escrita impressa
O alfabeto faz parte desse avanço. Na escrita alfabética, ao contrário das escritas
silábicas e (principalmente) das ideográficas, a letra dissocia-se do significado e do
som (vide as consoantes no português, que só têm som quando acompanhadas de uma
vogal) até tornar-se uma abstração [MCLUHAN, pp. 59-61], um signo convencionado. O
alfabeto tem similaridade com a imagem digital por ambos não vincularem-se às suas
representações, e nesse sentido serem abstratos: a imagem digital não vincula-se à sua
representação visual (como vimos na “Definição de imagem digital”), e a letra não se
vincula ao som.

Gutenberg
E em período muito próximo ao do debate filosófico sobre espaço mencionado
acima, surge outra revolução tecnológica crucial no processo da transição para o
digital — intimamente relacionada ao alfabeto, e ainda mais importante para o tema
deste trabalho: a imprensa de tipos móveis.
A imprensa é um grande salto de uniformização na representação da escrita e
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das imagens.8 Um copista medieval utilizava uma infinidade de códigos e convenções
fluidas, não fixas, mas compreendidas por seus leitores: as abreviações eram muitas, e
o significado de algumas dependia do contexto; os padrões ortográficos variavam, e a
rigidez gramatical não era valorizada [CHAYTOR, p. 1, apud MCLUHAN, p. 108].9 Mas com
a utilização da imprensa de tipos móveis, esses códigos imprecisos vão
progressivamente dando lugar a convenções cada vez mais fechadas, que simplificam
e direcionam o entendimento do leitor por meio da uniformidade.
Tais convenções incluem o aspecto gráfico da escrita: na escrita impressa, os
caracteres têm desenhos padronizados, e que respeitam proporções internas cada vez
mais precisas; os tamanhos e espaços entre letras, linhas e palavras são uniformizados.
Essas variáveis gráficas mudam um pouco de um impresso para outro, ou mesmo
dentro de um mesmo impresso, mas a tendência geral é de uniformização: como
exemplo, o design “poluído”, com muita variação desses elementos, é considerado
ineficiente ou inadequado.
E além de uniforme, a escrita impressa é obviamente descontínua: a separação
entre as letras, palavras, linhas e parágrafos é clara, indicando unidades distintas, ao
contrário do que acontece com a escrita cursiva, em que não se separam claramente as
letras — além disso, os códices manuscritos mais antigos não traziam pontuação,
espaços entre palavras e divisão do texto em parágrafos. [MANGUEL, pp. 64-6; e
MCLUHAN,

pp. 104-5]

Imagem impressa: retícula e imagem digital
O avanço ao digital progride com os desenvolvimentos posteriores da técnica
gráfica. Com isso, a uniformização propaga-se da escrita impressa para a imagem
impressa.
Inicialmente as imagens eram impressas por clichês artesanais — peças únicas,
de relevo contínuo; mas com o advento da reprodução fotográfica e, principalmente,
da reticulagem,10 a imagem impressa adquire uniformização comparável à que a
8 O cenário de mudança envolvido nessa nova tecnologia, esse mosaico de eventos que McLuhan
denomina “galáxia de Gutenberg” é descrito ricamente por ele no livro de mesmo nome. O que
McLuhan não previu, no entanto, foi que o meio eletrônico manteria e exacerbaria as características
que ele critica no meio impresso — a uniformidade e a repetibilidade, por exemplo.
9 Mas o copista dado como exemplo também já é etapa intermediária do processo: sua escrita já é
muito mais padronizada que um discurso oral anterior.
10 Técnica gráfica mediante a qual um original contínuo é reproduzido em uma ou mais matrizes de
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escrita impressa já possuía.
Com a impressão reticulada, já estamos muito próximos da imagem digital: em
ambas temos uma matriz de pontos distribuídos regularmente, cujos valores (na
imagem digital, códigos que representam cores; na imagem impressa, o próprio
tamanho do ponto, que determina a intensidade da cor na sua região) compõem uma
imagem aparentemente contínua.
Um padrão reticulado, e abaixo como ele é visto pelo olho humano a
uma distância adequada.

Um padrão reticulado, e abaixo como ele é visto pelo olho humano a uma
distância adequada.

+
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Por que digital?
Ora, mas como podemos explicar um movimento tão forte e coordenado no

sentido da uniformização e discrição — ou seja, no sentido do digital?
No caso da imagem digital, tal constatação é ainda mais surpreendente se
levarmos em conta que ela é incapaz de reproduzir os detalhes de uma realidade
“contínua”. E isso é fácil de verificar: a densidade dos pontos reticulados da imagem
impressa, ou de qualquer representação visual da imagem digital, será sempre menor
do que a densidade de “pontos” que podemos encontrar na realidade; e o mesmo vale
pontos de tamanho variados e distribuição uniforme, e que a determinada distância dão a ilusão de
tratar-se ainda de original contínuo [BAER, 68-72]. A palavra retícula é o diminutivo de rede.
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para a variedade de cores. Digitalização, afinal, é empobrecimento: entre dois pontos
de uma imagem digital, sempre haverá detalhes do original contínuo correspondente
que foram descartados; entre duas cores “adjacentes” na imagem digital, sempre
haverá mais uma na realidade.11
Poderia-se argumentar que isso é uma contingência tecnológica, e que no futuro
a resolução ou densidade das representações irá aumentar sensivelmente; mas o
problema continuaria o mesmo: a questão não é de quantidade, e sim de natureza da
representação (nos termos de

MCLUHAN,

naturezas tácteis vs. visuais). Vale aqui a bela

alegoria de Borges, em Del rigor de la ciencia:
...Naquele Império, a Arte da Cartografia alcançou tal Perfeição que o mapa de uma
única Província ocupava toda uma Cidade, e o mapa do império, toda uma Província.
Com o tempo, esses Mapas Desmesurados não foram satisfatórios e os Colégios de
Cartógrafos levantaram um Mapa do Império, que tinha o tamanho do Império e
coincidia pontualmente com ele. Menos Afeitas ao Estudo da Cartografia, as Gerações
Seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era inútil e não sem Impiedade o
entregaram às Inclemências do Sol e dos Invernos. Nos desertos do Oeste perduram
despedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e por mendigos; em todo o País
não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas. [BORGES, p. 247]

O que justifica a imagem digital (e a digitalização como um todo) não é a
qualidade, ou a capacidade de reproduzir todos os detalhes — o que é impossível ou,
como Borges apresenta em seu conto, inútil. É, creio, o fato de que esse processo
simplifica e barateia a manipulação e reprodução das imagens.

Manipulação e reprodução de imagens digitais
Quanto à manipulação: na imagem impressa, já é muito mais simples alterar
suas propriedades (contraste, cor etc.), e com a imagem digital isso se acentua —
como os pontos são unidades discretas, é apenas uma questão de saber quais pontos
modificar, em que sentido (aumentá-los ou diminuí-los) e em que intensidade (quanto
devem aumentar ou diminuir); e com a técnica adequada, não se modifica os pontos
individualmente, mas todos os pontos (da área desejada ou de toda a imagem) de uma
só vez. Esse procedimento, portanto, é quantificável, geométrico: envolve apenas a
11 Mas se trata de um empobrecimento relativamente calculado: pode reduzir-se a densidade e a
variedade de cores até o ponto em que tenhamos a sensação visual de que se tratam de cores e pontos
contínuos. No entanto, essa sensação é rigorosamente uma ilusão.
-8"-.

localização e os valores dos pontos; é similar à aplicação de uma função em um plano
cartesiano. E como é quantificável e repetitivo, presta-se à automatização por
máquinas (vide imagem digital e computadores).
Já quanto à reprodução — e a esse respeito, não há muito o que acrescentar
além do que já escreveu Walter BENJAMIN, no essencial ensaio “A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica” —, em primeiro lugar, é apenas entre imagens digitais
(ao copiar um arquivo) que podemos falar numa reprodução rigorosamente fiel. Em
segundo lugar, o digital casa-se perfeitamente com a reprodução em larga escala:
nesse cenário, a cópia de arquivos não só é fiel, como tem custo baixíssimo —
provavelmente inferior ao de qualquer outro tipo de reprodução de imagens; além
disso, talvez seja também o único tipo de reprodução em que a matriz não envelhece
ou se desgasta, exigindo troca. Esse é um problema que existe desde o início da
tecnologia gráfica: uma matriz gutenberguiana podia imprimir algumas centenas ou
milhares de cópias antes de ficar inutilizada; um filme para impressão off-set
(comumente utilizado para livros) não resiste por muito mais que uma ou duas
décadas. Com a matriz gutenberguiana, era necessário reiniciar do zero; com o filme,
já se podia reproduzir a partir do próprio filme em deterioração: mas aí a qualidade
decai progressivamente, pois o novo filme já nasce com defeitos. No caso da imagem
digital, os dois problemas são resolvidos. (O que pode acontecer é o desgaste da mídia
dessa matriz — o disco rídigo,

CD,

disquete etc. —; mas se o arquivo tiver sido

copiado para outra mídia que ainda não se deteriorou, o processo se estende
indefinidamente.)

Empobrecimento, democratização e mercantilização
A digitalização da imagem, portanto, é um empobrecimento que permite
reprodução fiel em larga escala e a baixo custo. Como procedimento simplificador e
organizador que é, a digitalização é instrumento extremamente eficaz para a
reprodutibilidade técnica. Mas quem pode beneficiar-se das vantagens que ela traz?
Esta é uma discussão bastante usual nos dias de hoje. De um lado, afirma-se que
a digitalização possibilita a democratização (tanto do acesso como da produção), isto
é, que a sociedade como um todo beneficia-se dessas vantagens. De outro lado,
afirma-se que ela exacerba a mercantilização e beneficia um número muito pequeno
de pessoas.
Creio que ambas as possibilidades estejam potencialmente presentes no

--"-.

fenômeno da digitalização, da maneira como o descrevi até agora. Não há como
negar, por exemplo, que com a imagem digital é muito mais barato produzir (e
principalmente multiplicar) uma obra em filme ou em fotografia; e que por serem
mais baratas, é possível que mais pessoas possam produzir ou principalmente ter
acesso a tais obras.
No entanto, o número de pessoas que pode adquirir os equipamentos
(computadores, câmeras digitais, escâners) necessários para produzir tais obras ainda
é pequeno. Dessas, as que são capazes de distribuir suas produções é menor ainda —
pois muitos dos espaços para tal distribuição seguem apenas “regras de mercado”.
Mas admitamos que existem as pessoas — “cidadãos comuns” — que podem
produzir e distribuir suas obras digitais. Admitamos também que hajam estruturas
alternativas de distribuição. Ainda assim, existe um obstáculo bastante sério à
democratização, como veremos a seguir.

*
Quando, com Gutenberg, passou-se a usar tipos fundidos em metal, que
requeriam equipamentos mais complexos e favoreciam uma escala maior, quem
quisesse talhar pranchas em madeira teria muito mais trabalho, mas conseguiria uma
impressão de qualidade e similar à de uma imprensa gutenberguiana. E se nessa época
era difícil que uma pessoa qualquer manufaturasse a sua própria imprensa, isso no
entanto não era impossível para quem houvesse conhecido a máquina.
Hoje em dia, porém, é inimaginável que uma pessoa comum faça ela mesma os
equipamentos necessários para produzir ou reproduzir uma imagem digital.
Pouquíssimas pessoas dentre as que utilizam esses equipamentos seriam capazes de
comprar as “peças” que os compõem (como — no caso de uma câmera digital — uma
lente, uma unidade fotosensível e algum tipo de gravador) e conectá-las; que dirá
então manufaturar cada uma dessas “peças”.
Os equipamentos digitais acumulam tantas camadas de tecnologia, e de tal
maneira imbricadas e sobrepostas, que é cada vez mais difícil que uma pessoa domine
todos os conhecimentos envolvidos no funcionamento deles. Para os leigos, tornam-se
“caixas pretas” . Ocorre uma introjeção da técnica: ninguém mais a conhece ou
domina inteiramente, e o único “lugar” em que ela reside por inteiro é no próprio
equipamento. A situação se agrava ainda mais se, como no caso dos computadores,
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for necessário software para operar o equipamento: digital, codificado em linguagem
de máquina, o software leva ao extremo a invisibilidade e incompreensibilidade da
técnica.
E como disse acima, para visualizar a imagem digital é necessário antes
decodificá-la. Podemos olhar uma pintura sem entrar em contato com a técnica de
fixação das tintas na tela, ou folhear um impresso sem conhecer a técnica da
reticulagem; mas não é possível visualizar uma imagem digital sem ligar um
computador (ou dispositivo similar) e executar um software. Ou seja, a técnica da
imagem digital adere-se à imagem de maneira indissociável, não mais apenas no
momento de sua produção (como em tipos anteriores de imagens), mas em toda a sua
existência.
-&
:
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A introjeção protege materialmente a técnica ao torná-la invisível e inacessível.
E com os mecanismos da “propriedade intelectual”, a técnica é protegida
juridicamente: cidadãos ou empresas reivindicam a propriedade ou o privilégio de uso
sobre uma técnica, esteja ela fixada em software ou em hardware (isto é, nos próprios
equipamentos).
A conseqüência da soma entre a introjeção da técnica na imagem digital e a
“propriedade intelectual” é bastante óbvia. Ao produzirmos ou fruirmos uma imagem
digital, obrigatoriamente passamos por uma etapa de codificação/decodificação. A
técnica envolvida nessas etapas pode ser patenteada; e estamos, portanto, sujeitos a
remunerar os detentores de tais patentes, ou mesmo a ter nossos usos restritos pela
autorização ou não de tais detentores.
Não se trata de possibilidade distante. O caso dos DVDs é um bom exemplo: eles
são protegidos por um tipo de codificação, a

CSS,

protegida

—

pela

“propriedade

intelectual”

cuja técnica de decodificação —
foi

licenciada

pela

indústria

cinematográfica para companhias como Apple e Microsoft. Assim, um usuário de um
computador da Apple ou de um sistema operacional Microsoft pode assistir a um
filme em DVD em seu computador. No entanto, os usuários de um sistema operacional
de software livre, como o

GNU/Linux,

não podem assisti-los em seus computadores,

pois não possuem a licença do software que decodifica o CSS. [VAIDHYANATHAN, p. 176.]
12 A expressão “propriedade intelectual” é uma contradição em termos. Ver VIEIRA, pp. 16-17.
-1 "-.

Outro exemplo é o dos

CDs

musicais com proteção contra cópias:13 por conta do

mecanismo utilizado para efetivar tal proteção (o Digital Rights Management,

DRM),

esses discos apresentam problemas de reprodução em determinados computadores ou
CD

players.
E hoje ainda vivemos uma tendência de aumento da proteção à “propriedade

intelectual”. Nos

EUA,

ver, por exemplo,

por exemplo, lei recente (O Digital Millennium Copyright Act;

DENICOLA)

tornou ilegal a quebra de mecanismos de proteção

eletrônica (como a técnica de codificação do
juridicamente legítima; assim, um usuário de

CSS),

mesmo que a finalidade seja

GNU/Linux

não poderia usar nem o

DVD

de um filme em domínio público, adquirido legalmente.
Tendo em vista tal panorama, fica difícil falar irrestritamente em
democratização por meio da imagem digital: essa possibilidade está condicionada por
outros fatores. E a questão da “propriedade intelectual”, por seus efeitos a médio
prazo, tem valor estratégico na disputa por essa democratização.

;
Embora a transição do analógico ao digital ganhe impulso com o uso do
computador, ela é um processo de uniformização cujas características já podem ser
percebidas muito antes — como na evolução da escrita e da imprensa.
A imagem digital, bem como sua técnica, baseia-se em uma concepção de
espaço surgida com a filosofia moderna. Essa concepção relaciona ao espaço atributos
ligados à geometria e que são comuns às coisas digitais, como discrição e
homogeneidade. O exemplo mais imediato do vínculo entre essa concepção e a
imagem digital (e sua técnica) é o fato de que esta organiza-se como um plano
cartesiano.
Da mesma forma, entendo que a arte veiculada pela imagem digital também
compartilha (pelo menos no âmbito formal mais intrínseco) as características
geométricas dessa concepção de espaço, e é condicionada por elas.
A digitalização gera objetos de natureza descontínua (como imagens digitais),
distinta da natureza contínua ou indefinidamente divisível que tem a realidade (como
afirma Descartes, em oposição aos filósofos atomistas). De qualquer forma, se tomada
13 Que a bem da verdade não são “CDs”, pois não cumprem os padrões definidos pela Philips para essa
mídia [ELETRONIC FRONTIER FOUNDATION ].
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como representação dessa realidade, a imagem digital condiciona a arte na medida em
que é um empobrecimento.
A já mencionada uniformização das imagens digitais simplifica e barateia a
manipulação e reprodução

de tais imagens. Isso implica potencial tanto de

democratização como de mercantilização e massificação.
A oposição entre esses dois potenciais faz com que o uso de imagens digitais
por um artista seja uma opção que envolve bastante responsabilidade: ao fazer essa
opção, ele obriga seus espectadores a utilizarem as mesmas técnicas que ele utilizou;
ou seja, ao escolher uma técnica digital ele a endossa. Tomar consciência dessas
escolhas não é tão fácil — pois as técnicas tendem à invisibilidade —, mas é o
mínimo que se pode esperar de um artista que pretenda inserir-se na “cultura digital”.
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