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Introdução

Sabemos que o uso da terminologia correta evita grandes discussões. Não foi outro o motivo de Peirce 
ter proposto uma lógica da nomenclatura, na qual pregava o uso de termos novos para conceitos 
novos. Esta atitude é a ideal, porém nem sempre fácil de ser mantida. O que vemos, constantemente, 
são palavras iguais referindo-se a conceitos totalmente diferentes e vice-versa.

Como faremos, então, para entrar em acordo com a nomenclatura usada por diferentes autores quando 
se referem a fenômenos novos ?

O Fenômeno que nos interessa são as imagens produzidas com o auxílio de computadores. Sabemos 
que não é possível propor uma nomenclatura única pois se trata de um fenômeno diverso e mutante 
mas, no sentido de nos orientarmos neste labirinto, pretendemos inventariar nomes utilizados para 
aquelas imagens.

Este trabalho está inserido numa pesquisa sobre as diferenças e similaridades entre a produção de 
imagens com meios tradicionais e com meios computadorizados, enfatizando a criação e este estudo de 
nomenclatura  é  importante  pois,  em  nossa  opinião,  os  diferentes  termos  denotam  possibilidades 
criativas diferentes na produção de imagens.

Iniciamos nossa pesquisa com a comparação das imagens analógicas e digitais. Analogia, no entanto, 
pode significar semelhança, trazendo para este assunto uma complexidade que exigiria um espaço que 
não dispomos neste momento, por isto não lidaremos aqui com esta questão.

Imagem de síntese

Para tratar da imagem gerada por algoritmos colocados em linguagem de programação, encontramos 
com freqüência os termos: imagem de síntese, numérica ou calculada. Este tipo de imagem, além de 
não depender de um referente,  mostraria uma nova relação entre a palavra e a imagem. Bettetini 
(1993: 68), nos mostra isto de uma maneira muito clara no seguinte trecho:

“Consideremos  a  natureza  da  imagem  sintética.  Ela  tem  características  totalmente  
específicas em relação às imagens obtidas com os meios audiovisuais tradicionais: de  
fato, antes de ser reprodução da visão de um objeto concreto, ela deriva de uma matriz  
numérica e de procedimentos lógico-matemáticos; o seu espaço e o seu tempo são  
virtuais; os signos que a constituem são os dos objetos manipuláveis (posso mover no  
espaço um sólido geométrico que criei); ela substitui à análise inicial do objeto a síntese  
derivada do modelo.” 

* Comunicação no IV Congresso da Associação Internacional de Semiótica Visual, PUC/SP, Agosto de 1996.
Publicada em Rastros da Criação Revista do Centro de Estudos de Crítica Genética, São Paulo, p. 36-40, 1977
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Da mesma maneira, Costa (1995:  51),  a respeito  desta autonomia da imagem sintética, enfatiza a 
“autogeração e a auto-suficiência existencial das novas imagens”. Reforçando esta afirmação, Couchot 
(1989: 42,  97) diz que a realidade referida por esta imagem é “sintetizada, artificial,  sem substrato 
material além da nuvem eletrônica de bilhões de micro-impulsos que percorrem os circuitos eletrônicos 
do computador”. O autor prossegue afirmando que “o que preexiste à imagem, porque alguma coisa 
ainda preexiste a ela, é a linguagem do programa, o algoritmo que descreve o objeto e eventualmente 
sua transformação nas situações dadas”. Para Couchot a imagem “não representa mas simula os objetos 
cuja existência se reduz a seus dados numéricos”.

Talvez a melhor explicação da independência do referente esteja na comparação de representações de 
uma gota de leite: a foto de Edgerton e a simulação de Kawaguchi. Para A. Machado (1988:54) “a 
diferença em relação ao trabalho da Edgerton é que Kawaguchi não registrou a queda de nenhuma 
gota de leite do mundo físico (...) apenas processou num computador uma quantificação das leis que 
regem  o  comportamento  dos  líqüidos  e  o  programou  para  desenhar  esse  comportamento  numa 
situação de impacto contra uma superfície sólida.”.

Quanto  à relação entre  a palavra e  a imagem,  esta  muda pois  a imagem de  síntese  depende  da 
programação do computador em uma linguagem específica. Esta situação é nova pois, como nos expõe 
Quéau (1993: 91,  92),  “agora o  legível  pode  engendrar  o  visível”;  desta maneira,  “alguns símbolos 
digitados num teclado bastam para criar universos de formas e cores em constante metamorfose ou 
dar vida a paisagens virtuais.” Encontramos aqui, também, uma nova relação entre a imagem e o gesto 
que “desapareceu em troca de uma atividade abstrata de análise e de programação. (Lévy, 1987: 50)

Imagem Infográfica (gerada pela Infografia)

A palavra infografia é  muito  usada.  Plaza (1993: 73)  a define  da seguinte  maneira:  “a criação de 
imagens com a colaboração da informática se chama infografia,  ou  computer  graphics. Essas duas 
expressões de origem francesa e inglesa respectivamente, procuram harmonizar a produção de imagens 
com as tecnologias do computador”. Desta maneira, estariam neste conceito não somente as imagens 
sintéticas mas qualquer outra que em algum momento utilize o computador.

Esta concepção é reforçada por Lévy ao afirmar que a infografia “reúne todas as técnicas de tratamento 
e de criação de imagens” (1994: 106, 50) e que “não se reduz a síntese pura.” O autor, ao exemplificar, 
comenta sobre o desenho feito com o auxílio de uma mesa digitalizadora: deslizamos um estilete sobre 
aquela que registra as coordenadas do estilete em cada momento. O que é registrado, então, é o gesto, 
confirmando que nem toda imagem de computador é sintética, ou seja, gerada por linguagem.

Confusão terminológica

As definições  que  apresentamos,  no entanto,  não são consensuais,  como podemos  ver  através da 
citação de Quéau (1993: 92), na qual são consideradas iguais as imagens infográficas e de síntese. Diz o 
autor:

“As imagens infográficas podem imitar a natureza, traduzir teorias em formas sensíveis  
ou  mergulhar-nos  fisicamente  em mundos  com propriedades  desconcertantes.  Essa  
produtividade  das  imagens  de  síntese  vem das  linguagens  simbólicas,  liberadas  da  

2



materialidade da luz. As imagens de síntese são essencialmente abstratas, apesar de  
oferecerem um aspecto material, visível. Todas as possibilidades funcionais da infografia  
e  o  seu  papel  escritural  original  nascem desta  aliança original  entre  o  formal  e  o  
sensível.”

Encontramos idéias das quais discordamos pelo fato de ampliarem o conceito de imagem de síntese 
para para incluir toda imagem que, em algum momento, dependa do computador. Vejamos as citações 
a seguir:

“A necessidade de trabalhar com um certo grau de Indeterminação, com um controle  
relativo  do  resultado  final,  talvez  esteja  apontando  para  a  esperada  revolução  da 
visualidade que o referente  imaterial da imagem computadorizada parece capaz de  
deflagrar.  Até  o momento,  no entanto,  o imaginário que o computador dá à visão  
permanece restrito pela cosmologia setecentista.

Se o computador constitui um sistema simbólico a partir do qual uma certa ideologia  
há de guiar a materialização do sonhado e, por conseguinte,  nortear o sonhar pelo  
materializado, é sempre bom lembrar que o demiurgo digital tem podido apenas sonhar  
o sonho de Descartes.” (Fragoso, 1992: 70)

“Imagem  alguma  é  armazenada  num  arquivo  de  computação  gráfica,  mas  apenas  
funções matemáticas organizadas num programa. o que a memória de um computador  
‘guarda’,  em  geral,  é  um  modelo  geométrico,  ou  seja,  uma  ‘imagem’  puramente  
estrutural do objeto, mais exatamente ainda, o objeto entendido como uma trama de  
relações numéricas.” (Machado, 1988: 56)

Fragoso está tratando da construção digital de objetos tridimensionais, tarefa estreitamente ligada à 
produção de algoritmos que lidem com a geometria cartesiana. A autora está tratando da  imagem de 
síntese  e  não  da  imagem  do  computador  em  geral.  Ao  desenharmos   com  o  auxílio  da  mesa 
digitalizadora, teremos a geometria cartesiana presente na grade de fios que permite a identificação do 
gesto,  não  na  imagem  desenhada.  Da  mesma  maneira,  Machado  não  se  refere  às  imagens  de 
computação gráfica mas às imagens de síntese.

Imagens híbridas

Não queremos, de forma alguma, denegrir  o trabalho destes pesquisadores, mas somente apontar que 
o uso de computadores para a produção de imagens permite muitas linhas diferentes de trabalho e, 
embora a imagem de síntese seja uma das mais interessantes, por permitir “dar uma dimensão concreta 
ao universo de pura abstração da matemática" (Machado, 1988: 60), construindo formas que jamais 
poderiam ser imaginadas, esta não é a única linha de trabalho com possibilidades criativas.

Encontramos  uma  linha  de  trabalho  instigante  na  hibridação,  possibilitada  pelo  computador,  ao 
transformar tipos de informação diferentes para a base única do bit digital. A este respeito, Couchot 
(1993: 47), afirma que “a ordem numérica torna  possível uma hibridação quase orgânica das formas 
visuais e sonoras,  do texto  e da imagem, das artes,  das linguagens,  dos saberes instrumentais,  dos 
modos de pensamento e de percepção”.
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Em nosso interesse pelo processo criativo envolvendo a geração de imagens, queremos destacar que 
esta máquina une todos tipos de imagem, “absorve todas as formas de grafia devido à sua capacidade 
de digitalização em altíssimas resoluções” (Plaza, 1993: 76). Assim, temos, segundo Couchot (1993: 46), 
uma “hibridação entre todas as imagens, inclusive as imagens óticas, a pintura, o desenho, a foto, o 
cinema e a televisão, a partir do momento em que se encontram numerizadas.”

Conclusão

Dentre estes termos, o que parece mais adequado para uma abordagem ampla e criativa da imagem 
gerada no computador é o de infografia que, como dissemos antes, engloba também a geração de 
imagens com o uso de mesas digitalizadoras e do mouse. Enfatizamos também que a hibridação não é 
algo estranho ao meio computadorizado mas faz parte de suas possibilidades.

Neste  sentido,  encerro  citando  um trabalho de  Gilbertto  Prado  que  é  um exemplo  de  hibridação 
criativa. Trata-se de Telescanfax: neste processo, imagens de televisão são digitalizadas com scanner de 
mão e enviadas via fax-modem. Temos uma mistura de imagem analógica e numérica gerando algo 
novo,  usando  o  computador  de  uma maneira  criativa,  que  não  se  relaciona  com a produção  de 
algoritmos e programas, não gera imagens sintéticas.
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