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Resumo 
 

Uma vez que as possibilidades da técnica fotográfica não estão esgotadas, este artigo apresenta 

de forma breve questões que permeiam minha pesquisa em relação ao uso de um objeto cultural 
bastante popular, o telefone móvel, na captura e representação do visível dentro da arte 
contemporânea. Devido a enorme aceitação, principalmente em relação a obtenção de imagens, 
alguns tipos de telefones móveis (mais especificamente os smartphones) podem ser denominados 
de “caixa mágica” do século XXI, a mesma que foi Kodak no século XIX.  
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Abstract 
 
Once the possibilities of the photographic technique aren't finished, this paper briefly presents 
some issues that permeate my research regarding the use of a cultural object, the mobile phone, in 
the process of capture and representation of the visible in contemporary art . Due to the immense 
acceptation, especially in getting images, some mobile phones (more specifically the smartphones) 
may be denominated of the XXI century “magic box”, the same one that was Kodak in the XIX 
century. 
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 Ao contrário das máquinas fotográficas automáticas, o telefone móvel não surgiu 

com a finalidade de capturar imagens, mas sim de facilitar a comunicação. Seguindo seu 

percurso histórico, verifica-se que alguns modelos reúnem uma quantidade cada vez 

maior de outros meios - mensagens de texto, rádio, telefone, internet, captação de 

imagens e vídeos, aplicativos interativos, entre outros - ultrapassando assim a sua função 

básica: a mobilidade da comunicação.  

 Todo avanço tecnológico acarreta mudanças nas formas de pensar e de agir. O 

aparecimento do telefone celular fez surgir a invenção de um novo tempo que, 

anteriormente, já havia sido modificado pelo surgimento da imprensa. Por sua vez, ao 

alterar também as noções de distância, este dispositivo móvel consegue ainda fazer com 

que o mundo pareça menor. As teorias de novas mídias de Manovich (in Lúcia Leão, 

2005) levam a pensar que, através do caráter multifuncional, certos aparelhos de telefonia 

móvel transformaram-se não apenas em uma nova mídia mas, também, em um objeto 

cultural que se apodera da tecnologia computacional para armazenamento, produção, 

distribuição e exposição de dados em geral. Dessa maneira, acaba gerando diferentes 
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sentidos culturais por meio de novas práticas sociais. 

 Um exemplo é o fenômeno visual conhecido por iPhoneografia (do termo 

iPhoneography – obtenção fotográfica por meio do telefone móvel do tipo iPhone®1) que 

passa a ser considerado um movimento artístico em diversos locais do planeta, expondo 

experiências visuais de uma tecnologia que tornou a instantaneidade fotográfica ainda 

mais dinâmica e veloz.  

 A forma de obtenção fotográfica, tal como a conhecemos atualmente, não é uma 

invenção única, mas o resultado de intervenções diversas; um trabalho que desenvolve-

se durante séculos, que envolve experiências das mais variadas entre pesquisadores, 

artistas, cientistas e inclusive apreciadores da técnica em geral. 

 Fotógrafo e grande conhecedor de arte, Stieglitz liberou a fotografia dos 

mecanismos básicos da simples captura de imagens. Alimentando a Galeria 2912 com 

novas maneiras de produção fotográfica, travou um grande combate para o 

reconhecimento da fotografia no campo da arte. A frente de seu tempo, Stieglitz inovou 

técnicas modificando os processos de exposição (tomada das fotos) e de revelação, o 

que lhe permitiu a realização de fotografias em diferentes espaços e condições de luz.  

 Através de seus relatos visuais, a história da fotografia modificou-se inteiramente. 

Visto como um visionário, Stieglitz fez com que instantes da vida moderna entrassem para 

o mundo da fotografia, assim como para a arte.  

 De acordo com Malcolm (1976), a fotografia entrou para arte moderna não apenas 

pelo fato de ter imitado a arte moderna abstrata, mas por começar a estudar os chamados 

snapshots3. Uma propriedade da fotografia da qual muitos tem se esforçado a deixar de 

lado ou desviar seu caminho. Por ser um exemplo do que existe de mais automático, o 

snapshot, segundo a autora, é provavelmente a forma mais “pura” de fotografar.  

 Para tal caso, a câmera perfeita é acima de tudo aquela que não envolve nenhum 

tipo de treinamento. Voltando-se ao passado, poderíamos nos referir às câmaras 

fotográficas automáticas colocadas em centenas no mercado mundial pela Kodak. 

Atualmente, é possível referir-se ao telefone móvel praticamente da mesma forma. O uso 

deste aparelho na captação de imagens reforça ainda mais este imediatismo nas funções 

exercidas, mostrando que a falta de formalidade no controle da técnica é a característica 

que assegura a captura de uma imagem.  

 Devido a sua tamanha aceitação em relação a técnica fotográfica, alguns tipos de 

telefones móveis (aqui referindo-se aos smartphones4), podem ser comparados à “caixa 

mágica”, que, em 1888, foi a câmara compacta da Kodak. Uma caixa mágica que, dentro 

de suas limitações, compensa a inexperiência em relação à técnica fotográfica e oferece a 

garantia de produção infinita de imagens diversas.  
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 Diferente das câmaras fotográficas convencionais, alguns tipos de smartphones 

reúnem em seu conteúdo certas capacidades estético-transformadoras ainda não vistas 

em outras câmaras fotográficas e que independem do grau técnico do operador.  

 A tecnologia computacional encontrada nestes aparelhos permite uma união entre 

sujeito e técnica por meio da captação fotográfica; permite também a intervenção no 

processo criativo e estético, por meio de seus incontáveis aplicativos interativos, sem 

precisar de outro meio como o computador e programas do tipo Photoshop. Por meio de 

sua conexão com a internet, este aparelho - ora telefone, ora câmara - permite ainda 

facilmente colocar toda e qualquer expressão gráfica obtida ao alcance universal.   

 Na atualidade, a fotografia móvel (do termo mobile photography – fotografia obtida 

por meio de telefone móvel) consegue trazer para o mundo físico um mundo inteiramente 

digital. O que a pouco começou como uma forma de retratar e compartilhar a realidade 

através de um dispositivo móvel, tem se especializado cada vez mais, ultrapassando o 

uso de forma aparentemente banal do instantâneo fotográfico e produzindo criações em 

rico conteúdo estético, aproximando-se assim da arte contemporânea. 

 A inclusão da poética visual obtida pelo telefone móvel para o amplo vocabulário 

contemporâneo da arte pode ser percebida explicitamente nas imagens do fotógrafo Sion 

Fullana.  

 

The Wonderful World of the Kid Who Battled His Shadow, Sion Fullana 

 The Man Who Dreamed of Mary Poppins, Sion Fullana 

Fonte: http://web.me.com/sionfullana/Site/Through_The_Lens_of_an_iPhone.html 

 

 Conhecidas pelo estilo urbano (street photography), estas fotografias, entre outras, 

tornaram-se rapidamente uma referência no assunto, e assim transformaram Sion Fullana 

em um dos pioneiros na fotografia móvel.  

 Suas criações fotográficas, assim como as de Carlein van der Beek e Matt Burrows 

podem ser vistas em exposições de fotografia móvel (como a ocorrida em Madri entre 
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abril e maio deste ano, intitulada eyephoneography #2) e em revistas fotográficas 

diversas, tornando válida esta nova forma de representar o real. 

 Outro exemplo da expansão da fotografia móvel são  livros como o de Robert Clark 

(Image America), Chase Jarvis (The Best Camera Is the One That's With You) e Stephanie 

Roberts (The Art of iPhoneography), que não apenas discorrem sobre a prática da 

fotografia móvel, como também, são inteiramente ilustrados por fotografias móveis.  

 Uma vez inseridas em  redes sociais virtuais, como Twitter, Flickr e Instangram, 

espectadores diversos (independente do local em que se encontram) aproximam-se de 

diferentes espaços, experiências e formas de percepção, compartilhando assim uma 

mesma linguagem. Linguagem esta que conjuga a instantaneidade, a ação do evento 

fotografado, o espaço retratado e a imdiatez de transmissão permitida pela comunicação 

móvel. 

 A fotografia, desde seu invento, evidencia indiscutivelmente que algo aconteceu ou 

foi feito, da mesma forma que certifica experiências vividas convertendo-as em imagens. 

A fotografia, segundo Susan Sontag (1990), não é apenas o resultado de um encontro 

entre evento e fotógrafo. A ação de fotografar por si já é um evento, onde o senso de 

situação é articulado pela intervenção quase onipresente das câmaras, sendo estas vistas 

como “estações de observação”. Porém, o ato de fotografar vai além da passividade 

observatória: 

Fotografar é, além de tudo, ter interesse pelas coisas como elas são, é tornar pessoas em objetos 
simbolicamente possuídos, é duplicar o mundo visto e vivido, é recortar o tempo e espaço e assim participar 
da imortalidade das coisas. (SONTAG, 1990) 

 
 Fixar o ato visto, aprisionar o “carom” como afirma Machado (1993), é apropriar-se 

do mesmo ato e posteriormente outorgar um observador a ver o mesmo que já foi 

percebido. O telefone móvel, assim como a câmara convencional, é um instrumento de 

posse com capacidade de reter uma imagem, relacionando criação visual com 

experiência direta.    

 A industrialização da câmara fotográfica acarretou a democratização das 

experiências vividas através da imagem. Desde o seu invento, a fotografia implica a 

captura do maior número possível de subjects, algo que a pintura não conseguiu. A 

afirmação de Sontag de que “tudo que existe termina em uma fotografia” é cabível hoje 

mais que em qualquer outra época passada, especialmente pela dimensão pela qual a 

fotografia digital vem atingindo. 

 Assim como as demais práticas convencionais anteriores ao seu tempo, a 

fotografia móvel distancia ou aproxima outras realidades ao imaginário e à especulação, 

porém as formas de manipulação, transmissão e exposição pela qual é submetida 
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apresentam-se às nossas experiências e sensações com maior facilidade em comparação 

aos métodos convencionais. 

 Assim como o flâneur, o fotógrafo de rua (do termo street photographer5) não tem 

direção, e muitas vezes é um personagem passivo junto ao fluxo aleatório das grandes 

cidades. Exercendo funções não fixas geograficamente, e muito favorecidas pelo telefone 

móvel, o fotógrafo une diferentes espaços e representações de tempo em um único objeto 

de capacidade transitória.  

 A cada passo descompromissado, e solitário, esse fotógrafo urbano apropria-se de 

particularidades muitas vezes escondidas no meio urbano, e as transforma em resgistros 

visíveis de suas experiências. 

 Quando opta por compartilhar suas fotografias no momento em que as capturas 

(inserindo-as no mundo virtual da internet), faz do espetáculo urbano uma contribuição 

imediata de história social. 

 Susan Sontag apresenta uma relação notável do flâneur com a fotografia de rua 

(do termo street photography6) ao afirmar que o fotógrafo de rua passou a ser uma versão 

“armada” do solitário andarilho (aquele tão bem descrito por Baudelaire), apresentando 

como referência os fotógrafos Paul Martin e Arnold Genthe. Ambos atraídos pelas 

esquinas escuras de populosas cidades da década de 1890, suas imagens conservaram 

um passado que possivelmente teria sido esquecido: o primeiro retratava passeios pelas 

ruas e praias de Londres; o segundo conhecido por retratos e passeios pelas ruas de 

Chinatown, em San Francisco.  

 Alguns tipos de celulares inteligentes (do termo smartphone), em se tratando da 

técnica fotográfica, excluem do mundo físico todo o volume causado pelos equipamentos 

da máquina fotográfica convencional sem problematizar a edição e manipulação das 

imagens exercidas no computador, uma vez que dispensa o seu uso. Desta maneira, esta 

ferramenta faz sujeitos diversos (fotógrafos e observadores) depararem-se com o supra-

instantâneo, uma forma de instantaneidade fotográfica que vai além daquela que 

máquinas digitais e computadores proporcionaram anteriormente. 

 A iPhoneografia, enquanto fotografia móvel, confirma a extrema multifuncionalidade 

que um telefone móvel pode atingir. Os inúmeros aplicativos fotográficos conseguem 

trazer do volta o que muito não pode ser recuperado, como o antigo filme polaróide, as 

antigas câmaras de plástico, ou mesmo o  procedimento da fotografia analógica P&B. 

Dessa forma, os aplicativos contribuem não apenas com a diversidade do processo 

criativo, como também transformam determinados aparelhos móveis em uma fonte 

inesgotável de criação de imagem. 

 Tanto o telefone móvel como a máquina fotográfica visam a troca de experiências. 
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O primeiro baseia-se na comunicação móvel, o segundo na imagem propriamente. Ao 

mesmo tempo que um torna o universo menor, ao alterar as noções de distância, o outro 

duplica o universo percebido.  

 Se pensarmos que o trabalho de criação artística de uma fotografia móvel começa 

muito tempo antes da fixação da imagem, conclui-se que a importância artística encontra-

se no ato retratado. Se pensarmos que esta mesma imagem é medida por seu impacto e 

não por sua técnica ou resolução, como afirma Charlotte Cotton (2010), podemos então 

admitir que talento e criatividade não necessitam de ferramentas sofisticadas para serem 

exercitados e executados, podendo até mesmo valer-se das limitações e imperfeições do 

aparato utilizado para aumentar ainda mais o impacto da imagem capturada.  

 É através da busca contínua da fotografia no processo de mediação entre 

espectador e realidade, que o telefone móvel vem se legitimando como uma ferramenta 

de expressão artística muito rapidamente. Adeptos do mundo inteiro adotam a prática 

fotográfica proporcionada por esta “câmera falante” e, assim, expandem uma nova forma 

de reproduzir o visível. 

 

 

_________________________ 
1
 Marca comercial do telefone móvel da Apple Inc., registradas nos os EUA e outros países. 

 
2 

 É considerada a primeira galeria a exibir fotografias como forma de arte. Criada por Stieglitz no ano de 1908 em Nova 
York, exibia fotografias entre obras de artistas famosos, acabou fechando suas portas no ano de 1917. 
 
3
 Fotografia instantânea. 

 
4
 Telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados no seu 

sistema operacional. Os sistemas operacionais dos smartphones são "abertos", o que significa que é possível que 
qualquer pessoa desenvolva programas que podem funcionar nesses telefones.  Geralmente um smartphone possui 
características mínimas de hardware e software. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone 
 
5
 Fotógrafo que busca nos locais públicos e paisagens urbanas os diferentes cenários para as suas imagens. 

 
6
 Prática fotográfica de cunho documental, que tem o intuito de mostrar a visão pura das experiências de vida, dos 

locais públicos e das paisagens urbanas. Foi muito favorecida pelo surgimento das câmaras portáteis (especialmente 
35mm) como a famosa Leica usada por Henri Cartier-Bresson.  
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography 
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