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Resumo 
 
Este artigo visa a suscitar algumas notas sobre a profusão de imagens criadas diariamente 
e não representadas no ambiente tradicional da arte, mas no ambiente virtual, 
particulamente nos blogs. Para isso, foram analisados os blogs Vanjópolis e 
Transcotidianas, endereços que privilegiam a postagem de fotografias e foram criados por 
dois fotógrafos/blogueiros os quais já residiram em Belém. Vanja Fonseca, uma jovem 
fotógrafa e Sinval Garcia, um experiente artista visual, respectivamente. A leitura traz, à 
tona, reflexões ainda embrionárias sobre esta nova possibilidade da cultura visual na 
contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: blogs, fotografia, imagem. 
 
 
Abstract 
 
This article wants to raise some notes about the profusion of images created daily and 
represented in the traditional art, but in the virtual environment, particularly in blogs. For this, 
were analyzed the blogs Vanjópolis and Transcotidianas, addresses that privilege photo-
graph posts and were created by two photographers/ bloggers that had lived in Belém. Vanja 
Fonseca, a young photographer and Sinval Garcia, an experienced visual artist, respectively. 
The reading brings reflections, still embryonic, about this new possibility of the visual culture 
in contemporary.  
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A vivência da imagem 
 

 A vida humana sempre teve, na sua essência, o suporte imagético. Isso foi 

indispensável para que o homem pudesse compreender o mundo que o cerca desde a pré-

história, até o tempo vigente, ou seja, imagens são mediações entre homem e mundo 

(FLUSSER, 1983, p. 9).  

 As imagens, e, principalmente, as imagens fotográficas são importantes pelo 

que sugerem e estimulam. Quantos pensamentos brotam a partir de uma imagem? Como 

dimensionar o poder de uma imagem, e ainda, como é possível sintetizar ou desvendar um 

pensamento com uma única imagem? O que vai determinar essa compreensão é o 

repertório de significações e referências de cada observador, “necesitamos signos que 

glorigiquem nuestros días y que dejen costancia de ellos. La fotografia es un signo que 

cumple esta función, actúa como indicio de que fue” (LEO, 2007, p. 207).  
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 Se a imagem é um dos critérios básicos a fim de que o mundo faça sentido, 

para a construção de elos, a fotografia, por sua vez, é considerada a reprodução ou o 

testemunho mais fiel e evidente da realidade. Até mesmo a pretensão da vida eterna é 

garantida através da fotografia. “Actualmente, la fotografia ha facilitado esta práctica. 

confrontada con la débil memoria y la mortalidad, la gente quiere crear una impressión 

permanente del mundo y dejar um recuerdo. Las fotografias garantizan que este deseo se 

cumpla” ( Ibid., p. 15). 

Mas como é possível refletir com o bombardeio diário de novas imagens 

estimuladas pela mídia? A “overdose” imagética pode deixar a relação entre homem e 

mundo extremamente frágil. Não existem mais “espaços vazios”. O homem produz 

fervorosamente novas imagens em um tempo cada vez mais curto. “Não se trata apenas do 

sentimento da necessidade urgente de se ter mais imagens, mas sim da velocidade com 

que elas seguem umas às outras, refletindo-se e se atropelando. Hoje, o tempo é mais 

fluido” (SARLO, 2005, p. 94-95). 

Essa profusão de imagens foi intensificada nas décadas de 80 e 90, época 

também quando os fotógrafos começaram a ter um olhar mais multicultural com o mundo, 

um prenúncio de uma relação mais próxima das questões políticas e socioeconômicas. 

 
O que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da 
globalização sobre a identidade é que o tempo e o espaço são também as 
coordenadas básicas de todos os sistemas de representação. Todo meio de 
representação – escrita, pintura, desenho, fotografia, simbolização através 
da arte ou dos sistemas de telecomunicações – deve traduzir seu objeto em 
dimensões espaciais e temporais (HALL, 2005 p. 70). 

 
 

 Na contemporaneidade, as  câmeras fotográficas estão cada vez mais 

sofisticadas e até os aparelhos celulares com câmeras embutidas multiplicam a sensação e 

a possibilidade de registrar todo e qualquer instante. Mesmo com limitações, hoje, a criação 

e disseminação das câmeras digitais permitem a pessoa que jamais teve experiência com 

laboratório, filmes, negativos, possa fotografar. O avanço da tecnologia proporcionou até o 

surgimento de uma nova terminologia: fotografia digital. A imagem digital não 

necessariamente é capturada por uma câmera, ela pode ser criada com o uso de softwares 

de computadores ou, ainda, manipulada e transformada em outra imagem, negativos ou até 

mesmo cópias de papel. Com a imagem digitalizada, é possível trocar qualquer pixel1 

responsável pela cor, brilho e contraste. “Virtual por definição, ela está ausente do mundo 

das coisas concretas. Destaca-se, todavia, que tanto a fotografia eletrônica como a 

fotografia química são ambas pura e simplesmente fotografia” (VICENTE, 1998, p. 323). 
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 As câmeras digitais foram criadas na segunda metade da década de 80 do 

século XX, já os celulares com câmera fotográfica surgiram no início dos anos 2000.  

 Os inventos aceleraram a comunicação. Hoje, em poucos minutos e, às 

vezes, até em segundos, é possível fotografar e postar em tempo real na internet e 

compartilhar arquivos com uma infinidade de pessoas. O surgimento da internet 

proporcionou um fluxo contínuo de imagens, os álbuns agora são virtuais e podem ser 

acessados ou vistos em qualquer parte do mundo, por qualquer pessoa. Para que isso 

aconteça, basta conexão com internet.  

Novas imagens são capturadas freneticamente através do telefone celular. A 

proeza só é possível graças à convergência da telefonia móvel com a tecnologia digital, ou 

seja, qualquer celular com pouco mais de recursos tecnológicos é uma câmera fotográfica 

em potencial na produção de imagens digitais.  

 
A maioria das câmeras acopladas nos celulares tem a resolução muito 
próxima das primeiras tentativas de registrar a imagem, que acabou 
originando a fotografia. Compreender a câmera do celular como uma 
ferramenta, é percebê-la meramente como outra fase na história do 
desenvolvimento dos meios de comunicação (VALZELI, 2008, p.168). 

 
 

Com tantas possibilidades, uma nova pergunta é estimulada, afinal, quais 

imagens nos interessam? 

A necessidade de reconhecer, capturar imagens da própria representação é a 

força motriz que impulsiona os fotógrafos, uma produção que já não cabe só nos álbuns de 

fotografias tradicionais ou nas páginas de revistas e periódicos. A imagem está cada vez 

mais presente e próxima. De acordo com Maneschy (2004): ”As fotografias se legitimam e 

passam a exercer um estatuto de “verdade”. Já não existe mais a necessidade da vivência, 

uma vez que estarão disponíveis imagens para ser consumidas, sem a necessidade de 

deslocamentos físicos”.  

Blogs: uma galeria virtual de imagens  

Blog é uma abreviação de weblog2, foi criado pelo estudante americano Justin Hall, 

para ser uma espécie de diário virtual, mas acabou alcançado outros patamares de 

significação. Cada blog pode ser temático ou não e trazer textos, imagens, áudios, vídeos, 

gráficos e quaisquer arquivos multimídia. As páginas são alimentadas com novas 

informações regularmente e a ideia original é que exista interatividade entre blogueiro e 

leitores. A cada nova publicação, ficam registradas data e hora da postagem, daí o porquê 

dos blogs serem conhecidos como diários logo no início, quando surgiram. 
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O reconhecimento dos blogs aconteceu em 2001, logo após os ataques ao 

World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos. A velocidade, na troca de 

informação entre os blogueiros, fez com que o mundo ficasse informado sobre o atentado e 

acompanhasse as imagens compartilhadas pela internet. A partir daí, houve uma 

multiplicação de novos blogs criados diariamente em partes distintas do mundo, sobre os 

mais diversos assuntos.  

A democratização de acesso de conteúdo é um dos pilares dos blogs.  O 

conteúdo dos posts é alimentado pelos comentários suscitados que podem sofrer ou não 

algum tipo de mediação, o relacionamento se estabelece a partir desta interatividade, outro 

importante sustentáculo para a sobrevivência de um blog. 

Recuero (2009) faz uma classificação dos tipos de blog de acordo com o 

conteúdo publicado. 

Weblogs diários – trazem posts sobre a vida pessoal do autor, sem o 
objetivo de trazer informações ou discuti-las, mas simplesmente relatar fatos 
cotidianos, como um diário pessoal. 
Weblogs publicações – trazem informações de modo opinativo, buscando o 
debate e o comentário. Podem focar um tema específico ou então tratar de 
generalidades. 
Weblogs literários – contam histórias ficcionais ou agrupam um conjunto de 
crônicas ou poesias com ambições literárias. 
Weblogs clippings – apresentam um apanhado de links ou recortes de 
outras publicações, visando a filtrar a informação publicada em outros 
lugares. 
Weblogs mistos – misturam posts pessoais e informativos, com notícias, 
dicas e comentários de acordo com o gosto e opinião pessoal do autor 
(RECUERO, 2009). 

 

 

Blogs e fotografia:  Vanjópolis e Transcotidianas 

 

Nos últimos anos, o blog extrapolou o conceito inicial de ser um diário virtual 

e se transformou em uma poderosa ferramenta na disseminação de conteúdo, seja ele 

pensamento, informação ou imagem.  

 Para a produção deste artigo, foram analisados dois blogs : Vanjopólis e 

Transcotidianas. O primeiro foi criado por uma jovem fotógrafa paraense, Vanja Fonseca, 

que assina os posts como Vanja von Sek, mestranda em Arte e residente na Holanda; o 

segundo, Transcotidianas, foi idealizado por Sinval Garcia, um reconhecido artista visual, 

nascido em São Paulo. Os dois blogueiros moraram durante muito anos em Belém, capital 

do estado do Pará. 
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Na biografia de apresentação do blog, a fotógrafa Vanja Fonseca cita uma 

“cidade fictícia” que possui o mesmo nome do blog. Ela se refere aos frequentadores da 

página como “cidadãos” e afirma que dedicou a vida para a “causa Vanjopólis”, a blogueira 

finaliza o texto com a frase: “God bless Vanjopolis!”3 

A inauguração oficial, ou seria melhor dizer, a fundação de Vanjopólis 

aconteceu em sete de abril de 2010. O conteúdo privilegia a postagem de fotografias, todas 

elas acompanhadas de pequenas frases. Em um entrevista, feita por email, a fotógrafa 

explica a escolha, “imagens no lugar de palavras são usadas para traduzir sentimentos e 

experiências”. O blog é um registro intenso em fotografia e vídeo. Todas as fotos, analógicas 

e digitais, são realizadas por Vanja Von Sek. 

O autorretrato também é uma forma de representação e expressão. 

Frequentemente, a blogueira é vista nas fotos, em momentos de intimidade ou em poses 

mais produzidas. Encontramos também fotos de lugares visitados e, eventualmente, 

imagens de outras pessoas, provavelmente amigos. Vanjopólis também abriu espaços para 

clipes e cenas de filme. O blog possui 19 seguidores, número ainda reduzido de pessoas e 

disponibiliza  links para outros blogs de fotografia e arte, as postagens não são diárias. 

 

Fonte: Imagem retirada do Blog Vanjópolis. Autorretrato de Vanja von Sek. 
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Fonte: Imagem retirada do blog Transcotidianas 

 

O blog Transcotidianas apresenta-se como um “diário do cotidiano, livro em 

que se descrevem, dia a dia, as ocorrências de viagem”. Sinval  Garcia é bastante assíduo 

na postagem das imagens,  às vezes, uma imagem por dia é mostrada, uma frase curta ou 

até mesmo uma única palavra são as referências textuais encontradas para acompanhar a 

imagem daquele dia. O blog foi criado em primeiro de janeiro de 2011 e possui 178 

seguidores. Muitas das imagens do Transcotidianas são fotos instantâneas, o artista utiliza 

câmera de celular para registrar o momento vivido. Momentos que, muito provavelmente, 

são compartilhados por pessoas próximas e queridas. As imagens produzidas por Sinval 

Garcia bebem na fonte do trabalho da fotógrafa americana Nan Goldin, que, no início dos 

anos de 1970, começou a registrar momentos de intimidade compartilhados entre ela e as 

pessoas com quem convivia. Nos anos de 1990, Goldin foi referência absoluta na fotografia 

da vida íntima, “uma necessidade psicológica de fazer fotos de gente que ama” (COTTON, 

2010, p. 139). 

Sinval aproveita esses momentos compartilhados entre amigos e conhecidos, 

cheios de vida e movimento para servirem como matéria-prima e imagética do blog 

Transcotidianas. A linguagem corporal das pessoas fotografadas é mais livre. O apuro 

técnico das imagens não é o mais importante. Vale o momento. Vale compartilhar o instante. 

É impossível negligenciar a tendência contemporânea de tudo se tornar 

imagem. A possibilidade do que pode e é fotografado é inesgotável, inesgotáveis também 

são as chances de compartilhamento destas imagens com um número incontável de 
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pessoas, graças ao advento da internet. A tecnologia reduziu o tamanho das câmeras 

fotográficas e as uniu à telefonia. As imagens capturadas por um aparelho celular podem 

correr o mundo em questão de segundos.  

 A imagem de um jantar entre amigos ou da paisagem de uma janela, antes exibida 

para poucas pessoas, hoje, pode ser apreciada por muitos e ganhar inúmeros outros 

significados. Com tantas imagens possíveis, muitas vezes, é difícil marcar território, 

estabelecer vínculos, “já que, a cada momento, há mais lugares sendo ocupados e 

permeados por imagens” (MANESCHY, 2007, p. 111). Ao mesmo tempo, artistas visuais e 

fotógrafos buscam novas ferramentas, espaços e suportes para ocupar e exibir suas obras. 

O observador se embriaga de possibilidades. A internet é um terreno fértil para absorver a 

produção de imagens contemporâneas, ao mesmo tempo que não garante que o que é 

exibido na rede será visto, irá capturar o olhar de quem navega. Os blogs fotográficos são 

excelentes abrigos para esta vasta produção imagética. Vanjopólis e Transcotidianas 

postam imagens cheias de significados para seus autores e incitam reflexões de quem clica, 

isso faz toda a diferença em uma rede tão vasta de imagens, mas não necessariamente de 

conexões entre pensamentos e sentidos. A “curadoria” das imagens encontradas nos blogs 

estudados é uma decisão do blogueiro/artista visual/fotógrafo. O que ver, o que perceber, o 

que permitir é o desafio para o olhar de quem navega.  

 
 
 
 

                                                      
1 Pixel : abreviatura em inglês para “picture”. Menor ponto que forma uma imagem digital. 
2
Site de atualizações rápidas, com textos na ordem cronologicamente inversa. 

3 Tradução livre: Deus abençoe Vanjópolis! 
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