
  

Cultura Digital



  

● “A cultura digital é a cultura da 

contemporaneidade”. 



  

Tópicos da cultura digital defendidos por Manuel 
Castells:

1) Habilidade para comunicar ou mesclar qualquer 
dado baseado em uma linguagem comum digital

2) Habilidade para comunicar desde o local até o 
global em tempo real e, vice-versa.

3)    Existência de múltiplas modalidades de 
comunicação.



  

4) Interconexão de todas as redes digitalizadas de bases 
de dados, sistema de armazenamento e recuperação 
de dados

5) Constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho 
em rede, mediante um conjunto de cérebros sem limite 
algum.  



Cultura Digital

• Em relação a imagem digital:

O surgimento do digital provocou uma alteração de 

comportamento e uma modificação na recepção da obra. 

Por mais que gostemos da “fotografia pura”, é impossível 

não pensar nas inúmeras alternativas que esta nova 

linguagem está trazendo. Tanto na possibilidade de 

elaboração de novas imagens, assim como na 

interatividade mais direta com o espectador.
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Cultura Digital

● Era do papel - 1848 a 1916: desenvolvimento 
da imprensa escrita.  

● Era da projeção - 1848 a 1916 : fotografia.
● Era da tela - 1960 a 2000: cinema e televisão.
● Era do acúmulo: a Internet integrando tudo: 

imagens fixas, imagens em movimento e 
textos.

(Histoire du visuel ao XXe siècle, Laurent Gervereau)



  

Discussão sobre imagem fotográfica

 A imagem como espelho do real
 A imagem como transformação do real
 A imagem como traço de um real

“O Ato fotográfico”  Philippe Dubois
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A fotografia como transformação do real

● O processo  de desmistificar a fotografia como 

espelho do real se inicia no começo do século 

XX com as vanguardas que já interrogam as 

instituições e os estatutos da arte.
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• “na era digital, nem o resultado final da 

fotografia é igual ao da sua origem, nem é 

necessário que o objeto esteja ali, nem o 

artista estava lá e o ponto de vista  pode ser 

múltiplo e diferente do original” 

Lorenzo Vilches

A fotografia como traço de um real





  

“O tempo da fotografia testemunhal já terminou”, 

“Com ela se desmorona uma convenção que até 

então não havia sido analisada com rigor e que 

ocultava o fato de que todas as fotografias são 

interpretativas. A fotografia digital é o fim do mito da 

verdade fotográfica”. 

(Pedro Meyer, fotógrafo mexicano)



  



O digital, o virtual, a simulação das imagens, a 

nova forma de criação nos leva cada vez mais 

para o mundo da ficção. Um mundo onde 

poderemos voltar a imaginar sem limites. Um 

mundo que está re-significando valores e 

conceitos relativos à imagem. 
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•  Século XIX : a fotografia é utilizada para 
conhecer o mundo

•  Século XX: para interpretar esse mundo

•  Século XXI: o conceito de imagem 
fotográfica se transforma e fica cada vez mais 
distante da verossimilhança, no século XXI não 
importa se o fotógrafo realmente estava 
presente ao local.

Resumo



• A produção de algumas imagens fotográficas para 

campanhas ficaria inviável ou aquém do esperado 

com a fotografia convencional (digital ou 

analógica)

Fotografia Virtual



• Abaixo seguem alguns exemplos produzidos em 3D de 

produtos para campanhas publicitárias.

Fotografia Virtual







  

Philips



  



  

Bradesco



A manipulação fotográfica é uma ação 

recente da era digital e do photoshop?

Manipulação fotográfica
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Manipulação fotográfica

Uma das discussões mais recentes 

referente a manipulação da imagem digital 

é em relação a edição dessas imagens 

para publicação.



  



  



  



  

Fotografia Digital

Discussões sobre fotografia: 
digital e analógica



• 1964: NASA – imagens da Lua enviadas pela Mariner 4: capturou 22 

imagens de 6 bits e 200x200 pixels (ou 0,04 megapixel) 

• 1969: invenção do CCD

• 1976: MV-101 – câmera com CCD – primeiro modelo comercial da 

história: resolução 100X100 pixels (0,01 megapixel)

• 1981: Mavica (Sony): 0,3 megapixels e gravava até 50 fotos em disquete.

• 1991 até hoje: modelos mais avançados







  

1900 1950 2011

Rolo de filme

Filme colorido
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