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Resumo:  

      O “fenômeno Instagram” vem se instalando com peso no contexto internáutico das 

redes sociais. Esse software se apresenta como uma emergente ferramenta de 

apropriação, não só pela forma como é utilizado, mas pelas possibilidades que oferece. 

Nesse estudo, essa ferramenta aparece como plano de fundo das ações do fotógrafo   

canadense Andrew Emond, que através de seu trabalho de reedição de fotos promoveu 

uma inquietação entre seus fãs, que acusaram-no de uma “violação de copyright”. 

Entretanto, um ato apropriacionista nem sempre é percebido de maneira negativa, uma 

vez que não existem limites claros que definem sua “invalidade”, portanto, é julgado 

muitas vezes com base no senso comum. Este, contudo, nem sempre reconhece a 

amplitude do ato de apropriação e desconsidera a possibilidade de todo conteúdo não 

passar de uma constante reformulação.  

 

Introdução: 
O ato de apropriação na arte, em sua percepção mais corriqueira e basal, consistiria 

em “reutilizar” uma criação cultural já existente (seja uma obra, uma pintura, uma 

fotografia, um texto etc) em uma nova construção artística. Contudo, esse processo não é 

tão simples de se definir, afinal, diferentes aspectos podem ser apropriados: a obra como 

um todo; partes da obra; partes de diferentes obras; uma técnica; um estilo; um tema; 

uma ideia ou um conceito por trás da formulação de determinada produção.  

Essa pluralidade de sentido dada ao ato apropriacionista, portanto, sugere algumas 

indagações que permeiam constantemente o campo da arte. Discussões estas que estão 

relacionadas a termos como “autenticidade”, “autoria”, “plágio”, “originalidade”, 

“cópia”.  Contudo, esses termos não se apresentam de maneira sólida e engenhada, pois 

constantemente atos similares dentro do meio artístico podem ser taxados de maneira 

diferente, embora partam do mesmo caminho.  

Nesse sentido, primeiramente, esse estudo pretende evidenciar como a apropriação 

está presente mesmo no cotidiano de pessoas que não estão ligadas diretamente ao meio 

artístico, e, para tanto, explorará a participação do programa Instagram nesse assunto. 

Esse aplicativo não se limita a compartilhar fotos, mas também as altera conforme a 

intenção do usuário – por isso sua pertinência no contexto apropriacionista.  

Em continuidade à essa discussão, propõe-se como exemplo e material de ponderação 

um caso envolvendo o artista canadense Andrew Emond, que se habilitou a reinterpretar 



fotos de outros artistas através do Instagram, postando-as em seguida em seu Tumblr 

(intitulado Mastergram). Essa iniciativa, contudo, fez o artista sofrer acusações de ter 

cometido “plágio”; acusações, curiosamente, de fãs das obras e do próprio artista.  

Portanto, essa análise busca discutir a relação atual do público com as produções 

apropriacionistas, problematizando como questões sobre “autoria”, “plágio” e 

“apropriação” são julgadas e interpretadas mesmo fora do meio artístico profissional ou 

jurídico. Além disso, busca ilustrar como uma diferente abordagem através de uma 

mesma ferramenta pode resultar em reações completamente distintas.  

 

Análise: 
O Instagram é um aplicativo que surgiu para o público no dia 6 de outubro de 2010. 

Esse software, criado para plataformas iOS (implementadas em aparelhos da empresa 

Apple, como iPhones, iPods e iPads), se apresentou como uma maneira simples de se 

compartilhar e interagir com a fotografia, permitindo também a comunicação entre seus 

usuários. Em poucos meses, houve um aumento significativo da popularidade dessa nova 

rede social, fomentando em abril de 2012 a compra desse espaço pelo Facebook, 

ganhando também uma versão para Android (sistema operacional do Google). 

Contudo, no meio de tantos aplicativos e sites relacionados à fotografia, por que o 

súbito interesse no Instagram? O software, como mencionado anteriormente, promove 

um espaço de compartilhamento dinâmico de apenas fotos, onde pessoas podem “curtir” 

e divulgar. No entanto, não é esse artifício o principal atrativo dessa ferramenta, mas sim 

os diferentes filtros que o programa oferece.  

Esses filtros, como pode-se identificar na figura abaixo, são nomeados de diferentes 

maneiras e cada um agrega à foto algum efeito específico: aspecto envelhecido ou 

vintage; realce particular de algumas cores e saturação de outras; acréscimo de diferentes 

bordas à imagem; além de trabalhar com a percepção de foco, embaçando certas áreas. 

Em suma, o Instagram surge como uma ferramenta moderna de apropriação em massa, 

isto é, ao permitir uma constante modificação e reedição de fotografias, esse aplicativo 

promove um contínuo processo de ressignificação.  



 
Exemplo dos efeitos de alguns filtros usuais do Instagram.  

 

Essa gama de possibilidades oferecidas pelo software se relaciona a uma das 

propostas originais do Instagram, que seria resgatar as características estéticas da época 

das câmeras analógicas Polaroid, conferindo à imagem um aspecto artístico singular. A 

partir disso, um artista canadense decidiu problematizar essa nova forma de interação 

com as imagens.  

Em agosto de 2011, o fotógrafo Andrew Emond iniciou o seu projeto de reedição de 

algumas fotos reconhecidas no meio artístico por meio do aplicativo Instagram. De 

acordo com o artista, essa iniciativa não passava de uma “brincadeira descontraída”, e 

que seu objetivo era contestar as possiblidades do aplicativo e a forma como ele estava 

sendo utilizado para alterar as imagens. Se a proposta do Instagram era conferir um 

aspecto “artístico” às fotografias, qual seria a sua influência sobre fotos que já eram 

consideradas “arte” quando registradas? Será que fará das fotos piores ou melhores? Será 

que agrega algum valor? Que sensações esses efeitos transmitem?  



Conforme avançou nessa ideia, Emond admitiu em uma entrevista para o blog 

americano Social Media que, quanto mais usava o aplicativo, mais compreendia o apelo 

e o potencial criativo do software. Entretanto, essa abordagem não usual da ferramenta 

acabou for provocar reações negativas por parte do público – sejam fãs das obras, sejam 

fãs do próprio artista –, que acusou-o de “plágio”.  

Esse acontecimento acarreta duas questões pertinentes. Primeiro, a forma como a 

ideia de plágio é percebida pelo “senso comum”, pois em diversos outros meios, por 

exemplo, o da música, há constantemente regravações, reedições e mixagens, e sem 

provocar grandes comoções à cerca da autoria. Na realidade, as manifestações que 

surgem se limitam a aspectos valorativos, ou seja, se a música ficou melhor ou pior 

comparada a outra versão.  

Segundo, a forma como o “senso comum” percebe o artista. Emond já foi 

responsável por alguns ensaios envolvendo a infraestrutura urbana, rendendo inclusive 

um documentário a partir de seus registros dos esgotos de Montreal. Isto é, ele deixou de 

ser visto como um “leigo” que edita uma foto e posta no seu mural; seja lá o que for feito 

por ele, não será apenas uma iniciativa amadora como a edição de um vídeo no Youtube. 

Suas produções passam a ser apreendidas como que revestidas de uma intenção quase 

que naturalmente artística.  

Espera-se dele, então, uma inovação; se não na forma, na técnica. Assim, ao utilizar 

uma ferramenta como o Instagram, um aplicativo disponível à qualquer indivíduo com 

acesso a um celular smartphone, o artista estaria comprometendo a “originalidade” de 

seu trabalho. Além disso, vale-se destacar que as alterações efetuadas pelo programa 

influenciam na maneira como a figura é exposta, não em sua composição formal. Essa 

ausência de uma “montagem criativa”, ou mesmo da inserção de um pequeno detalhe 

como um bigode – como na Monalisa de Duchamp, uma apropriação conhecida e 

renomada –, permite que se mantenha uma nítida paridade da imagem editada com sua 

contraparte original.  

Essa manutenção dos elementos figurativos acaba por ser apreendida como uma 

“cópia”. Nesse ponto, percebe-se uma característica pertinente da atualidade: aceita-se 

com muito mais facilidade apropriações de fragmentos de uma fotografia ou de seus 

elementos abstratos – como estilos, temas e técnicas – do que elementos materiais em sua 

forma integral, com o intuito de reinterpreta-los.  



Essa intolerância, então, acaba por ofuscar o intuito conceitual da produção de 

Emond, que propõe uma releitura daquelas imagens, conferindo novas sensações e 

percepções sobre elas. Algumas tornam-se menos ou mais impactantes – como na foto 

abaixo, da menina, que acaba adquirindo um aspecto mais macabro após sua edição –; 

outras causam reações diferentes no observador, adquirindo novos sentidos – como na 

imagem do carro, que assume um ar mais nostálgico após sua edição –;  algumas ainda 

tem seu foco de atenção redirecionado, reconfigurando o sentido geral da fotografia.  

 

           

     
 À direita, as fotos originalmente registradas; à esquerda, as mesmas imagens, 

respectivamente, editadas no Instagram.  

 



Dessa maneira, insere-se na discussão a relação “significante / significado” no meio 

imagético: acusar uma obra de ser uma imitação simplesmente com base em seu caráter 

visual é ignorar as intenções do artista por trás dessa aparente “reprodução”. Privilegiam-

se, assim, as características formais da obra (significante) em detrimento de seu teor 

conceitual, daquilo que o artista “reescreve” sobre a imagem e tudo aquilo que está 

envolvido no processo de produção desta (significado).  

O artista, ao reeditar fotos famosas através de uma ferramenta que se tornou sensação 

na internet, não apenas sugere uma “reapreensão” da imagem, mas uma “reapreensão” do 

próprio instrumento de edição. Consequentemente, incita-se uma “repensagem” sobre a 

própria relação das pessoas com a fotografia atualmente, sobretudo no meio internáutico. 

Ele causa uma inversão na lógica do uso do aplicativo, e talvez por isso cause 

desconforto; ele ironiza o uso do Instagram, instigando uma reavaliação daquilo que o 

programa representa e oferece.  

No entanto, o significado de uma obra não se restringe a intencionalidade pura do 

artista, mas se relaciona também às próprias repercussões resultantes da forma como a 

arte foi percebida. Citando Montaigne, “a palavra é metade de quem a pronuncia e 

metade de quem a escuta”. Da mesma forma um projeto artístico: nem tudo o que se 

pode extrair dele depende do seu inventor, muito menos está sob o controle deste a forma 

como a arte ira ressoar entre o seu público.  

Com base nisso, é possível compreender o espanto do artista canadense quando 

acusado de plágio por seus próprios fãs. Embora se utilizasse de imagens que não eram 

originalmente de sua autoria, o artista não tinha a intenção de promover discussões a 

cerca da validade da autenticidade das fotografias, como, por exemplo, no caso da 

fotógrafa Sherrie Levine – cujo trabalho buscava, entre outras coisas, problematizar a 

percepção de autoria e originalidade, pois apresentava imagens suas que, na realidade, 

eram resultado de refotografias diretas de outros artistas. 

A falta de intencionalidade de Emond pode ser comprovada pelo fato de abaixo de 

cada foto no site Mastegram haver uma legendada com o nome do artista da foto original, 

assim como seu título e um link para a imagem não editada. Logo, isso qualificaria cada 

imagem como uma  “citação”, na realidade, uma referência direta ao artista primeiro, e 

não necessariamente uma “violação de copyright” abusiva. Esse fato, em muitas outras 

situações, seria o suficiente para tornar esse aparente “plágio” um ato consciente e, 

portanto, aceitável. Contudo, a linha que separa o “plágio delito” do “plágio tolerável” 



não é definida por parâmetros fixos e bem estruturados, ao contrário, oscila no universo 

das opiniões, sejam estas leigas ou profissionais, neutras ou de interesses políticos e 

empresariais.  

Até certo ponto não definitivo e inconsistente um obra apropriacionista pode estar se 

“inspirando” ou “citando” outra obra, enquanto, dadas certas circunstâncias, uma obra 

similar pode ser considerada uma cópia de outra. Essa incerteza se deve em grande parte 

ao avanço da reprodutividade técnica – como cunhado por Walter Benjamin – e da esfera 

digital, afetando sobretudo o meio fotográfico, pois praticamente extinguiu a ideia de 

“hic et nunc” (aqui e agora), que definia a “autenticidade” de uma obra com base na 

tradição de sua materialidade. O que surge como uma nova espécie de parâmetro para a 

questão da “originalidade” é a moral histórica e socialmente construída, presente no 

senso comum, o que justifica sua participação inquestionável na construção de “juízos de 

valor” sobre o tema. 

Essa inconstância pode ser notada quando comparamos diferentes vertentes criativas, 

como apontado anteriormente no caso da música. Entretanto, é pertinente ressaltar que, 

mesmo num mesmo meio, a maneira como o ato apropriacionista é percebido pode variar 

de caso para caso, principalmente após a invenção do conceito de “autor”, permitindo 

que “o que se fala”  pudesse se tornar menos importante do “quem fala”. Isto é, Emond 

não dispõe da credibilidade e da legitimidade conferidas à um artista como Andy Wharol, 

por exemplo, cujas apropriações tornaram-se símbolo do movimento visual conhecido 

como Pop Art. Portanto, ao ousar reformular registros de outros artistas considerados 

“mestres” da fotografia, Emond estaria, de acordo com algumas pessoas, 

“desrespeitando” o esforço criativo destes ícones da arte. 

Essa ideia pode ser melhor entendida pelas formulações de Roland Barthes em seu 

texto O Rumor da Língua, no qual aponta que o sujeito “autor” é uma personagem 

moderna. Ou seja, uma criação pós-medieval que busca valorizar a ideia de indivíduo 

dentro de uma produção artístico-narrativa, como se esse referido “autor” estivesse 

permanentemente conectado à sua obra. Nesse princípio, a obra não mais se limita àquilo 

que ela por si veicula; ela passa a se misturar simbioticamente com a personalidade e a 

intimidade daquele que a inventa, buscando ser explicada com base na vida pessoal 

deste, deixando de lado quaisquer alegorias que ela por ventura possa transmitir.  

A ideia de autor, ao menos a ideia de um autor que define e explica constantemente 

sua obra, é uma ilusão. Como assinalado anteriormente, uma obra não se limita aquele 



que a concebe (seu “escritor”), mas sobrevive graças a participação daqueles que 

interagem com ela (seus “leitores”). Uma vez fora da mente e das mãos do “autor”, as 

produções criativas são retiradas da origem de “quem fala”, e passam a existir num 

espaço abstrato e coletivo.   

Para Barthes, dar um autor à escritura – e aqui, entenda-se como qualquer produção 

criativa – é limitá-la a uma construção de sentido único, dependente e resultante das 

intenções daquele que a produziu. O texto, portanto, é um espaço de dimensões múltiplas 

onde há o encontro de diversos outros, todos eles permeados por citações variadas e 

inescapáveis, presentes nas diversas culturas. O mesmo se aplica às invenções artísticas, 

que são, na realidade, compostas de diversas menções e características de obras, 

movimentos e pensamentos anteriores e coexistentes a elas.  

“O escritor [artista] só pode imitar um gesto anterior; jamais original; seu único poder 

está em mesclar as escrituras [obras] (...), de modo a nunca se apoiar em apenas uma 

delas” (Barthes, O Rumor da Língua). 

 

Considerações Finais: 

Após à analise dos assuntos propostos nesse trabalho, é possível inferir algumas 

conclusões às problematizações propostas ao longo do texto. Primeiro, que a percepção 

de algo como “plágio” não é clara ou fixa, ao contrário, é dependente de diversos fatores 

como “quem diz”, “o que diz”, “quando diz”, “como diz”, “onde diz”, etc.  

Segundo, que a ideia de “autenticidade” é supervalorizada, pois uma obra está 

constantemente dialogando com uma multiplicidade de outras invenções, por isso não é 

possível traçar uma linha sólida e infalível que consiga conectá-la a todas as outras 

produções que ela possa, por ventura, se referir ou se inspirar.  

      Finalmente, é possível declarar que o processo de apropriação, ao propor uma 

recontextualização da imagem, impõe, automaticamente, uma ressignificação. Isto é, ao 

mesmo tempo que se pode debater que não há originalidade alguma no processo artístico, 

pois sempre haverá uma influência externa nas invenções pessoais – “tudo já foi dito –, 

pode-se afirmar também, paradoxalmente, que há sempre originalidade, pois uma obra 

está intimamente ligada ao contexto no qual ela é exposta – logo, nunca será “idêntica” 

por inteiro. A arte não é uma exceção à filosofia de Heráclito; ela, como tudo no mundo, 

também está em constante devir.  
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