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RESUMO: 
 
Este artigo apresenta parte da evolução dos equipamentos analógicos, como a câmara 
escura, a lanterna mágica ou fantasmagoria, o panorama e alguns de seus desdobramentos 
na tentativa de fusão entre público e obra, até o uso de tecnologias digitais na arte. Em 
alguns projetos artísticos que envolvem arte, ciência e tecnologia digital os princípios 
analógicos são resgatados, como na obra/projeto a ser analisada, Visorama: paisagem 
carioca (2000), de André Parente, visando uma aproximação do contexto artístico 
contemporâneo que envolve as tecnologias digitais, mas tem seus princípios em 
experimentações anteriores. 
 
Palavras-chave: equipamentos analógicos, tecnologia digital, imersão. 
 
 
ABSTRACT: 
 
This article presents part of the evolution of the analogical equipment, such as the camera 
obscura, the magic lantern or phantasmagoria, the panorama and some of its unfoldings in 
the attempt of fusing between public and artistic work, until the use of digital technologies in 
the art. In some artistic projects that involve art, science and digital technology the analogical 
principles are rescued, as in the work / project be analyzed project, Visorama: Carioca 
landscape (2000), of André Parente, aiming at an approach of the artistic context 
contemporary who involves the digital technologies, but has its principles in previous 
experimentations. 
 
Keywords: analog equipment, digital technology, immersion. 
 
 
 
A busca da imersão em obras de arte  

 A busca por outra realidade esteve presente no pensamento dos humanos 

desde a era das cavernas, por exemplo, na busca por novos locais para viver na 

esperança de uma vida diferente, seja por motivos de alimentação ou acomodações. 

Ao longo dos anos essa busca por novos modos de vida continuam presentes, ainda 

hoje vivenciamos migrações de um lado para o outro, dentro e fora do país, na 

expectativa de um novo modo de vida, outra ‘realidade’. Paralelo aos deslocamentos 

físicos pode-se perceber deslocamentos virtuais, devaneios, sonhos e realidades 

imaginárias estabelecidas pelos humanos. Assim também a arte incorporou em seu 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

438 

fazer esta busca por novas realidades, porém de ordem perceptiva, aprimorando o 

uso de equipamentos diferenciados que buscam fundir obra e espectador.  

Em alguns momentos da história da arte houve a tentativa de inserir o 

espectador em outros ambientes, o que ocorre inicialmente por meio de imagens, 

como pinturas que exploram a técnica do trompe l’oeil1; projeções de imagens que 

inserem parcial ou totalmente o espectador em outro ambiente; e mais recentemente 

com o uso de tecnologias digitais, a imersão nas obras é obtida pelo uso de óculos 

ou capacetes, possibilitando uma perda de referência com o real e aumentando a 

percepção deste outro ambiente de um modo mais realista.  

Pode-se estruturar a ideia de iludir a visão dos espectadores/participantes/ 

interatores a partir de dois níveis diferenciados: a imersão em obras de arte e a 

imersão em obras/projetos2. Consideram-se integrantes do primeiro nível, todas as 

tentativas de integrar espectador e obra, utilizando estratégias usadas antes das 

tecnologias digitais incorporarem-se ao campo artístico. Já a imersão em 

obras/projetos é possibilitada pelo uso de interfaces e tecnologias digitais, 

proporcionando ao interator uma percepção de fuga da realidade mais intensa, 

diminuindo seus referenciais táteis e visuais com os objetos do ambiente expositivo, 

a partir de obras que estão em constante atualização. 

Muitas foram as tentativas de integrar o espectador à obra artística, por meio 

de técnicas e tecnologias disponíveis em cada período da história da arte, aliando o 

uso de equipamentos aos artifícios subjetivos usados para iludir as sensações 

humanas e deste modo inserir o espectador na obra. 

Equipamentos analógicos para imersão em obras de arte 

Antes do uso de equipamentos pode-se considerar a perspectiva3 - técnica 

desenvolvida na Itália no início do século XV - como uma das primeiras estratégias a 

ser utilizada na tentativa de fusão entre espectador e imagem. Diante de uma 

superfície plana eram representadas, por meio de estratégias de ilusões ópticas, 

imagens do espaço tridimensional, considerando-se um ponto de vista fixo e central, 

em que o tamanho das figuras aparentemente diminui à medida que se distanciam 

do observador.  
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 Pode-se estabelecer de modo mais ou menos cronológico, a construção de 

suportes da imagem que tinham como objetivo a tentativa de proporcionar ao 

espectador uma inserção nas obras, uma tentativa de fundir espectador e imagens. 

Hillis (2004) aponta a câmara escura4, criada por volta de 1558 por Giovanni Battista 

della Porta, como um dos primeiros equipamentos responsáveis por tentar esta 

fusão.  

 A lanterna mágica ou técnica da fantasmagoria foi inventada provavelmente 

por um dinamarquês e divulgada no século XVII, pelo alemão Athanasius Kirchner. 

Trata de um recurso técnico, inverso a câmara escura, composto por uma caixa 

cilíndrica, iluminada por uma vela, que projeta as imagens desenhadas em uma 

lâmina de vidro.  Aborda a arte de fazer aparecer fantasmas ou figuras luminosas 

em lugar escuro, proporcionado através da ilusão, da aparência falsa ou da utopia. 

As manifestações que usavam da fantasmagoria para sua execução, 

exploravam variados truques, “inclusive projeções com espelhos, vozes 

inexpressivas que falavam através de tubos ocultos, assistentes vestidos de 

fantasmas e efeitos sonoros de trovões” (GRAU, 2009:247), com o objetivo de criar 

sensações como medo ou pavor no público.  

Os espectadores estavam imersos em total escuridão, não havia primeiro 
plano, não havia segundo plano, não havia superfície, não havia distância, 
apenas uma escuridão esmagadora, impenetrável - “sublime escuridão” (...) 
Essa inovação distinguiu a fantasmagoria de todas as outras máquinas de 
imagens do período. A consciência de estar numa sala era negada 
progressivamente pela escuridão absoluta, pela música marcante e em 
especial pelas projeções de imagens. Juntos, esses elementos serviam 
para constranger, controlar e focar a percepção. (GRAU, 2009:250) 

Assim, com o uso de lanternas e projeções o público era induzido a sentir-se 

distanciado da realidade. Suas sensações eram subjetivas e em parte imaginativas, 

ocorrendo de maneira momentânea. Nestes ambientes os espectadores / 

participantes ficam imóveis, posicionando-se entre as imagens e o equipamento de 

projeção.  

O Panorama patenteado por Robert Barker, em 1787, trata de uma grande 

estrutura cilíndrica, na qual o espectador posicionado ao centro tem a sensação de 

fazer parte da cena. Podemos considerá-lo um panorama arquitetônico. Neste 

ambiente a mobilidade do público é necessária para que abarque a totalidade da 
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cena, ao contrário do que ocorre nas manifestações que utilizam a lanterna mágica. 

A construção do panorama de Barker desencadeou uma série de experimentações, 

como o Diorama, o Kaiser Panorama, o Mareorama, o Cineorama, o Cinerama e o 

Sensorama. 

Em 1822, Louis Daguerre inventou um display rotativo que mais tarde foi 

utilizado por artistas para representar os ambientes: trata-se do Diorama. As pinturas 

realizadas de modo realista sobre uma superfície circular eram expostas em 

ambientes escuros e iluminadas para proporcionar a impressão de 

tridimensionalidade. Esta estratégia é usada atualmente em Museus, principalmente 

de História. 

Outro modelo inverso de Panorama foi criado em 18805, trata do Kaiser 

Panorama que é uma estrutura cilíndrica, na qual os espectadores podem sentados 

em poltronas, por meio de um par de lentes, visualizar 25 fotografias, que giram de 

tempo em tempo modificando a imagem. Pinturas e fotografias apresentadas em 

grandes escalas envolvendo totalmente a visão do espectador, também podem ser 

denominadas panoramas. 

 O Cineorama6 é um panorama cinematográfico apresentado no interior de 

uma estrutura cilíndrica, cujo formato remete a um balão de voo. Dentro da ‘cesta’ 

deste balão, localizada no centro da estrutura, os participantes visualizam as 

imagens projetadas nas paredes, que visam criar no público a sensação de estar 

voando neste balão.  

O Mareorama, criado por Hugo d'Alesi, foi apresentado na Exposição de Paris 

de 1900. Nele os espectadores puderam experienciar uma viagem marítima de 

Marselha à Yokohama - passando por Argel, Nápoles, Istambul, o Canal de Suez, no 

Sri Lanka, e Singapura. Para isto o público era posicionado dentro da réplica de um 

navio a vapor que podia acomodar até 700 passageiros7. Para que a ilusão de uma 

viagem pelo mar fosse mais perceptiva, havia brisa, representando a sensação de 

estar diante do mar; efeitos de iluminação, representando o dia, a noite e 

relâmpagos; efeitos sonoros de sons dos parafusos do navio e sirene de vapor, além 

de elementos olfativos. 
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O Cinerama8 amplia a projeção da tela do cinema em três vezes, para isto 

são usadas três projeções ao invés de uma, além da modificação que ocorre no 

som, com a distribuição de auto-falantes pela sala. A profundidade da tela e seu 

formato curvo dão aos espectadores a sensação de estar inserido na cena 

projetada.  

O Sensorama9 foi o equipamento que, sem o uso de tecnologias digitais, mais 

abordou as sensações humanas. Trata-se de uma interface sensório-motora, onde o 

participante poderia sentir-se viajando de motocicleta por Nova York, sensação 

proporcionada pela vibração do assento, vento no rosto - obtida com a ajuda de 

ventiladores situados perto da cabeça do usuário - o som estéreo, odores, além das 

imagens projetadas num vídeo 3D, que exploravam o movimento e a cor.  

 Tentar iludir as sensações humanas tem sido uma preocupação de muitos 

artistas em alguns momentos da história da arte, para isto utilizam truques, 

constroem ambientes aproveitando-se dos equipamentos de projeções existentes 

em cada período - os quais tem tido suas qualidades expandidas - e, recentemente 

com o uso de tecnologias digitais esta tentativa de ilusão tem atingido mais 

intensamente as percepções dos participantes/interatores.  

Imersão a partir das tecnologias digitais na arte 

A partir da década de 1990, com as tecnologias digitais ampliou-se 

consideravelmente a exploração das percepções humanas e modos de inserir o 

público nas obras, proporcionando uma perda mais significativa dos referenciais da 

realidade e uma imersão nos ambientes simulados. Trata-se este modo de 

apresentação como realidade virtual.  

A exploração da realidade virtual existe desde antes do uso de tecnologias 

digitais na arte. A modificação a partir daí, é que as obras envolvendo a imersão em 

um mundo simulado permitem uma percepção mais realista de imersão. Não se trata 

de enganar o interator, a partir de imitações ou de fingir o real, pois o que a 

realidade virtual busca, segundo Couchot é substituir a realidade por um “modelo 

lógico-matemático que não seja uma imagem enganadora como o simulacro, mas 

uma interpretação formalizada da realidade ditada pelas leis da racionalidade 

científica” (2003:176) 
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 A interação entre o público e as obras que usam tecnologias digitais também 

ocorre por meio de equipamentos, interfaces como o mouse, o teclado, canetas 

ópticas, telas ou objetos com sensores, além de óculos e capacetes de realidade 

virtual. O primeiro capacete foi desenvolvido por Ivan Sutherland, em 1969, na 

Universidade de Utah, trata-se do Head-Mounted Display – display encaixado sobre 

a cabeça ou capacete de realidade virtual. O objetivo destas interfaces é fazer 

desaparecer o espaço existente entre o equipamento e o usuário. Estas sensações 

ocorrem pela ilusão da visão. 

Assim, entre as mais diversas possibilidades de criação envolvendo 

tecnologias digitais, abarcando outros campos do conhecimento e diferenciando-se 

tanto em qualidade como diversidade, muitos artistas apropriam-se de princípios 

desenvolvidos anteriormente para realizar seus trabalhos. Para esta compreensão 

será analisado o trabalho Visorama – paisagem carioca10, de André Parente.  

Visorama - paisagem carioca: princípios analógicos, tecnologia digital 

 

Figura 1: imagem do projeto do Visorama exposto no Museu de Arte/RJ 
Fonte: http://w3.impa.br/~lvelho/outgoing/visorama/old/  

 O projeto Visorama, desenvolvido por André Parente11, desdobra-se em 

diferentes possibilidades de utilização, voltado para as áreas de turismo histórico, 

museologia, educação, entretenimento e arte, entre outras. Nesta análise 

abordaremos seu uso no campo artístico.  
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 O Visorama trata de um sistema de realidade virtual e aumentada composto 

por um visor estereoscópico, uma base de suporte - composta por uma cabeça 

rotativa e um pedestal -, uma unidade de controle e um sistema de geração de 

imagens. Este sistema insere-se no campo da arte ao ser exposto – 

institucionalizado – no Museu de Arte Moderna, do Rio de Janeiro (2000). Para esta 

exposição ainda utilizou-se uma tela de projeção cilíndrica de 180º, onde eram 

exibidas as imagens panorâmicas. Também um sistema de som preenchia o 

ambiente. 

 

Figura 2: imagem do equipamento Visorama  
Fonte: http://w3.impa.br/~lvelho/outgoing/visorama/old/  

 A temática usada para esta exibição trata da paisagem carioca em diferentes 

períodos da história. A aproximação do público dá-se de dois modos, pela 

participação no ambiente ou interação com o Visorama. Para participar basta estar 

no ambiente e observar lentamente a evolução – da cidade – do Rio de Janeiro por 

meio das projeções que vão desde a paisagem nativa até a urbanização de hoje. Já 

para haver interação entre o usuário e o Visorama, é necessário que o primeiro 

observe as imagens por meio do visor estereoscópico, podendo modificar a 

sequência linear deslocando-se no tempo e no lugar através do botão de eventos ou 

aproximar e distanciar a imagem pelo botão de zoom. 
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 Este sistema de visualização tem suas bases na ideia de panorama, 

apresentando imagens panorâmicas, utilizando-se das estruturas cilíndricas de 180º, 

de modo a abranger um grande campo de visão do espectador, mas integram a 

estes princípios tecnologias digitais, como os softwares e hardwares específicos 

para este projeto. 

 Visorama – paisagem carioca apresenta-se como um sistema de realidade 

virtual por apresentar imagens simuladas da paisagem carioca. A realidade virtual no 

campo da arte, a partir do uso de tecnologias digitais, explora a atuação do público 

no ambiente, envolvendo-o numa realidade diferenciada e que possibilita 

percepções individualizadas. Esta ação do visitante em uma instalação que envolve 

realidade virtual é essencial, pois através das interfaces - neste caso, o visor 

estereoscópico - o usuário imerge em uma realidade simulada e esta, se altera de 

acordo com a sua interação. Estas obras necessitam do interator - aquele que 

interfere na obra - para completar-se, objetivando uma troca entre este e a obra.  

 São estas interfaces que possibilitam ao interator imergir em espaços virtuais 

elaborados pelos artistas - e suas equipes - e que possibilitam uma experiência 

sensorial diferenciada de atuação em um mundo simulado. Na obra Visorama – 

paisagem carioca, através de fotografias, vídeos e filmes, o mundo visualizado 

apresenta imagens simuladas de diferenciados momentos da história.  

Assim, podemos entender o sistema Visorama como um importante 

desenvolvimento tecnológico que se insere na arte por seu caráter subjetivo, além 

de questões suscitadas, apoiado em uma tecnologia de ponta, mas que tem suas 

origens nos princípios do panorama. Podemos tratá-lo com um incremento do 

panorama que utiliza tecnologias digitais e explora em sua construção a mistura de 

realidades, inserindo na imagem real informações adicionais, que complementam a 

percepção do interator. 

Tecnologia digital como meio de produção de linguagem  

Cada período da história é marcado por meios de produção de linguagem 
que lhe são próprios. Quando novos meios surgem, seus potenciais e usos, 
ainda desconhecidos, têm de ser explorados. É a alma inquieta dos artistas 
que os leva, invariavelmente, a tomar a dianteira nesta exploração. 
(SANTAELLA, 2008:35-36)   
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 Desde os anos 1990 podemos afirmar que as linguagens que surgiram tratam 

das tecnologias digitais e suas potencialidades expandidas, as quais reinventam as 

linguagens antecedentes. Assim, a aproximação com projetos artísticos que 

envolvem tecnologias digitais vem sendo a principal preocupação de alguns artistas 

contemporâneos, porém as discussões teóricas sobre o assunto têm ocorrido 

paralelamente. Deste modo, este estudo cronológico dos equipamentos estabelece 

uma linha de produção artística que aproveita as técnicas e tecnologias disponíveis 

em cada período da história, e apresenta-se como mais uma possibilidade para 

produção contemporânea como o Visorama de André Parente.  

 

                                                            
1 Provém de uma expressão em língua francesa que significa engana o olho. Termo aplicado a uma pintura (ou 
detalhe de uma imagem) feita com o intuito de levar o observador a pensar (ainda que apenas por um breve 
momento) que esta diante de um objeto real, e não de uma representação bidimensional deste. IAN, 1996:533. 

2  SANTOS, 2004. Referindo-se a uma obra em processo, em estado de vir-a-ser. 

3 Vários nomes forma dados a perspectiva sistemática, matematicamente fundamentada, baseada a princípio 
num único ponto de vista fixo e central: geométrica, linear, matemática, óptica, renascentista ou científica, que 
permaneceu como um dos fundamentos da pintura européia até o final do século XIX. IAN, 1996:405. 

4 Aparelho que projeta a imagem de um objeto ou de uma cena sobre uma superfície de papel ou de vidro plano, 
de modo a possibilitar que os contornos da imagem sejam traçados. Compõem-se de uma caixa ou de um 
cômodo vedados, contendo em uma das partes laterais um pequeno orifício ou lente, através do qual a luz 
refletida por uma cena externa entre e projeta-se, invertida, sobre uma tela colocada do lado oposto ao da 
abertura. ION,1996:93. 

5 Permaneceu em atividade até 1939. 

6 Patenteado em 1897 por Grimoin-Sanson. 

7 As imagens dividiam-se em cenas do mar de um lado e do litoral de outro. Eles estavam cada 750 m (2.460 
pés) de comprimento e 13 m (42,5) de altura.  Para criá-los, d'Alesi esboçou os destaques de um ano de sua 
viagem entre Marselha e Yokohama.  Ele então dirigiu uma grande equipe de decoração e pintores que durante 
oito meses, transferiram os desenhos para a 20.000 m² (215.000 pés quadrados) de lona.  Montados em 
cilindros de grande apoiados por carros alegóricos, e impulsionado por motores hidráulicos, as duas telas 
desenrolado passado os espectadores ao longo da viagem simulada. 

8 Apresentado pela primeira vez em 1952. 

9 Criado na década de 1960, por Morton Heilig. 

10 Assim denominado neste artigo por ser analisada a versão do Visorama exposto no Museu de Arte do Rio de 
Janeiro, e não suas outras possibilidades de utilização. 

11 Desenvolvido desde 1996, em parceria com o N-Imagem (UFRJ) e o Grupo Visgraf (IMPA), e apresentado no 
Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, em 2000. 
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