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RESUMO:   
 
O presente artigo terá como foco de discussão o novo estatuto da imagem na 
contemporaneidade, principalmente a produção visual advinda de tecnologias digitais, assim 
como as novas possibilidades de se relacionar com o mundo a partir destas. Este trabalho 
também tem como objetivo pontuar a imagem como território de experiência, por meio das 
relações estabelecidas entre dispositivo e sujeito, principalmente propostas artísticas vistas 
como processo. 
 
Palavras chave: imagem, dispositivo, interatividade 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper intends to discuss the new image status regarding contemporary society, 
emerged from digital technologies, such as new possibilities to establish a worldwide 
interaction network from them. This work will also point the image as an 'experience terrain', 
starting from established relationships among devices and persons, mainly through artistic 
proposals seen as a process. 
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Como sabemos a imagem sempre estabeleceu relações do homem com o 

mundo, representando alguma coisa, carregada simbolicamente, ela só existe na 

relação sujeito – imagem, ou seja, portadora de um espectador. A arte Paleolítica 

apresentou um período de forte construção simbólica, “conectando” o homem a um 

ambiente de imersão dentro das cavernas e dando início às primeiras relações com 

o mundo e compreensões de seu território. Para Gebauer (1989) a caverna é vista 

enquanto metáfora, como um lugar de construção de imagens, esquemas de signos, 

onde a mão do homem estabeleceu relações entre a percepção e o seu entorno, 

sem o objetivo de narrar histórias, nem acontecimentos, mas de projetar seus 

desejos e rituais. Ao longo da história, a construção da imagem aliada à técnica de 

cada período, apresentou uma busca da representação do “real”. De mimese, 

passou a abstração apresentando a perda de uma referência direta com a realidade, 

como observamos no movimento cubista do século XX. Aumont (1993) apresenta 

uma distinção entre as imagens miméticas e as abstratas, ressaltando que as de 
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caráter mimético apresentam uma semelhança natural e produzem signos 

comunicáveis socialmente, enquanto as abstratas estariam ligadas a ideia de não 

representação. Flusser (2002) vê a imagem como superfície que representa algo, 

carregadas de códigos que traduzem eventos em situações e processos em cenas, 

a qual sempre trazem um propósito de representação do mundo. Sobre imagens 

técnicas o autor afirma que possuem caráter aparentemente não simbólico e que 

nos levam a novos conceitos em relação ao mundo. 

Quando nos debruçamos sobre a produção da imagem dentro do contexto da 

Media Art ou arte eletrônica, nos damos conta que esta ganha desdobramentos 

extremamente intrincados, apresentando-se com uma nova ordem visual, de 

transformabilidade ilimitada e interativa. Sabemos que mudanças técnicas implicam 

necessariamente em mudanças de pensamento e de visualidade, ou seja, conceitos 

como espaço, tempo, fruição precisam ser repensados frente às novas 

configurações engendradas pelas tecnologias digitais na imagem. Para ampliar essa 

discussão serão pontuados alguns aspectos pertinentes sobre esse novo estatuto da 

imagem, assim como as novas relações de perceber o mundo e outros mundos. 

 A imagem deixa de ser o antigo objeto ótico do olhar transformando 

compreensões sedentárias em espaços indefinidos, direcionando a postura do 

observador em toda a sua quietude para rumos diferentes. A imagem insere o 

sujeito numa situação e experimentação visual integrando outros registros da 

sensibilidade corporal.  A interação mental ganha uma nova aliada nesse contexto 

experimental: a interação corporal, onde a aparência é somada com a experiência. A 

imagem agora é ponto de chegada de um processo instável, processo esse que se 

impõe sobre a imagem, onde a forma cede lugar a morfogênese, apresentando uma 

dinâmica relação entre objeto, sujeito e tecnologia. Neste contexto a obra perde sua 

materialidade e transformasse em processo. 

 As novas tecnologias da imagem trouxeram outros tipos de relação com o 

mundo. O desejo de alcançar novos níveis de interatividade se intensificou a partir 

das novas possibilidades de se integrar o sujeito à imagem.  
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Fig 1: Projeto Op_Era, Rejane Cantoni e Daniela Kutschat, 2000, São Paulo 

A idéia de OP_ERA segundo Cantoni (2008) é investigar as questões 

relativas ao corpo e ao espaço, colocadas pela física e pela arte. Para alcançar 

esses objetivos, as artistas com sólida formação em arte e tecnologia utilizam como 

principal recurso a realidade virtual. A transformação de gestos físicos em códigos 

binários e de informação binária em estímulos sensoriais cria um novo estágio de 

familiaridade com a máquina, a partir do momento em que lhe confere a capacidade 

de responder de uma forma quase-humana, corporificada. OP_ERA é uma espécie 

de instalação imersiva que, através da sincronia de feixes de luz, simula a revelação 

de uma nova dimensão onde se criam objetos artísticos essencialmente geométricos 

que elevam o ato da percepção visual, ao passo de que a experiência do espectador 

dá-se a nível óptico, normalmente pela contemplação de composições de elementos 

modulares. Essas composições são resultados de sistemáticos estudos de linhas, 

cores e formas que criam efeitos visuais que renunciam a qualquer necessidade de 

repertório. 

A preocupação de integrar o observador na imagem não é uma questão que 

surgiu com o advento das tecnologias digitais como muito bem pontuou Grau (2005). 

De acordo com o autor os panoramas do século XIX já apresentavam características 

primitivas de imersão na imagem. No entanto, essa ênfase no referente, onde as 

imagens se constituem como território de experiência, acentua-se a partir da 

inserção no campo artístico desses dispositivos digitais. As imagens hoje são 

interativas, transformaram-se de imagens estáticas para espaços virtuais 

navegáveis. Ascott (1999) visualiza essa nova ordem emergente da arte como lugar 

da autoria dispersa enquanto que Fabris (2009) afirma que os novos ensaios das 

novas tecnologias obrigam o espectador a ter uma atenção concentrada no fluxo 

contínuo que só pode ser apreendido na sua totalidade. 
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O abandono da bidimensionalidade é outro aspecto importante gerado pelas 

mídias digitais, pressupondo a imagem uma nova ordem visual. Essa perda, da 

bidimensionalidade para a tridimensionalidade contribui para uma experiência 

tecnoestética segundo Couchot (2003). A migração do ótico ao numérico, a 

passagem da imagem estática, bruta e inerte para a esfera dinâmica, auto-gerativa, 

autônoma, mutável, confere a ela um aspecto vivo. A instalação A-Volve, em tempo 

real, concedeu à Christa Sommerer e Laurent Mignonneau o prêmio Goden Nica no 

Festival Internacional de Artes Eletrônicas (Ars Eletronica) em 1994 na Áustria. Esta 

obra no pensamento de Kac (2002) cria uma metáfora formidável da vida artificial, 

unindo tanto elementos tangíveis quanto intangíveis. Sendo assim, podemos 

observar nesta instalação o processo de criação, evolução e seleção dos seres 

artificiais a partir da interação do público com a obra. A-volve permite aos visitantes 

interagirem com as formas de vida artificiais criadas, observando como vivem, 

procriam e morrem, garantindo a sobrevivência de criaturas ao protegê-las de 

outras. A sociabilidade dos usuários serve para aumentar a imersão no ambiente 

através de sua projeção sobre os agentes de software individualizados, cuja 

aparência sugere comportamento social, consciência e sentimentos. Segundo 

Mignonneau; Sommerer (2009), o objetivo é fazer o espaço virtual ganhar vida, por 

meio de criaturas virtuais, vistos como agentes de softwares semelhantes a sujeitos 

reais. No primeiro momento, os observadores desenham livremente as criaturas em 

uma pequena tela digital sensível ao toque. Em poucos instantes um projetor de alta 

definição transfere para um espelho de 100 x 150 cm, que corresponde o fundo de 

um tanque de água raso com tamanhos de 180 x 135 x 15 cm, onde as criaturas 

começam a “nadar” com o seu próprio padrão comportamental de movimento, 

interagindo de forma complexa com os outros organismos artificiais que já estavam 

na piscina. A perspectiva com um ponto de vista único e com um fundo escuro e 

difuso, dava a impressão visual de um tanque mais profundo. No luminescente 

hábitat virtual, Christa Sommerer e Laurent Mignonneau encenam a versão popular 

do princípio de Darwin: “o mais forte sobrevive”. 
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Fig 2: A-Volve, Christa Sommerer e Laurent Mignonneau, 1993-1994,  EUA - Japão 

O observador ao desenhar qualquer tipo de contorno de acordo com a 

pressão da mão na tela determinará o “código genético” de “suas” criaturas. Cada 

informação será gerada randomicamente sobre a cor e a textura. Cada fenótipo terá 

seu genótipo, de modo que não existam duas criaturas parecidas umas com as 

outras. Todas as criaturas virtuais devem sua “existência” à interação dos visitantes 

e à interação aleatória entre elas mesmas. A constante mudança e o 

desenvolvimento processual caracterizam esta obra, atribuindo ao observador a 

responsabilidade de criação, de interação com as mãos no tanque, movendo-as 

para perto de si ou aproximando-as para outra criatura, formando um par e 

resultando no “nascimento” de novas formas “vivas”. Cada criatura criada não 

apenas interage com os visitantes, mas reage à manipulação de seus “corpos” em 

seu “habitat artificial”. O comportamento da criatura virtual, portanto, depende da 

forma que o usuário atribui a ela, ou seja, uma forma mais simplificada, adequada a 

predadores ou uma forma esférica altamente manobrável.  

Quando Flusser (2002) conceitua a imagem como código que traduz eventos 

em situações e processos em cenas, estava se referindo ao tempo pontual 

característico da fotografia. Um questionamento constante da fotografia 

contemporânea é o de sua temporalidade. A imagem fotográfica congela, interrompe 

e imobiliza um único instante na cadeia extensiva do tempo. Para Canongia (2009) a 

fotografia efetua um corte radical na continuidade reduzindo o filamento temporal a 

um só tempo, que se perpetua a partir daí, indefinidamente. Quando nos deparamos 

com a produção de imagens geradas em tempo real, percebemos que as imagens 

não são situações ou cenas, mas sim eventos e processos. A imagem não é mais 

tomada como algo dado, para ser lida em profundidade e contextualizada. Na 

produção atual da Media Art, as estruturas temporais das imagens tornam-se 
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visíveis não como mera disposições narrativas, mas como programas que precisam 

ser executados e assim atualizados pelo interator. Nesse contexto não existem 

superfícies limitadas, cobertas por uma construção visual – existem imagens 

dinâmicas, atualizadas e constantemente modificadas em tempo real.  

Neste contexto surge com maior ênfase a experimentação de novos meios e 

realidades, criando mundos paralelos. A experimentação de uma realidade 

destituida de aspéctos da materialidade, explorando realidades efêmeras. Para 

Domingues (2009) a imagem não é mais uma janela para se contemplar alguma 

cena, mas um lugar para ser vivido, para se entrar e agir. A não relação com a 

realidade desestabiliza a noção de escala, tempo, espaço, cor, brilho, gravidade, 

dinâmica, materialidade. Podemos até perceber um alargamento da realidade, 

afirmando que o interesse agora não é mais estabelecer diferenças entre a realidade 

e a artificialidade, mas de proporcionar outros tipos de relações com esses mundos 

paralelos. 

 

Fig 3: HeartScapes, Diana Domingues, 2005 

HeartScapes é uma instalação em realidade virtual com imagens 

estereoscópicas e interfaces multisensoriais para imersão. Sua apresentação no 

ambiente se dá na Cave1. Ao entrar na Cave os batimentos cardíacos do interator 

são capturados por dispositivos modificando as imagens apresentadas, que geram a 

sensação de estar diante de um corpo em pleno funcionamento. Este ambiente 

simulado propõe trocas sensíveis de percepções do sistema biológico dos 

interatores da Cave com as tecnologias digitais, a partir de um passeio ao interior do 

corpo humano. A produção deste projeto utiliza dispositivos de captura de sons, 

como microfones, interfaces e os sistemas computacionais. A visualização ocorre 
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quando o interator entra na Cave, munido dos óculos de estereoscopia e passa a 

vivenciar um passeio pelo interior do corpo humano. 

Na era digital surge a Estética da Ação com os processos de percepção e 

construção do conhecimento abertos pelas interfaces. Segundo Domingues (2009) a 

Estética da Ação defini-se a partir da dinâmica estabelecida por meio da ação / 

interatividade do espectador com a imagem por meio de um processo com a criação 

de imagens inusitadas e dotadas de novas características estéticas. A autora 

argumenta que os processos de percepção e construção do conhecimento são 

abertos pelas interfaces. 

O conceito de interface como aparato tecnológico é o de propiciar que duas 
coisas se toquem, afetando uma a outra pela interface que os conecta. 
Chega-se, assim, na importância da interface, nõ só do hardware, mas 
também das partes de um programa ou software que propiciam a 
comunicação de humanos e ambientes digitais. (DOMINGUES, 2009, p. 41) 

 Já Manovich (2001) afirma que a era da computadorização faz com que as 

imagens funcionem de várias maneiras e que por trás de suas abstrações operadas 

por softwares surge um paradigma da diversidade visual, o qual denomina de 

Estética da Complexidade. O autor defende essa ideia a partir de uma visão de 

mundo que não é redutível a nenhum fenótipo geométrico. A “tela” se torna um 

campo em constante mutação, apresentando imagens com comportamento 

dinâmico de padrões de linhas minimalistas. Segundo Manovich (2001) a Estética da 

Complexidade domina trabalhos on-line, como podemos ver na figura a seguir. 

 
Fig 4: Yellowtail , Golan Levin,  2002. 

O software Yellowtail, amplifica os gestos do usuário, produzindo linhas 

orgânicas em mutação, de espessura e transparência variadas. A complexidade das 

linhas e sua  característica dinâmica faz com que a animação pareça uma fotografia 
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em tempo real de algum universo biologicamente possível. O trabalho ilustra como o 

mesmo elemento (a linha) evoca a riqueza e a complexidade do mundo. 

Em Messa di Voce a voz torna-se visível, por meio de um software que 

transforma as nuances vocais em gráficos altamente expressivos. Caracterizada 

como uma instalação e performance audiovisual, a obra cria um ciclo de interação, 

onde a imagem produzida por meio da voz poderá sofrer manipulação dos atores em 

tempo real. Totalmente sem palavras, mas profundamente verbal, Messa di Voce é 

projetada para provocar dúvidas sobre o significado e os efeitos dos sons da fala, 

atos de falar e do ambiente envolvente da linguagem.  

 

Fig.5: Messa di Voce, Golan Levin and Zach Lieberman, 2003 

Percebemos que a imagem não é mais tratada em sua superfície, mas 

manipulada por interfaces, assumindo estados mutantes por experiências vividas 

pelo sujeito interfaceado com tecnologias interativas. Tais imagens possibilitam uma 

sensibilidade corporal, apelando à mistura dos sentidos, reforçando a tatibilidade. 

Um exemplo interessante para melhor compreensão da qualidade metamórfica em 

um ambiente imersivo são as CAVES que se apropriam de dispositivos imersivos 

como meio de experimentação de imagens em tempo real. Podemos observar esses 

dispositivos como território da performance, onde o observador é o responsável pela 

geração das imagens e também pela experiência nelas. Por meio dessa experiência, 

a obra perde sua materialidade transformando-se em processo, onde o corpo 

apresenta-se como expandido e vibracional (LEÃO, 2002), tornando a imagem como 

lugar de experiência, que possibilita novas relações com o mundo. 
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1  Cave (Cave Automatic Virtual Environment) é uma marca patenteada pela University of Illinois. Diana 
Domingues é a responsável, junto com o Grupo Artecno, pela primeira Cave localizada no Rio Grande do Sul, 
Brasil. Inaugurada em abril de 2005 a NTAV Pocket Caveiv mede 3cmx3cm e, esta no Museu de Ciências 
Naturais de UCS. 
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