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IMAGEM:LÓGICA PARA A VISIBILIDADE E INTERATIVIDADE 

 
 

Laurita Ricardo de Salles – CCHLA/UFRN 
 
 

RESUMO: A multisensorialidade requerida pelas novas tecnologias  contrapõe-se a 
imagética Ocidental que a  forma-quadro organiza nas imagens-tela numéricas  de forma 
contraditória:a primeira segrega espaços enquanto a interatividade requer a conexão 
destes.Luis Marin, Barthes, Charbonnier, entre outros autores,compreendem a imagem 
como um dispositivo que a autonomiza.Já a imagem interativa mantem a lógica para a 
visibilidade resguardando características de sua ação como cena para um sujeito, porém, 
simultaneamente,também concretiza a intersecção  de ações que mobilizam outras 
instancias do corpo sendo apreendidas sinestesicamente.Assim, perde sua individuação 
moderna  por integrar sujeito e imagem em um conjunto atuante, sistema que integra 
imagem e corpo como plataforma de ação que age no tempo, na codificação e de-
codificação de linguagem como evento. 
 
Palavras-chave: Imagem visibilidade interatividade 

 
 

ABSTRACT: The multisensorialidade required by new technologies opposes Western 
imagery that forms the frame form  that organizes digital images screen in a contradictory 
manner: the first segregates spaces while interactivity requires connect them.Luis Marin, 
Barthes, Charbonnier, among others, comprise the image as a device that autonomiza.Já 
interactive image keeps the logic for the visibility characteristics of  scene  actionfor an 
subject, but at the same time also embodies the intersection of actions that mobilize other 
instances of  body being seized cenesthetically . Thus loses its modern individuation by 
integrating subject and image into a working whole system that integrates image and body 
that acts as an action in time, the coding and de-coding language as event platform.  
 
Key words: Image visibility interactivity 

 
 

 
A imagem interativa mantém relações com a noção de imagem em geral porém 

contrapõe a  visibilidade a  interatividade, a sinestesia e ao corpo. A imagem 

Ocidental enquanto recorte e subjacente a tela interativa segrega espaços enquanto  

a interatividade, requer a conexão destes espaços. Assim, a multisensorialidade 

requerida pelas novas tecnologias  contrapõe-se a imagética Ocidental que a própria 

forma-tela organiza nas telas numéricas. 

Iniciaremos  por tratar  do dispositivo imagem para chegar as questões das novas 

formações imageticas contemporaneas,a partir da noção da imagem  ocidental 

moderna e aplicável em parte a imagem em geral, aqui retomada a partir de Barthes, 

Louise Charbonnier  e Luiz Marin (principalmente). Este  último nos fornece no 
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ensaio O ser da imagem e sua eficácia, compreensão mais propriamente estética da 

imagem a qual resumimos a seguir simultaneamente realizando de seu texto uma 

leitura particular,   onde pinçamos  conceitos que nos interessaram, deixando de 

lado em parte a relação ainda enfática por parte do autor entre imagem e 

representação, ou seja, de algo em ausencia : a imagem seria algo que a-presenta-

se como um conjunto visível dotado de sentido para um sujeito no presente como 

uma intensificação, mostração, uma exibição. Esta institui de uma força, como 

constrangimento e como lei, onde promete, funda e garante, um discurso, instituindo 

através deste , uma autoridade legitimadora. Esta manifestação da imagem, ainda 

segundo Marin , leva em conta, as condições de visibilidade – no intervalo de suas 

possibilidades de aparição e os efeitos de sua manifestação-sendo o visível não o 

visto, mas aquilo que pode ser apreendido pelo olhar, ou seja, o colocar-se como ou 

em visão, retirando-se do campo do imaginado, instituindo-se como alteridade, como 

um processo de ser para o olhar, situado, aliás, em um corpo.                                               

A imagem seria  algo que a-presenta-se como um conjunto dotado de sentido para 

um sujeito . Diz Marin no texto citado (Marin,1993: 10 e 12): que a imagem é uma 

categoria, vista, porém pela filosofia ocidental e mesmo pelo senso comum, como 

um ser menor, uma re-presentação, uma presença segunda. Ele interroga sua força 

e conclue que ela se coloca como re-apresentação, apresentação de algo aqui e 

agora, no presente como uma intensificação, mostração, uma exibição”. A partir de 

Alberti, diz (Marin,1993: 12 e 13): A imagem mostra, exibe. “A força da imagem está 

alí – em seus efeitos-seja como força de presentificação do ausente, seja como 

energia de auto-presentificação”; mostração que apresenta-se representando; ela 

institui um sujeito que olha - como efeito desta presentação, constituindo-o 

precisamente como e pelo olhar a partir de uma  posição. Este  sujeito  encontra 

autoridade e legitimação como resultante dos efeitos da imagem.Para ele a imagem  

institui uma força, como constrangimento e como lei, uma produção em sí mesma 

(além da representação).Diz:(Marin,1993:14 e 16): “Ato criador “, promete, funda e 

garante, dando existencia a uma lei,a um discurso, instituindo através desta , uma 

autoridade legitimadora. Esta manifestação da imagem, segundo o autor, leva em 

conta, ainda, as condições de visibilidade – no intervalo de suas possibilidades de 

aparição e os efeitos de sua manifestação - sendo o visível não o visto, mas aquilo 
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que pode ser apreendido pelo olhar, ou seja o  colocar-se como ou em visão. Afirma 

(Marin,1993:18, 19 e 20): Esta manifestação da imagem efetua-se “através do 

surgimento do “ver” e do “visto””, retirando-os do campo do imaginado, instituindo-a 

como uma alteridade, como um processo de ser para o olhar, situado, aliás, em um 

corpo. A contemplação estética da obra trata de reconhecer o limite em que ela se 

constitui como efeito, e passa pelo navegar pelos índices e sinais atrás de signos de 

um sentido. Roland Barthes (apud Manovich, 2001: 103 ) em “Diderot, Brecht, 

Eisenstein,”escrito em 1973, porém, afirma com pertinencia que a noção de cena ou 

representação não se reduz ao índex da realidade, mas a lógica implícita nesta 

individuação organizada pelo quadro:  

A representação não é definida diretamente pela imitação: ainda 
alguém que tenha se livrado do “real”, do “semelhante”, da “cópia” , 
ainda existe representação enquanto um sujeito (autor, leitor, 
espectador ou voyeur) lança seu olhar para um horizonte em que ele 
corta uma base de um triângulo, seu olho (ou sua mente) formando o 
ápice. O “ Organon da representação “ (sobre o qual está se 
tornando possível escrever hoje porque já há sinais de algo além) 
terá como fundamento a dupla soberania do ato de cortar 
[découpage] e da unidade do objeto de uma ação ... A cena, a 
imagem, o tiro, o retângulo de recorte, aqui temos a própria condição 
que nos permite conceber o teatro, pintura, cinema, literatura, todas 
as artes, ou seja, além de música e que poderiam ser chamado de 
artes dióptricas.   

O Quadro 

Embora Louise Charbonnier em Cadre e Regard seja como Louis Marin também 

presa a noção de representação para tratar do dispositivo quadro,  traremos 

questões que nos interessaram a partir de seu livro e texto.  No entanto, com razão 

a autora  afirma que “O quadro retangular é o constituinte central do dispositivo 

donde advem a representação”.(Charbonnier:2007, 22 ),pois, para haver projeção é 

necessario haver o recorte da piramide visual.Explica a autora lembrando Hubert 

Damish:“.Para ver ou imaginar o que está através mais além, tenho que conceber os 

limites a partir daqui, de conceber um quadro”. (Hubert Damish  apud 

Charbonnier:2007, Nota 33,  pag.43)  

No entanto, com razão a autora  afirma que o  funcionamento do recorte ou 

circunscrição seriam decisivos na articulação desse dispositivo da comunicação da 

imagem. Este ao recortar “ separa e liga...” afirma, e continua a seguir: 
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”Enquadrar:...é lhe impor uma forma nova, insolita...em suma, força-la a obedecer a 

um tipo de constrangimento”(Charbonnier:2007, 35,36).  

Seja Marin, seja Aumont , seja Charbonnier, Anne Cauquelin e, ainda,  Barnett 

Newman,  concordam que o dispositivo quadro institui uma circunscrição e um 

exterior.Porém a força do quadro estaria,em delimitar apenas uma coisa: 

Segundo Marin (apud Charbonnier:2007 in Notas 47,48 pág. 45,49)  :  

“A representação pictorica não é aquilo que não pode ser visto 
porque não há senão aquilo a ser visto...pois o quadro instituiria um 
espaço novo que não havia no espaço exterior ...ao traçar um 
quadro retangular , eu defino o interior do quadro definindo o   
exterior ao quadro, quer dizer, eu  apresento o interior como tal. ...O 
quadro […] poe a representação em estado de presença 
exclusiva..O quadro rentagular constitui um espaço que se mantém...  
presentação representativa. 

Diz Barnett Newman que  não manipula o espaço, mas o declara (apud 

Charbonnier:2007 pág 53). Segundo a autora  George Simmel também fala em uma 

“coesão indestrutível “ do quadro e traça com precisão o lugar dele como  recorte 

retagular e linha de demarcação em relação a um exterior definido: 

 
Eles, [seus limites]constituem para a obra de arte uma circunscrição 
absoluta, que um só gesto coloca a distacia um exterior que lhe é 
indiferente, e produz uma concentração na qual realiza sua unidade. 
O quadro serve naquilo que simbolizareforça em sua função de 
limite.Ele exclue o mundo exterior e portanto também o espectador, 
contribuindo assim para colocá-lo que só assim lhe torna possível ser 
apreciada estéticamente”(Simmel apud Charbonnier: 2007, nota 65, 
pág 56) 

 

Se o quadro estabelece uma circusncrição que define uma separação de algo, esta 

está em um lugar outro,  está  em algum lugar. 

 

O outro lugar do quadro 

Objeto de contemplação,  a unidade da imagem em duas dimensões garantida pela 

forma limite  é vista como uma forma individuada e autonoma no interior de um 
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quadro e vem sendo questionada desde as vanguardas  enquanto espaço ideal. 

Esta questão Michel Foucault colocou como uma heterotopia e Michel Fried e o 

Minimalismo trataram a sua maneira, ao enfrentarem a questão do “teatro”. 

O quadro retangular institui uma planaridade  vertical e um lugar outro. Foucault 

denomina-o como uma heterotopia. (Foucault apud Charbonnier: 2007, Nota 80 pág 

61):“A heterotopia tem o poder de justapor em um só lugar real muitos espaços, 

muitos  lugares que são eles mesmos imcompatveis entre si.” 

Merleau-Ponty diz (apud Charbonnier: 2007 pág. 62) que  criar um decalque do 

mundo é vão pois  toda imagem  é instituida de uma maneira diferente de nosso 

mundo exterior. Também Stéphane Lójkine na mesma página explica que “o primeiro 

fim da tela que se esconde é de transgredir as fronteiras entre real e mimesis”. 

Mas a imagem feita é real.”É uma planaridade concreta”, diz Flusser (apud 

Charbonier ;2007. Nota 98 pag 70)”O que é real , não é o mundo ao redor, não é o 

conceito no interior do programa do aparelho ; só a  foto é real; o mundo e o 

programa do aparelho  são somente pressupostos da imagem, são possibilidades a 

realizar”. 

Clement Greenberg diz que  “Delimita-se uma planaridade  e a delimitação da 

planaridade”(apud Charbonnier :2007 Nota 100 pág 71), sendo esta uma   

frontalidade, um  plano de imagem vertical, colocando um  posicionamento frontal do 

espectador(Charbonnier:2007, 80).” 

O quadro é o paradigma das imagens ocidental  modelo forma-quadro de 

presentação vertical e  de posição frontal do espectador.  Quadro e corpo humano 

instituem linha do horizonte, relação com gravidade, alto e baixo. O espaço na 

forma-quadro é um dispositivo que realiza uma  linha de terra( linha de base) em 

Damish  seja imagem  perspectica ou não. 

O quadro é então um dispostivo da visão e engendra seu espectador  e  recepção.  

É  um dispositivo de enunciação visual diz Charbonnier onde o  enquadramento 

ordena uma ordem;para  Jacques Aumont “enquadrar” coloca  uma distancia, uma 

orientação da visão, sendo o quadro um dispositivo de recepção, materializando  um 

alter ego (apud Charbonnier:2007, Nota 130 pág.259 ) 
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Charbonnier chega a apontar  no quadro abstrato,  (pág. 261)onde não há 

perspectiva, que há apenas o dispositivo;lembro ainda que  existe o plano do quadro 

vertical, colocado em relação a linha do horizonte,portanto  a distancia do plano do 

quadro constitui-se, embora não exista o olho central da perspectiva.  Charbonnier 

também levanta que Barthes considera que o homem ocidental teatraliza e organiza 

a “cena”(pag. 262).Ele afirma que no oriente,organiza a partir de e  “no dentro”, no 

Ocidente, estabelece distancia uma  reflexiva, individua.O  Ocidente estabelece 

pontos de vista. No Oriente, esta imerso no mundo, (por isso fecha o quadro depois 

de fazer seus sinais- relata Charbonnier em outro trecho do livro).No Ocidente é  

habitado por esta distancia, por isso teatralizaria, suas ações.  

Desta maneira,estabelece uma zona de ficção separada e autonoma para ser vista e 

como uma  lógica visível como paradigma da imagem Ocidental..Estabelece ainda 

como cena para um espectador que tem seu lugar gerado pela imagem . Esta lógica   

permanece  na lógica da imagem interativa quando tela.O que difere é a 

interpenetração da imagem pela interatividade.Pois a imagem interativa é uma 

interface. 

É preciso pontuar, no entanto, que compreendo a partir de Marin, 

Barthes,Charbonnier principalmente,  que a imagem individuada e autônoma é uma 

invenção ocidental e moderna, portanto - refere-se a uma formação histórica 

dada.Penso que o fenômeno imagem é mais amplo mas que  pode ser pensado 

como uma “lógica para o visível”.  

Espaço concreto e abstrato 

Jacques Aumont aponta a contribuição fundamental de Pierre Francastel no que se 

refere a percepção de um espaço concreto - o espaço do mundo em comum e onde 

o espectador move seu corpo - para o dispositivo do cinema (Aumont,2004:137): 

“Francastel analisa longamente, com relação à imagem, o que provém da 

construção ativa de um espaço imaginário, .... . Sua originalidade é ter ressaltado 

também outro aspecto, o da construção de um espaço material, “concreto”, em 

relação direta com os valores plásticos da imagem.” A partir de Francastel, Aumont 

diz que coexistem no espectador dois modos distintos de percepção do espaço: o 

espaço imaginário - vinculado a concepção abstrata do espaço , vigente no adulto 
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ocidental normal; e o espaço topológico, onde situam-se relações de proximidade 

vinculada ao corpo.  

 A sala do cinema( até agora em geral – não no cinema interativo e mesmo no 

cinema em que é visto na tela acionada pelo espectador/interator que movimenta o 

filme e o vê acionando sua movimentação segundo  seu interesse) , assim como a 

operação do quadro ou da fotografia operam de certa maneira do mesmo modo ao 

isolar a zona de ficção ou o espaço abstrato ou imaginário do filme em relação ao 

espaço do mundo em comum ou do espaço concreto ou topológico. A experiência de 

ver o filme- na sala do cinema-  é também  isolada do ”que possa prejudicar a 

apreciação de sí mesma”. Ambos são dispositivos, noção que Anne-Marie Duguet 

(Duguet,2009:55) aborda com pertinencia. Para ela a noção de dispositivo é 

fundamental, visando este a produção de efeitos específicos através de 

“agenciamento dos efeitos de um mecanismo“, sendo, ao mesmo tempo, máquina e 

maquinação (no sentido de méchanè grega), e sistema gerador que estrutura em 

situações particulares a experiencia sensível de uma maneira específica. O 

dispositivo atua através de “diferentes instâncias enunciadoras ou figurativas, e 

implica tanto situações institucionais quanto processos de percepção.”  

Aumont refere-se ao primeiro dado de todo dispositivo de imagens como : 

“ Trata-se de regular a distância psíquica entre um sujeito espectador 
e uma imagem organizada pelo jogo de valores plásticos- levando 
em conta que um e outra não estão situados no mesmo espaço , de 
que há, para retomar a expressão de André Michotte a propósito do 
cinema , uma segregação de espaços respectivamente plástico e do 
espectador. “ “...olhar uma imagem é entrar em contato, a partir do 
interior de um espaço real que é o do nosso universo cotidiano, com 
um espaço de natureza bem diferente, o da superfície da imagem.A 
primeira função do dispositivo é propor soluções concretas à gestão 
desse contato antinatural entre o espaço do espectador e o espaço 
daimagem, que qualificaremos de espaço plástico ...” 
(Aumont,:2004,135 e 136) 

Podemos dizer que nas interfaces com imagens da hipermídia visualizadas em telas, 

com relações de interação homem-máquina , os dois espaços - a concepção 

abstrata e o espaço topológico, são ativados simultaneamente. A relação entre 

espaço concreto e abstrato ou imaginário aqui é mais fluida (pois o usuário 



 
 

1084 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

comunica-se com a interface), mas a superfície imagética autônoma e segregada 

está também ativa. 

Porém, as imagens numéricas são vistas atualizadas em sistemas que se mostram 

através da luz e como cor/luz. Nós não vemos os números e códigos como tais, mas 

suas interfaces, no caso da imagem como tais para a visão, sua manifestação visível 

como imagem existente plasticamente enquanto espaço abstrato apresentado 

autonomamente  como tela no espaço concreto.Há a interação, mas ela relaciona-se 

com a visão.É vendo boa parte das vezes , que acessamos os dados  das imagens(  

não todos os dados) dispostos na tela e agimos de forma que o 

(Manovich:2001,193) “acesso a informação tornou-se a atividade chave da era 

computacional”. 

Diz ele (Manovich:2001,83): 

“Por um lado, sendo uma parte de nossa cultura há meio século, HCI 
já representa uma tradição cultural poderosa, uma linguagem cultural 
oferecendo suas maneiras próprias de representar a memória 
humana e a experiência humana. Esta linguagem fala em forma de 
objetos discretos organizados em hierarquias (sistema de arquivos 
hierárquico), ou como catálogos (bancos), ou as objetos ligados entre 
si através de hiperlinks (hipermídia).” 

E (Manovich:2001,131): 

“Dinâmica, em tempo real e interativa, uma tela é ainda é uma 
tela.Interatividade, simulação e tele-presença: como séculos atrás, 
nós ainda estamos olhando para uma superfície plana retangular, 
existente no espaço onde está nosso corpo e agindo como uma 
janela para outro espaço . O que quer que seja a nova era onde 
estamos entrando, ainda não saímos da era da tela.” 

Concluindo (Manovich:2001,165): 

“Resumindo, a cultura visual da era do computador é cinematográfica 
em sua aparência, digital no nível do seu material, e computacional 
(i.e.,impulsionada por software), na sua lógica.”... Outro traço da 
percepção cinemática que persiste nas interfaces culturais é a 
moldura retangular representando a realidade.” 

Manovich aponta, porém, várias maneiras da forma-quadro apresentar-se, citando 

Vivien Shobchack em importante nota ( apud Manovich:2001, 80): 

“Em Morada do olho, Vivien Shobchack discute as três metáforas do 
quadro, a janela e o espelho que fundamentam a teoria do cinema 
moderno. A metáfora do quadro vem da pintura moderna e é central 
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para a teoria formalista, que se preocupa com significação. A 
metáfora da janela subjacente a teoria do cinema realista (Bazin), o 
que reforça o ato de percepção. Teoria realista segue Alberti na 
conceituação da tela do cinema como uma janela transparente para 
o mundo. Finalmente, a metáfora do espelho é fundamental para a 
teoria psicanalítica de cinema. Em termos destas distinções, a minha 
discussão aqui está preocupada com a metáfora da janela. Tais 
distinções abrem, no entanto, um espaço aberto muito produtivo para 
pensar sobre e mais as relações entre cinema e meios informáticos, 
em particular, a tela do cinema e da janela do computador. Veja 
Vivien Shobchack A morada do olho: A Fenomenologia da 
Experiência do Cinema (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1992).” 

 

Tipos de tela  

É importante assinalar que o visto nas telas (ou conjunto de telas) ou imagens 

numéricas sob todo tipo de regime de imagem nos defrontam com a noção de 

“paisagem de dados” ou datascape,  que são atualizados nas telas como fluxo de 

dados a serem vistos.Vemos uma interface luminosa que atualiza em tempo real 

(portanto no tempo) uma imagem ou imagens (criadas, sim, a partir de números) no 

sentido de Marin: “algo a ser visto” conexo a um sistema relacionado a vários outros 

sentidos, mas , enquanto imagem, também sob uma lógica do e para o visível 

(mesmo que conexas a outras linguagens e referenciais sensórios, sendo o 

computador uma máquina multisensorial). Lembra Monovitch: (Manovich,2001:1):“A 

janela em um mundo ficcional de uma narrativa cinemática tornou-se uma janela em 

uma paisagem de dados. Em suma, são  interfaces homem-computador . 

Lembro ainda que , boa parte destes espaços navegáveis, dos monitores a 

interfaces de muitas das obras presentadoras da imagem numérica  apresentam-se 

fechadas sob o âmbito em última instância de uma moldura: a da tela, onde os 

objetivos do acesso à informação competem entre informação e “imersão”, como 

levanta Lev Manovich em A linguagem das novas mídias. Lev Manovich estabelece 

ainda quatro tipos de tipos de tela ou maneiras dela apresentar-se:as telas clássica, 

dinâmica, computacional e do tempo real . 

Desta maneira relembro que pensar a interface homem-computador como janela 

para uma paisagem de dados,como a similaridade entre as palavras datascape1 e 
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landscape invoca, na noção de paisagem como  uma construção histórica e, 

diretamente relacionada a forma-quadro , dispositivo de autonomização e 

individuação da imagem. Como diz Anne Cauquellin (Cauquelin:2007, 24 e 25) “ 

...eu via toda a paisagem    se constituir por meio do modelo-tela” , onde ” a 

“...natureza...aparecia por meio dessa   “imagem” e... (Ibidem:2007, 25): 

“A chamada natureza se compunha diante de nós por uma série de 
quadros, imagens artificiais, posta diante da confusão de coisas; ela 
organizava a matéria diversa e cambiante segundo uma lei 
implícita...”. 

E, importante, explica ela que (Ibidem:2007,85/86 e 25): 

“Pela janela pintada na tela ilusionista , vê-se o que é preciso ver: a 
natureza das coisas mostradas em sua vinculação. Então o que se vê não 
são as coisas, isoladas , mas o elo entre elas, ou seja, uma paisagem”. 
...Toda a natureza (o exterior) está lá, em uma apresentação que reduz 
sua dimensão ao que pode ser captado no feixe visual; mas essa redução 
só pode ser dar à medida que a totalidade for mantida, a unidade 
constituída – uma unidade mental, isto é, uma construção. A razão, critério 
do verossímil renascentista, transformou-se em lógica visual”. 

 

As imagens  nas telas  numericas, os dados do banco de dados,  não sãoo puro  

código informacional, estão organizados por uma vinculação dada, para a nossa 

visão segundo uma lógica como imagem ou conjunto de imagens. E emdos boa 

parte delas, nas interface-homem computador atuais, fechadas sob ointer  âmbito 

em última instância em uma moldura: a da tela onde os objetivos dofav acesso à 

informação competem entre informação e “imersão”, como levanta Lev 

Manovich.Estas questões tem sido levantadas com pertinência pelo autor e expostas 

commaior sistematização in A linguagem das novas mídias. Resumidamente por ele 

mesmo in Cinema como interface cultural (Manovich:s.d.1): 

“As mídias digitais … substituíram a estocagem de dados seqüencial 
por estoque com acesso randômico; a organização hierárquica da 
informação por um hipertexto aplainado; o movimento narrativo da 
novela e do cinema com movimento físico no espaço...”.“Outra 
característica da percepção cinematográfica que persiste em 
interfaces culturais é o enquadramento retangular da realidade 
representada [13]. O próprio cinema herdou este enquadramento da 
pintura ocidental. Desde a Renascença, o quadro agiu como uma 
janela para um espaço maior, que Foi presumida como passível de 
prolongar-se além da moldura. Este espaço era cortado pelo 
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retângulo do quadro em duas partes: "o espaço na tela," a parte que 
está dentro da moldura, e a parte que está fora. Na famosa 
formulação de Leon-Battista Alberti, o quadro agiu como uma janela 
para o mundo. Ou, numa formulação mais recente de Jacques 
Aumont e seus co-autores, "O espaço na tela é habitualmente 
entendido como incluído dentro de um espaço cenográfico mais 
vasto. Mesmo que o espaço na tela seja a única parte visível, esta 
parcela cenográfica mais larga é sem dúvida considerada como 
existente em torno dela. "[14] 

Portanto, se a forma-tela muito não muda, a imersão  e a interatividade alteram esta 

circunstancia. 

Imersão  

Sabemos que o regime da imagem mudou com o surgimento das imagens virtuais 

(nomeadas aqui segundo Oliver Grau) onde tornam-se imagens capazes de 

mudança autonoma, formuladas para parecerem às do mundo real percebidas pelo 

homem e relacionadas as instancias visual e sensórias. Ainda segundo Grau, o 

computador permite que possamos nos inserir na imagem desde os anos oitenta 

através de várias interfaces, permitindo que o observador/interator tenha a sensação 

de imersão no espaço da imagem, movendo e interagindo com ela em” tempo real”, 

através de intervenções variadas. A imersão, segundo Grau (Grau,2003:13) tem 

várias formas de manifestar-se, acarretando várias aproximações entre as imagens 

geradas e o espectador ou interator, e bastante determinadas pela  disposição deste 

observador; afirma ele que pode oferecer processos intelectuais estimulantes, e que, 

embora as aproximações sejam multifacetadas, boa parte das vezes “a imersão é 

absorvente e um processo”.  

Nos interessa sua atenção na  diminuição da distancia crítica do que é apresentado 

ao interator e “pelo aumento do envolvimento emocional com aquilo que está 

acontecendo”;  também a afirmação de  que a maioria das realidades virtuais é 

experimentada com o constrangimento da visão externa do indivíduo em sua relação 

com elas, havendo a intenção de instalar um mundo artificial que torna o espaço 

uma totalidade ou ao menos a totalidade do campo visual do observador. Manovich 

aponta também um “novo ilusionismo” multisensorial onde o efeito de realidade em 

muitas áreas das novas mídias, depende apenas em parte da aparência da imagem 

construindo o efeito de realidade em maior número de dimensões e o envolvimento 
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de outros sentidos além da visão. O observador, situado no espaço, tem captadas 

sua posição através de sensores, os quais localizam-se através de coordenadas; a 

realidade virtual acaba com a tela mas imobiliza o corpo, preso ao 

aparato(Manovich,2001:109 a 111) :  

O paradoxo da RV é que exige que o espectador mova-se fisicamente afim de ver 

uma imagem (ao contrário do restar imóvel) e, ao mesmo tempo, ata seu corpo físico 

a uma máquina ... ., enquanto que, ao mesmo tempo, cria uma nova condição não 

precedida, exigindo que o espectador se mova. Mas agora o espaço físico está 

subordinado ao espaço virtual. e o mundo virtual é precisamente sincronizado ao 

mundo físico.  

Embora atadas a imagem, as ações deste corpo ocorrem também e 

verdadeiramente no espaço real – afinal elas acontecem e determinam as ações no 

espaço da imagem (e vice-versa - se o espectador envolve-se com os fatos da 

imagem). Sensores passam a ler os movimentos do corpo no mundo através de 

sistemas de dados e em um espaço real mapeado como sistema de informações 

pontuais em regime de coordenadas; ou, ainda, nas mídias locativas, via sistemas 

GPS através de um espaço onde coordenadas encontram-se pontualmente e são 

lidas por um sistema que envolve pelo menos tres satélites. As novas percepções do 

espaço/tempo e perspectivas abertas pela Realidade virtual , realidade mixta e pelas 

midias locativas nos oferecem experiências complexas dos espaços  e suas  

respectivas segregações . Afinal, não estamos de fato nos espaços virtuais, mas 

atuamos neles e vice-versa,acoplando espaço real e espaço inteligível espaço 

imaginário e topológico, na terminologia de Francastel e abstrato e concreto, na 

terminologia de Aumont, aqui se confundem. Cada movimento ou ponto localizado 

pelos sistemas de localização seja da Realidade Virtual, seja dos sistemas GPS, 

configuram um evento em constante reatualização pela matriz velocidade.O situs 

destas mídias são o instante e o tempo ou um espaço ordenado onde o tempo é 

uma instancia fundamental. As obras relacionadas às mídias locativas relacionam-

se, ainda, a um ou mais situs determinados conectados à rede, os quais tornam-se 

também eventos dessa e nessa rede. Portanto, os espaços mobilizados( sem levar 

em conta que a interface relaciona-se a um sistema de dados numérico no 
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computador)  são complexos. Mesmo as ações em computadores, celulares, 

quaisquer aparatos ou dispositivos-tela interativos colocam questões,assemelhadas  

já que  espaços coexistem, interpenetram-se  e segregam-se ao  mesmo tempo. 

Interatividade 

A imagem interativa pode apresentar-se como quadro (ou tela) ou não, mantendo a 

lógica para a visibilidade pois, embora interativa, maquínica, numérica, intersecção 

de ações diversas através do conjunto do corpo a imagem é vista ( Derrich de la 

Kerchove);porém é mobilizada por ações que se dão através de outras instancias do 

corpo e é apreendida sinestesicamente. Neste sentido, embora visível, perde sua 

individuação moderna e apresenta-se contaminada por apreensão e relações que 

extrapolam a visibilidade, espraiando -se como experiência multissensorial. E, ainda, 

por integrar sujeito e imagem em um conjunto atuante, resguarda algumas 

características de sua ação como cena para um sujeito, porém, simultaneamente (o 

que é importante), organiza-se como sistema que integra imagem e corpo como 

plataforma de ação integrada. Sujeito e imagem nesse sentido não estão em 

oposição, mas em conexão na mesma cena; cena aqui entendida como espaço para 

a ação.  

Ao apresentar-se até mesmo como imagem audiovisual ou como imagem  interativa, 

conecta-se imediatamente com outros sentidos, mantendo a lógica para o visível 

atada a lógica multissensorial e a lógica da mobilização corporal e a atadura que a 

modifica se interativa. Sujeito e imagem passam a estar em ação conjunta .O corpo 

determina o ponto de vista, especialmente na Realidade Virtual (onde também 

desaparece a tela quando totalmente imersiva) . Manovich e Oliver Grau sublinham 

a mudança da relação sujeito/espectador, na verdade interator, nas novas mídias, no 

que se refere a imagem pois este passa a relacionar-se com ela, tornando-se esta 

algo que ele acessa e manipula.  

Corpo e imagem não estão em alteridade mas em conexão neste campo comum, o 

campo definido pela interação; e o corpo inteiro é cada vez mais engajado nas 

novas mídias, permitindo a sensação de imersão. Ainda segundo Grau, o 

computador permite que possamos nos comunicar com a imagem através de várias 
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interfaces, permitindo que o observador/interator tenha a  sensação de imersão no 

espaço da imagem, movendo e interagindo com ela em” tempo real”. O situs dessa 

ação é o instante e o tempo ou um espaço ordenado no e pelo tempo. Portanto, a 

interação entre imagem e sujeito relaciona-se no espaço, no tempo e na codificação 

e de-codificação de linguagem como evento. 

Os espaços em ação são varios pois há várias camadas em açãoos dados 

numéricos,  o software que organiza as camadas deordem máquia e as relações 

com esta e os sujeitos que se relacionam com ela, portanto seus programas; as 

interfaces sejam visuais, sejam as musculares que geram as ações que 

interpenetram a interface visual, os códigos em ação também situam-se em distintas 

instancias, desde o código visual, ao codigo numérico binário, ao código das ações a 

serem realizadas pelo interator. Há ainda os tempos a serem vividos , ou seja,  a 

relação com a imagem é experieciada, como ação.O interator  e o autor da imagem 

estão em conexão direta, embora em temporalidades distintas. É certo que o autor 

cria seu interator, já que este cria uma matriz de possibilidades, mesmo que na 

autopoiesis. 

Sendo a imagem interface, esta torna-se limite  entre espaço e zona de tradução de 

códigos. Enquanto interface, espaço topólógico e espaço abstrato interpenetram-se 

e comunicam-se, destruindo a distancia entre sujeito e objeto, ou seja a distancia 

que a cena construida pela imagem determinou. Ou seja, a imagem (pois esta 

também está lá)  é penetrada pela ação do interator que tem o agenciamento a seu 

dispor e que lhe permite  realizar ações  e  interagir e mudar o que vê. 

Simultaneamente a tela instaura uma distancia, segrega espaços, que a 

interatividade, desagrega.Olhos e corpo talvez situem-se e des-situem-se  em 

mundos diversos e talvez possamos falar em uma certa esquizofrenia corpórea, a 

rondar corpos e mentes.  

 
 
NOTAS 

1-Os textos dos autores em inglês ou frances foram traduzidos livremente por mim, inclusive as citações. 
2-Há referencias a  trechos de  textos de minha autoria anteriores,pois esta comunicação acaba por  ser uma 
abordagem geral e parte de conclusão de investigação de vários anos. 
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