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RESUMO 
Este trabalho busca um enfoque na redefinição do papel do artista e do espectador 
colocados como agentes no processo de produção e recepção de obras interativas expostas 
principalmente em espaços públicos. Estes espaços, em suas diversas configurações, assim 
como os contextos culturais nos quais as obras são inseridas, passam a ser determinantes 
nos processos de relações entre artistas, interfaces interativas e espectadores performers. 
Através de análises de recepções de instalações interativas, observamos que os mesmos 
sistemas passam por reconfigurações a partir da maneira como entram em relação com os 
espaços e as práticas culturais das cidades onde são instalados. 
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ABSTRACT  
This work seeks a focus on redefining the role of the artist and the audience placed as 
agents in the process of production and reception of interactive works exhibited mainly in 
public spaces. These spaces, in its various configurations, as well as the cultural contexts in 
which the works are inserted, become decisive in the process of relations between artists, 
interactive interfaces and performers spectators. Through receptions analysis of interactive 
installations, we observe that the same systems suffer reconfigurations from the way how 
they come into relationship with the spaces and cultural practices of the cities where they are 
installed. 
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Sons, imagens, corpos e espaços 

Um dos maiores desafios da atualidade é pensar as relações entre arte, 

comunicação e vida na perspectiva do desenvolvimento tecnológico e da criação. A 

diluição da distinção entre produção e recepção, evidencia a imprecisão das 

fronteiras entre as categorias artísticas, categorias comunicacionais e campos da 

experiência. Essa indefinição implica principalmente a transformação do papel não 

só do artista, mas também do espectador, que segundo Rancière (2005), deve 

converter-se em agente de uma prática coletiva. Em acordo com essa ideia, 

Bourriaud (2006) recorre ao termo interstício social, que se configura como um 

espaço para as relações humanas que sugere possibilidades de intercâmbio.  

Efetivamente, a exploração física se torna o modo privilegiado de percepção, 

potencializado por dispositivos tecnológicos. Para Anne Marie Duguet (2009), o 

espectador passa a perceber que estabelece relações enquanto apreende o objeto a 

partir de diferentes posições e sob condições variáveis. As transformações 

perceptivas que a máquina eletrônica produz através da experimentação do espaço 

e do tempo, são possibilitadas por algumas operações que a autora aponta: jogos de 

registro ao vivo, alterações simultâneas e sutis do real imediatamente percebido, 

conexões entre o espaço virtual imaterial eletrônico e os espaços “reais” construídos 

como cenários da experiência, além da exploração do corpo do visitante como 

dispositivo.   

Ao solicitar todos os sentidos do espectador, a instalação o implica globalmente no 

seu espaço externo e interno. O corpo jamais é confrontado apenas com o 

dispositivo eletrônico, mas também com um espaço determinado e com os outros 

corpos que se relacionam neste espaço. Os fenômenos de percepção são 

acionados para provocar no espectador uma atitude de recriação perceptiva do 

mundo (COUCHOT, 2003).  

Permanece o problema das diferenças na receptividade, não só no que se refere 

aos receptores de determinada produção, mas a culturas inteiras. O que torna 

algumas culturas relativamente abertas a influências de fora, ao passo que outras 

são mais capazes de resistir a essas influências?  
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A sociedade como laboratório para os artistas 

Através das capacidades de criação e produção do humano, uma série de 

transformações acontecem em diversas áreas: cultura, sociedade, ciência, 

comunicação, artes, etc. Pierre Levy (2000) afirma que deveríamos deixar de 

enfatizar o impacto das tecnologias, para pensar que as tecnologias são produtos de 

uma sociedade e de uma cultura. As verdadeiras relações, portanto, não são criadas 

entre a tecnologia como causa e a cultura como quem sofre os efeitos, mas sim 

entre “um grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e 

interpretam de diferentes formas as técnicas” (LEVY, 2000, p. 22).  

Por seu lugar privilegiado dentro de uma reflexão sobre o mundo, a cultura, a 

sociedade e suas relações, os artistas conseguem colocar-se à frente. No início, 

começaram a exigir que a técnica fosse uma ferramenta de produção, dentro de 

seus processos de criação. Porém, a técnica se mostrou extremamente rica também 

em seu aspecto criativo e passou a exigir mais da arte. Alguns artistas se 

envolveram totalmente neste processo e passaram a acreditar que as invenções e 

os avanços técnicos são por si só verdadeiras obras de arte, principalmente se 

levam a momentos de experiência. As técnicas carregam consigo esquemas 

imaginários e implicações culturais bastante variados. Por trás das técnicas agem e 

reagem ideias, projetos, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, 

enfim, uma série de jogos sociais. 

Ainda recorrendo a Pierre Levy (2000), é possível dizer que a Cultura e a Sociedade 

acabam sendo condicionadas por suas técnicas, sem, no entanto, serem 

determinadas por elas. Isso quer dizer que a técnica abre algumas possibilidades e 

que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a sério sem 

sua presença. No caso da arte, convém pensar como a técnica possibilita a 

concretização de objetivos artísticos. E quando surge esta questão, uma única 

palavra vem à cabeça: experiência. Mais do que uma ferramenta, a técnica entra 

como proposta, a partir do momento em que já faz parte de toda uma dinâmica 

cultural e social. Seguindo essa ideia, não vem ao caso afirmar se uma técnica é 

boa ou má, pois isso depende dos contextos, dos usos, dos pontos de vista e das 

experiências possibilitadas.  



 

2733 O ESPAÇO, O ARTISTA E O ESPECTADOR PERFORMER IMPLICAÇÕES A PARTIR DE EXPERIMENTAÇÕES INTERATIVAS 
Fernanda de Oliveira Gomes / UFRJ 
Simpósio 5 – Laboratórios e arte: espaços de experiência e práxis interdisciplinares 

 

Segundo a visão de Philippe Dubois (2004, p. 38), as máquinas como instrumentos 

são elementos intermediários, inseridas entre o homem e o mundo, dentro do 

processo de construção simbólica. A técnica fotográfica, por exemplo, intervém no 

processo de constituição da imagem e o gesto humano passa a ser um gesto de 

condução da máquina. Porém, essa tendência à desumanização do dispositivo de 

fabricação de imagens, apontada por Dubois, não “engole” todas as propostas 

artísticas, principalmente quando o espectador é efetivamente convocado a deixar 

sua marca na obra. É o próprio conceito de “artisticidade” que deve ser revisto, a 

partir da natureza das relações entre espectadores, artistas e obras. O autor afirma 

que a evolução do maquínico e o problema do humanismo ou da artisticidade são 

bem diferentes, sendo que o desenvolvimento de um não implica na regressão do 

outro (DUBOIS, 2004, p. 42). 

Em oposição à visão de que o mundo digital é simplesmente um conjunto de 

ferramentas complicadas que estendem a margem da pintura, escultura, música ou 

literatura, Roy Ascott (apud ROSEN, 2001, p. 333) prevê que o maior 

desenvolvimento deste campo irá claramente significar uma interdependência das 

competências e aspirações artísticas, científicas e tecnológicas. A imagem digital 

não somente introduz um novo elemento das culturas e práticas representacionais, 

mas causa uma transformação nas culturas e nas práticas. O autor Philip Rosen 

(2001) é um dos críticos que levantam questões sobre a chamada utopia digital, 

apontando projeções para obras futuras, ou identificando práticas que ainda 

permanecem no âmbito especulativo. Para o autor, o digital não possibilita uma 

exteriorização da subjetividade; a obra continua sendo exterior ao sujeito, não sendo 

possível uma unidade. Em seu texto Old and New: Image, Indexicality, and 

Historicity in the Digital Utopia, Rosen (2001) identifica três características da utopia 

digital: maleabilidade na produção, convergência na transmissão e interatividade na 

recepção. Para o autor, é preciso verificar se estes três ideais estão efetivamente 

acontecendo nos casos atuais de imagens digitais.  

Neste momento vamos nos concentrar na etapa de recepção, ou seja, no âmbito da 

interatividade, que sugere que o receptor também pode se tornar um operador de 

imagens. Como um ideal digital, a interatividade designa a recepção como um 

caminho aberto para a maleabilidade de manipulação em conjunção com os 
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recursos proporcionados pela convergência. Resumidamente, ela proporciona 

experiências de apropriação de imagens por parte dos espectadores. Se o digital é 

uma questão de manipulação de séries de números e se a convergência determina 

que estes números podem atravessar qualquer número de pontos em uma rede, a 

interatividade significa que a manipulação de uma imagem nunca precisa parar, 

libertando todas as limitações temporais e espaciais na sua formação. Mais uma 

vez, Roy Ascott (apud ROSEN, 2001, p. 334) expressa seu entusiasmo com as 

ferramentas tecnológicas, afirmando que o processo de transformação está não só 

nas mãos do artista, mas também nas mãos daquele que recebe a obra de arte. 

Como um ideal digital, a interatividade é vista como uma operação de um novo tipo 

de recepção e um novo tipo de sujeito.  

Porém, Rosen (2001) ressalta como as capacidades interativas atuais permanecem 

em um âmbito limitado e programado. Isso realmente pode ser observado em 

grande parte das instalações interativas, nas quais as possibilidades de interação se 

limitam a feedbacks previsíveis. O objetivo é que a interatividade vá em direção 

contrária a uma atitude mais geral e uniformizada de receber imagens, constituindo-

se como a concretização física do desejo do sujeito de escapar do achatamento da 

tela e fundir-se a um sistema criativo. O espectador, por sua vez, deve estar 

consciente dos elementos que constituem o espaço, suas possibilidades e os vários 

graus de restrições na interação com as imagens percebidas no campo de ações. O 

não programado é, justamente, a capacidade de criação e liberdade comportamental 

que é concedida ao espectador.  

Quando os artistas começaram a fazer trabalhos em vídeo, eles usaram o meio 

como uma atualização tecnológica a partir de uma atenção cada vez mais voltada 

para o fenomenológico. A partir da problematização da televisão, devido à sua 

heterogeneidade, é proclamado o fim da especificidade de um meio, instaurando 

uma condição pós-midiática. Práticas impuras estão cada vez mais presentes no 

mundo artístico, tendo o Fluxus como um de seus grupos pioneiros. O poderoso 

suporte da interdisciplinaridade já havia sido evidenciado por Foucault, que 

identificou uma nova condição a partir de seus estudos sobre os dispositivos.  

Ao declarar que os meios são extensões do homem, Mcluhan chamou nossa 

atenção para o fato dos meios tirarem seus significados através das interações com 



 

2735 O ESPAÇO, O ARTISTA E O ESPECTADOR PERFORMER IMPLICAÇÕES A PARTIR DE EXPERIMENTAÇÕES INTERATIVAS 
Fernanda de Oliveira Gomes / UFRJ 
Simpósio 5 – Laboratórios e arte: espaços de experiência e práxis interdisciplinares 

 

os sentidos e com o corpo. Em um esforço para evitar o determinismo tecnológico, 

Jay David Bolter e Richard Grusin (2000, p. 77) tratam as forças sociais e as formas 

técnicas como dois aspectos de um mesmo fenômeno, explorando as tecnologias 

digitais como híbridos de fatores técnicos, materiais, sociais e econômicos. Para os 

autores, condenar o uso dos dispositivos próprios das novas mídias é condenar a 

cultura contemporânea. 

Philip Rosen (2001) defende que aqueles que acreditam que a arte interativa 

transforma a relação do espectador com a obra devem reconhecer, como o artista 

David Rokeby, que o comportamento reativo da maioria das obras é definido por um 

programa de computador que é determinado pelo artista, ou por um técnico que 

realiza os desejos do artista. Seguindo as afirmações utópicas do digital, o número 

de escolhas abertas ao receptor deveria ser ilimitado, de acordo com um modo ideal 

de relação entre espectador e imagem. Porém, Rosen reforça que as escolhas estão 

circunscritas por decisões e seleções anteriores, a partir de pré-concepções de 

audiências. Dentro dessa perspectiva, Boissier acentua que “toda obra interativa põe 

a questão do lugar do espectador, de seu deslocamento imaginário e concreto, de 

sua inclusão ou não na obra” (BOISSIER, 2009, p. 126). O autor afirma que talvez 

seja preciso ver na interatividade a inscrição específica de uma intenção que é 

tecnicamente trabalhada. Nesse processo, a intenção se desloca do autor para ao 

objeto e o usuário, até incluí-lo. A produção de signos interativos deve ser 

direcionada não só para o comportamento do espectador, mas principalmente para a 

forma das relações que o implicarão. 

Em instalações interativas é fundamental identificar as várias camadas que integram 

seus sistemas dispositivos. Isso possibilita uma análise de como os suportes são 

explorados e como eles podem evoluir, para ultrapassar limitações que ainda 

persistem, principalmente no processo de deslocamentos e reestruturações dos 

elementos que fazem parte dos espaços de recepção: a imagem, o meio e o corpo. 

Rosalind Krauss (1999) vê a instalação multimídia como um modismo internacional 

em que o corpo ainda está submetido à imagem. Talvez pela constatação da 

necessidade de reinvenção e diferenciação destes meios, além de uma busca 

efetiva por suas possibilidades expressivas. A autora levanta o conceito de 

improvisação em sua análise sobre a relação entre o suporte técnico e as 
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convenções articuladas ou trabalhadas neste suporte (KRAUSS, 1999, p. 5–7). Ou 

seja, a improvisação como resultado da necessidade de fazer escolhas em meios 

que se libertem das garantias das tradições artísticas, que se abram para 

expressões livres e que cada vez mais possuam pluralidades internas.  

Espaços urbanos e teatralidades 

De acordo com Jacques Rancière (2012), a arte consiste sobretudo em disposições 

dos corpos, em recorte de espaços e tempos singulares que definem maneiras de 

ser, juntos ou separados; a coreografia da cidade em ação, cantando e dançando 

sua própria unidade. Os dispositivos da arte apresentam-se diretamente como 

propostas de relações sociais. Essa é a tese popularizada por Nicolas Bourriaud 

(2006) com o nome de estética relacional: o trabalho da arte agora produz 

diretamente relações com o mundo, formas ativas de comunidade. Essa produção 

hoje pode englobar o conjunto dos modos do encontro e da invenção de relações. O 

interior do espaço dos museus e o exterior da vida social aparecem então como dois 

lugares equivalentes de produção de relações.  

Em seu livro “O espectador emancipado”, Jacques Rancière (2012), aponta que 

desde o romantismo alemão a reflexão sobre o teatro passou a ser associada à ideia 

de coletividade viva. De acordo com a perspectiva deste trabalho, vamos reforçar a 

ideia da cidade como um grande teatro vivo, deslocando os estudos teatrais para 

uma análise das práticas sociais urbanas.  

A ideia da “comunidade como maneira de ocupar um lugar e um tempo, como o 

corpo em ato oposto ao simples aparato das leis, um conjunto de percepções, 

gestos e atitudes” (RANCIÈRE, 2012, p. 10) é bastante pertinente. Segundo o autor, 

a cena e a performance teatrais se propõem ensinar a seus espectadores os meios 

de deixarem de ser espectadores e tornarem-se agentes de uma prática coletiva. A 

mediação teatral faz com que os espectadores saiam de sua posição de passiva: em 

vez de ficarem apenas em face de um espetáculo, são arrastados para o círculo da 

ação que lhes devolve a energia coletiva. 

Cada vez mais o artista contemporâneo evita instruir o espectador, usando uma 

cena para transmitir uma mensagem. Quer apenas produzir uma energia para a 
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ação. De acordo com Rancière (2012, p. 19–20), a separação entre palco e plateia é 

um estado que deve ser superado. O objetivo do artista é deslocar a performance 

para outros lugares, identificando-a com a tomada de posse da rua, da cidade ou da 

vida. Quanto menos o artista sabe o que esperar da coletividade dos espectadores, 

mais sabe que estes devem agir como coletividade, transformando sua agregação 

em comunidade.  

Mas segundo o autor, o poder comum aos espectadores não decorre de sua 

qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma forma específica de 

interatividade. É o poder que cada um tem de traduzir à sua maneira o que percebe. 

O que nossas performances comprovam não é nossa participação num poder 

encarnado na comunidade. “É a capacidade dos anônimos, a capacidade que torna 

cada um igual a qualquer outro. Essa capacidade é exercida através de distâncias 

irredutíveis, é exercida por um jogo imprevisível de associações e dissociações” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 23). Aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos 

também como espectadores que relacionam a todo instante. Não há forma 

privilegiada assim como não há um ponto de partida privilegiado. Há sempre pontos 

de partida e cruzamentos que nos permitem aprender algo novo caso recusemos a 

distância radical, a distribuição dos papéis e as fronteiras entre os territórios. “Isso 

significa a palavra emancipação: o embaralhamento da fronteira entre os que agem 

e os que olham, entre indivíduos e membros de um corpo coletivo” (RANCIÈRE, 

2012, p. 23).  

Processo experimental e empírico – Gala Cotidiana 

O processo de pesquisa em desenvolvimento privilegia a realização de situações 

laboratoriais a partir da criação de experiências interativas em espaços de distintas 

configurações. Nesse contexto, o papel do artista é redefinido através de um 

processo que vai desde uma projeção mental do trabalho, passando pela sua 

produção efetiva e chegando até as variadas situações de recepção que podem 

acontecer, a partir das configurações espaciais. O artista também é entendido como 

agente cultural e força social ativa, a partir da constatação da cidade enquanto um 

grande teatro de ação, um imenso espaço expositivo e uma infinita fonte de 

inspiração para a articulação de novas formas, práticas e conceitos artísticos.  
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O trabalho atualmente em desenvolvimento é “Gala Cotidiana”, uma obra híbrida 

que propõe a experimentação da performance, da instalação interativa e da 

intervenção urbana, explorando a relação entre a presença e o comportamento dos 

artistas com o público afetado, a partir da criação de um sistema que estimula a 

dança improvisada. Neste sistema os artistas presentes se colocam como 

dispositivos fundamentais na configuração da experiência com a obra. 

No cenário configurado pela obra, vemos a artista Fernanda Gomes sentada em 

uma cadeira, usando um vestido de gala com caixas de som acopladas. Ela está ao 

lado do artista Elmir Mateus, usando um smoking, também com caixas de som 

acopladas. Visivelmente os artistas estão esperando um convite para dançar. Das 

caixas de som saem valsas tradicionais, ajudando a criar uma atmosfera de baile. 

Diante dos artistas sentados, está posicionado um totem exibindo um menu.  

Aquele que passa pela cena e se aproxima do totem, descobre que através do menu 

ele pode escolher o seu par e a música que quer dançar. Depois de clicar na música 

e na imagem do artista escolhido, o transeunte, que se transforma em um 

espectador performer da obra, depara-se com a seguinte cena: a valsa que saía das 

caixas de som acopladas nas roupas dos artistas sentados é interrompida e a 

música escolhida começa a sair apenas da caixa de som acoplada na roupa do 

artista escolhido. Este artista se levanta e chama o espectador para dançar. Temos 

então a configuração de uma pista de dança, onde o par é formado pelo artista 

escolhido e pela pessoa que se aventurou a interagir com a obra. O artista que não 

foi escolhido continua sentado, imóvel em sua cadeira. A obra será experimentada 

durante cinco dias, de 30 de maio a 3 de junho de 2016, das 16h às 18h, em cinco 

espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro que apresentam grande concentração 

e movimento de pessoas:  Largo da Carioca, Praça Mauá, Praça XV, Largo do 

Machado e  Cinelândia1. 

Lefebvre (2003) afirma que os fenômenos urbanos e os espaços urbanos não são 

somente projeções das relações sociais, mas os lugares nos quais estratégias se 

confrontam. A realidade e a vitalidade de um lugar são explicitadas nas práticas 

urbanas que se formam independente das ideologias globais ou institucionais, 

envolvendo o espaço e sua organização. É tudo aquilo que se constrói à parte de 

objetivos lógicos e previamente planejados. É o aspecto orgânico das relações 



 

2739 O ESPAÇO, O ARTISTA E O ESPECTADOR PERFORMER IMPLICAÇÕES A PARTIR DE EXPERIMENTAÇÕES INTERATIVAS 
Fernanda de Oliveira Gomes / UFRJ 
Simpósio 5 – Laboratórios e arte: espaços de experiência e práxis interdisciplinares 

 

sociais e os usos do espaço que exteriorizam suas dimensões simbólicas. Entre 

táticas e estratégias que circulam no espaço social, De Certeau (2009, p. 98) 

privilegia as táticas como procedimentos que buscam o outro em meio às 

circunstâncias. O que é evidenciado é a rapidez contemporânea dos movimentos 

que mudam a organização dos espaços, além das relações entre momentos 

sucessivos e ritmos heterogêneos. Antes reguladas por unidades estáveis, as táticas 

estão se desvinculando cada vez mais das comunidades tradicionais que lhes 

determinavam o funcionamento.  

Uma interferência artística como “Gala Cotidiana”, desenvolvida dentro de um 

processo de pesquisa, tem como objetivo ressaltar e colocar em prova estas 

características dos espaços públicos urbanos. Ao identificar a cidade como um 

grande laboratório buscamos  provocar reconfigurações coletivas experimentais que 

se constituem como recortes sociológicos, culturais e artísticos. 

Considerações finais 

Dentro dos processos cognitivos observados na atualidade torna-se necessário 

experimentar novas relações e trocas entre sons, imagens, corpos e espaços. O 

mundo contemporâneo exige cada vez mais que os indivíduos se tornem singulares, 

que façam suas próprias escolhas, que administrem suas próprias vidas. Porém, a 

liberdade exige certos parâmetros para se configurar. Torna-se necessário então a 

criação de sistemas dispositivos que permitam que os indivíduos façam as suas 

escolhas, deixem suas marcas e entrem para redes de criação e improvisação. 

Parâmetros e diretrizes existem não mais para controlar, mas para estimular. Sendo 

assim, sistemas dispositivos devem ser planejados e experimentados dentro de uma 

tendência contemporânea de diluição de padrões, regras e especificidades. 

O espectador de hoje é consciente de seu poder ativo. É um espectador performer. 

Sendo assim, propostas artísticas devem seguir estabelecendo novos espaços de 

sociabilidades que criem relações e modos de encontro, incitando seus receptores e 

interlocutores a assumirem uma atitude comprometida com a dinâmica artística e 

comunicacional. As instalações propõem conjuntos articulados, multiplicados, 

agenciados, organizados no espaço e no tempo. Nesse contexto, a performance e a 

instalação são colocadas como manifestações bem sucedidas no processo de 
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exploração de novas relações com o espectador, que passa a ser solicitado de 

maneira cada vez mais diferenciada. A situação que surge a partir do confronto entre 

sistema e espectador  em determinados espaços resulta em um deslocamento do 

foco de atenção. Isso acontece porque a estrutura da recepção que foi criada, 

apesar de ser controlada por dispositivos, permite uma abertura comportamental e 

criativa.  

A pedagogia dos dispositivos de hoje se difere daquela pedagogia típica da 

modernidade, que ensinava os espectadores como reagir às imagens, como se 

comportar e seguir uma disciplina no ambiente da recepção, tendo o cinema como 

modelo. O importante aqui é reforçar que estas interações só são possíveis porque 

existe um cenário favorável a esse tipo de dinâmica. Um cenário marcado por 

transformações nos processos de subjetivações e por avanços técnicos. Um cenário 

marcado por novos padrões de consumo e novos padrões comportamentais. Enfim, 

um cenário marcado por novos propósitos artísticos e comunicacionais. 

 

Nota 
1 Será possível compartilhar os resultados do processo laboratorial experimentado durante a etapa de recepção 
da obra “Gala Cotidiana” na apresentação oral do trabalho. 
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