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RESUMO 

 

Esta pesquisa parte do questionamento, pelo viés da cultura da imagem, se um olhar sobre a 

trajetória histórica e evolutiva dos dispositivos de ilusão de imersão, que estão alicerçados em 

espaços, tecnologias e corpo, revelaria elementos concernentes ao território comunicacional 

dos estudos sobre a cultura do cinema em sua abrangência, a qual se apropria desses 

elementos; ou se constituiria outro fenômeno, outra linguagem artística que incorpora o termo 

“cinema”, que etimologicamente sugere movimento. A hipótese é de que as equações 

pesquisadas apontariam para resultados de experiências de estética vivencial, pessoal e 

coletiva, em que o sujeito, outrora espectador, passaria a ser um elemento ativo, observador e 

absorvedor de um cinema “expandido”. Conhecer e apresentar as relações no embate do 

sujeito com o ambiente e com as tecnologias possibilitaria uma melhor compreensão do 

processo de trânsito entre imersão e emersão, ora expandindo o espaço e o tempo, com 

possibilidades de vida expandida, de onipotência e onipresença, ora proporcionando uma 

experiência de um reducionismo biológico e impessoal. Para se obter uma reflexão satisfatória 

sobre a temática em questão, buscou-se pesquisar historicamente um corpus composto de 

obras audiovisuais de relevância, desde o pré-cinema à contemporaneidade. Por meio de 

pesquisa em livros, periódicos e sites da Internet, são elencados dados históricos, dados 

técnicos, a evolução e apropriação do espaço, das tecnologias, e dos experimentos, bem como 

das possibilidades futuras de feituras cinematográficas. Alguns filmes ficcionais que 

tematizam o imaginário tecnológico são abordados como referências possíveis de expansão 

vivencial na realidade factual, bem como a revelar outros espaços possíveis de projeção 

kinemática, como é o caso de Tron, que trata da realidade virtual. Autores como Gene 

Youngblood, Jean Baudrillard, André Parente, Arlindo Machado, Ismail Xavier, Lucia 

Santaella, entre outros, são aportes teóricos que dialogam com as questões aventadas e 

implícitas na delimitação do problema.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Imersão. Interatividade. Experimentalismo. Avatar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research starts from the image culture perspective questioning if a look at the historical 

and evolutionary trajectory of immersion illusion devices that are grounded in spaces, 

technologies and body, reveals elements concerning the territory of communication studies on 

cinema culture in its scope, which appropriates these elements; or would constitute another 

phenomenon, another artistic language that incorporates the term "cinema", which 

etymologically suggests movement. The hypothesis is that the surveyed equations would 

point to results of experiential aesthetic experiences, personal and collective, in which the 

subject, once the viewer, would become an active element, observer and absorber of a cinema 

"expanded". Meet and present relations in the subject's confrontation with the environment 

and with the technologies would enable a better understanding of the process of transit 

between immersion and emersion, now expanding the space and time, with the possibility of 

extended life, omnipotence and omnipresence, sometimes providing an experience of a 

biological impersonal reductionism . To obtain a satisfactory reflection on the subject in 

question, historically sought to research a corpus composed of audiovisual works of 

relevance, from pre-cinema to  contemporary era. Through research in books, journals and 

Internet sites are listed historical data, technical data, evolution and appropriation of space, 

technology, and experiments, as well as future possibilities of cinematographic workmanship. 

Some fictional movies  that thematize the technological vision are discussed as possible 

references of experiential expansion in factual reality, also to reveal other possible spaces 

Kinematica projection, as in the case of Tron, which deals with virtual reality. Authors such 

as Gene Youngblood, Jean Baudrillard, André Parente, Arlindo Machado, Ismail Xavier, 

Lucia Santaella, among others, are the theoretical contributors  that dialogue with the 

suggested and implied questions in defining the issue. 

 

KEYWORDS: Cinema. Immersion. Interactivity. Experimentalism. Avatar.
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Cinema é a fraude mais bonita do mundo.” 

 

(Jean-Luc Godard) 

 

Nada é statikós, tudo é kínēma.
1
 Na organicidade da vida, tudo está em 

transformação, em movimento, desde as construções naturais aos construtos artificiais 

articulados pelo pensamento, que está em constante ebulição de inventos, descobertas e 

eventos evolutivos. O cinema é uma dessas descobertas/inventos que traduzem em feitura e 

conteúdo as transformações, as quais aludem à própria transformação histórica do homem por 

meio de imagens. A partir da inquietude perceptória diante de obras cinematográficas, 

verifica-se que há um processo de transmutação nos elementos constitutivos da linguagem 

audiovisual, que se metamorfoseia ao longo do tempo e do espaço.  

A pesquisa se baseou em um olhar sobre a história dos dispositivos que provocam a 

ilusão de imersão, alicerçados no trinômio ambiente-tecnologia-corpo, e buscou elencar 

questionamentos sobre suas aplicabilidades e conceitos, no território comunicacional do 

cinema. 

Ao se descrever o construto, a aplicabilidade, a apropriação, a hibridação, a 

imbricação, a remidiation
2
, a evolução, a convergência e o fluxo das tecnologias que 

proporcionam ilusão de imersão, indaga-se o que revelaria a investigação: se a etimologia da 

palavra “cinema” significa movimento, toda obra audiovisual estaria inserida na cultura do 

cinema, seria outra cultura ou estariam as outras linguagens artísticas incorporando o cinema 

em seus feitos? 

Os fatos vivenciados e o imaginário se hibridam no cinema, que, no decorrer da 

história, realiza experimentos que envolvem maneiras de colocar o espectador num embate 

estético de imersão, vivência e emersão com esse duplo do mundo factual. Por ser um 

território de convergência, a cultura do cinema apropria-se das tecnologias, das arquiteturas e 

de elementos artísticos ao longo de sua história. A respeito dessas relações históricas, Arlindo 

Machado (2007b, p. 170) as vê como um desafio a ser pesquisado e descrito: “Todo esse 

preâmbulo é necessário para fazer referência a uma história que ainda está para ser contada: a 

história dos dispositivos ilusionistas de imersão, que estão por trás do nascimento e do 

florescimento da nascente indústria da ‘realidade virtual’, o cinema da era do computador”. 

                                                 
1
 Statikós e kínēma são termos gregos que significam, respectivamente, “estático” e “movimento”. 

2
 Termo usado por Jay David Bolter e Richard Grusin que traduz a ideia de “remidiação” (tradução nossa). 
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As perspectivas resultantes da relação do trinômio já citado apontam para um 

terrítório expandido de comunicação, no qual o cinema e outras formas de linguagem se 

inserem, ora dilatando o espaço e o tempo, com possibilidades de vivência estendida de 

onipotência e onipresença, ora restringindo a comunicação oral/verbal das relações 

interpessoais provocando uma experiência de reducionismo biológico. 

De forma descritiva, a partir de pesquisa em livros, sites, periódicos e obras 

audiovisuais relevantes e pertinentes, fez-se uma investigação seguindo uma cronologia das 

experiências cinematográficas realizadas e das teorias que fundamentam as questões 

elencadas. Historicamente, percebe-se a evolução e a apropriação do espaço, das tecnologias e 

do próprio corpo tanto nos experimentos do cinema quanto na feitura de outras linguagens 

artísticas.  

Teóricos como Arlindo Machado, Ismail Xavier, André Parente, entre outros, são 

aportes que dialogam com as questões das culturas da imagem e do cinema nos primórdios de 

seus equipamentos de ilusão de imersão. A literatura de Gene Youngblood aponta para 

resultados de experiências de estética vivencial pessoal e coletiva, o que para ele é um cinema 

sinestésico e expandido, o qual torna o sujeito um elemento ativo do processo, um observador 

e participador. No imaginário, na realidade virtual, no pragmatismo tecnológico relacionados 

com o corpo, buscou-se um entendimento nos escritos de Michel Foucault, Gilles Deleuze, 

Félix Guattari, Jean Baudrillard, Lúcia Santaella e Erick Felinto. Outros autores e 

realizadores, como Lev Manovich, Peter Weibel, Jeffrey Shaw, André Parente e Kátia Maciel, 

são fontes na pesquisa, no que diz respeito a experimentos e teorias sobre a poética de 

experimentações de obras no campo de representações de cibercultura.  

Dessa maneira, procura-se uma compreensão dos diálogos entre as vanguardas 

cinematográficas, de equipamentos analógicos de ilusão de imersão, com a cinematografia 

contemporânea digital de realidade virtual. The Truman Show, Tron, Surrogates, Matrix e 

Gamer são alguns filmes inseridos no estudo, como exemplos de representações imaginárias 

de expansões possíveis de experimentações humanas com as tecnologias ficcionais, para, 

juntamente com os experimentos cinematográficos, auxiliar no esclarecimento da pesquisa 

sobre a aplicabilidade das obras audiovisuais no campo conceitual de cinema. 

Diante dos argumentos apresentados, constata-se na historicidade do cinema um 

possível movimento senoidal de retração e expansão em experimentos cinematográficos em 

torno de um vórtice predominantemente de imagens, ilusoriamente em movimento. André 

Parente (2009, p. 24) diz que o dispositivo cinema converge três dimensões: “[...] a 

arquitetura da sala, herdada do teatro italiano [...]; a tecnologia de captação/projeção, [...], e a 
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forma narrativa (estética ou discurso da transparência) [...]”. Tendo em vista o exposto, esta 

dissertação está apresentada conforme a descrição a seguir. 

O capítulo “Ambientes imersivos” apresenta o espaço como ambiente, ou seja, local 

de relações entre o sujeito e os elementos constitutivos desse território, no qual a imagem é 

um veículo convidativo à imersão. Em um discorrer histórico da espacialidade imersiva e 

projetiva, alguns exemplos dessa natureza são apresentados, demonstrando um devir de 

cinema. Também são visitados alguns brinquedos ópticos e a cronofotografia como pontos de 

partida para a feitura do dispositivo cinema. Na sequência, as construções de ambientes 

cinematográficos do pré-cinema que exploravam a sinestesia dos espectadores é descrita. O 

capítulo é finalizado com diálogos entre as representações do filme The Truman Show e os 

ambientes tecnologicamente construídos correlatos às instalações de imersões citadas. 

Técnicas e tecnologias aplicadas às culturas da imagem e do cinema, com relevantes 

experimentos de equipamentos e poéticas de imersão, realizadas historicamente no campo 

dessas culturas pelo processo de evolução e passagens entre os suportes, estão no capítulo “O 

fluxo e o suporte”. Alguns fenômenos como apropriação, convergência, hibridação, 

remidiation e subversão das tecnologias, acontecem neste percurso histórico a denotar 

imbricações com outras linguagens e apontar um novo direcionamento poético de imagens em 

movimento. As relações entre o cinema e outras obras de imersão com uso comum das 

tecnologias e espaços, denotam uma nova modalidade de apresentação das imagens em 

movimento, para as quais interrogações pertinentes à problemática da pesquisa se aplicam. No 

final do capítulo é feita a inserção referencial do filme Tron como exemplo de um imaginário 

nas relações do observador com a Realidade Virtual, na qual o corpo “entra” no computador a 

vivenciar a imersão no universo algorítmico digital.  

O capítulo “O corpo e a tela” apresenta uma reflexão da relação do corpo com os 

ambientes e tecnologia cinematográfica, na formação da tríade básica da pesquisa: 

ambiente/tecnologia/corpo. O corpo realiza uma trajetória histórica de embate com a obra 

cinematográfica que vai do alumbramento no pré-cinema, a passar pela apatia e passividade 

diante das obras convencionais hollywoodianas projetadas na sala escura, a despertar para a 

autonomia interativa dos cinemas experimentais e de cibercultura. 

Cineastas como Peter Weibel “profetizam” a modalidade de um cinema quântico, 

enquanto o teórico visionário Ray Kurzweil vislumbra implantes nanotecnológicos para as 

relações futuras do corpo com a cultura cyber. Na abordagem são elencados experimentos 

cinematográficos de relevância, bem como exemplificações nas representações dos filmes 
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Surrogates, Matrix e Gamer, que em seus enredos imaginários apresentam possibilidades de 

simbiose do binômio corpo/máquina. 

Após toda explanação sobre os espaços, factuais ou virtuais, trabalhados para 

ambientação de cinema, sobre o construto das tecnologias, linguagens, passagens e poéticas 

das imagens, e sobre a relação e resposta do corpo às propostas de uma cultura de imagem 

sempre em movimento, pode-se chegar a resultados dispostos em toda a pesquisa apontando 

para um desdobramento do cinema, que vai além da situação tradicional da projeção em sala 

escura, em um cinema expandido. 
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2 AMBIENTES IMERSIVOS 

 

 “Luto por um cinema que me dará uma visão integral da realidade,  

ampliará meu conhecimento das coisas e dos seres  

e me abrigará o mundo maravilhoso do desconhecido,  

de tudo o que não encontro nem no jornal nem na rua.”  

 

Luis Buñuel 

 

Este capítulo visa apresentar o espaço, natural ou arquitetonicamente construído, 

como um local privilegiado de exposição de representações miméticas do mundo factual a 

partir da cultura da imagem, bem como enfocá-lo na ótica de um ambiente de imersão, 

reflexão e vivência. Algumas referências embrionárias do construto do cinema por meio dos 

brinquedos óticos e da cronofotografia foram selecionadas e apresentadas, como também 

instalações do pré-cinema, que eram locais projetados com o objetivo de levar o público a 

uma experiência imersiva. O capítulo fecha com uma apresentação comparativa do filme The 

Truman Show, que em sua representação mostra diálogos com os espaços de ilusão de 

imersão relacionados na pesquisa.  

A partir do entendimento do espaço e ambiente inicia-se o processo investigatório 

neste capítulo. Antes das construções primitivas, a caverna, que traduz um espaço interno de 

uma rocha, uma cavidade geralmente escura e úmida, na qual pode haver múltiplos espaços 

com trilhas, lagos, rios e animais adequados a esses ambientes. A ligação entre o interno e o 

externo geralmente se dá por aberturas na rocha, as quais banham parte de seu interior com 

réstias de luz. Adamsom Hoebel e Everett Frost informam que: 

 

[...] As cavernas e os abrigos das rochas serviram como casas para alguns seres 

humanos desde os tempos do Pleistoceno Primitivo. Se não são muito úmidas, 

funcionam como refúgios confortáveis para o homem se defender dos animais, das 

intempéries e dos inimigos. Os arqueólogos sempre fazem buscas nos sítios das 

cavernas, quando procuram os restos do homem antigo porque as possibilidades de 

encontrar algum vestígio humano em uma caverna são sempre boas. Não que haja a 

mínima evidência de que os homens primitivos sofressem de agorafobia – o medo 

mórbido de estar em espaço aberto. (HOEBAL; FROST, 1981, p. 133). 

 

Alusivamente pode-se comparar a caverna ao útero materno, um espaço seguro e 

iluminado por um “portal” pelo qual o humano entra em contato com o mundo factual na 

ocasião do seu nascimento; assim descreve Hoebal (1981, p. 133): “estes povos não 

sofisticados readquiriram subconscientemente um inefável senso de segurança que sentiram 

uma vez no estado pré-natal”. É o espetáculo da transambientação da vida, de um espaço 

totalmente imersivo, para uma atmosfera desconhecida e insegura. 
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Mas o homem faz uso da caverna apenas para sua proteção, pois prefere o espaço 

aberto para viver. O antropólogo Hoebal (1981, p. 134) aponta que “nunca existiu realmente 

uma Era do Homem da Caverna. A maior parte das pessoas vive em casas, por mais humildes 

que sejam”, e com base no conceito de proteção e demarcação de identidade.  

O sujeito, ao “construir um espaço” para fazer uso dele, mesmo que 

temporariamente, denota a necessidade de um ambiente protegido, como afirma Michael 

Fazio (2011, p. 30): “[...] com um número suficiente de pessoas vivendo juntas para oferecer 

assistência mútua na caça e coleta de alimentos e proteção conjunta contra inimigos”. Essa 

proteção, além de guardar o corpo das intempéries, serve também de distanciamento do 

mundo fenomênico para, a partir do espaço demarcado, referenciá-lo e compreendê-lo na 

relação com esse exterior. Fazio (2011, p. 30) diz que “dentre as mais antigas cabanas que 

foram descobertas estão aquelas em sítios arqueológicos no planalto central da Rússia (atual 

Ucrânia), por volta de 14000 a.C.”. Nos escritos sobre arquitetura e filosofia de Maurício Plus 

constata-se que: 

 

Toda construção é um volume de matéria cuja forma define um vazio no qual o 

homem realiza suas atividades. O volume deve ser grande (para acolher o sujeito) e 

sólido (para protegè-lo), enquanto o vazio precisa ser ordenado (para orientar o 

sujeito) e útil (para serví-lo). (PLUS, 2006, p. 19).  

 

Em continuidade ao pensamento de Plus (2006, p. 48), “[...] o espaço é o meio que 

envolve o volume, [...] é o conjunto de recipientes definidos pelo volume”. Para Luiz 

D’Agostini e Ana Paula Cunha (2007, p. 40), “meio é sede, lugar de relações. Ambiente é 

estado consciente que emerge do significado das relações”. 

Além da criação do espaço para residir, foram construídos ambientes com finalidades 

de culto e sepultura para demarcar, de forma tridimensional, locais visíveis e seguros, em que 

eram realizados rituais de sepultamento, cremação e reverência ao sagrado, o que de certa 

forma remetia a um espetáculo,
3
 ou seja, uma representação pública na qual o culto se torna 

produto criado da relação do meio com os sujeitos e suas interações.  

A construção de túmulos comunitários “parece ter sido não só uma manifestação de 

reverência pelos ancestrais, mas também um meio de demarcar territórios”, afirma Fazio 

(2011, p. 31). Território que se comunica com o externo através de um “vaso comunicante” 

pelo qual a luz passa. Tais ambientes denotam a ideia de imersão, transcendência e emersão, 

em uma espécie de “iluminação” gnóstica.  

                                                 
3 Objeto da nossa atenção ao ver (determinada coisa), Contemplação, Cena ridícula ou censurável, Representação 

teatral, Divertimento público em circos. <http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em: 13 jul. 2014. 
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2.1 Uma réstia de luz 

 

Os espaços construídos propiciam um meio, um lugar de relações no qual se origina 

o ambiente. De acordo com D’Agostine e Cunha (2007, p. 40): “Está claro que não se pode 

pensar em ambiente sem meio. Enfim, não se pode pensar nos ambientes que vivemos sem o 

meio nos quais os vivemos [...]”.  

Na Irlanda, o monumento megalítico “Newgrange, no Condado de Meath, construído 

por volta de 3100 a.C., no topo de uma colina junto ao rio Boyne”, como descreve Fazio 

(2011, p. 31), é um exemplo de ambientação imersiva, que contém um “elo” de similitude 

com o princípio da sala escura de cinema. Por ocasião do solstício de inverno, a luz solar se 

projeta no ambiente interno através de uma pequena abertura
4
 por sobre a porta de acesso e 

percorre um espaço de 19 metros em 17 minutos, do fundo da “caverna” até a entrada. Ou 

seja, há um tempo de projeção e, por meio da luz solar, as imagens vão se alterando e dando 

conotação a uma espécie de narrativa. 

 

FIGURA 1 – PROJEÇÃO SOLAR NO INTERIOR DO MONUMENTO NEWGRANGE – IRLANDA  

 
 

Ao adquirir novos conceitos, tecnologias e técnicas de construção, as arquiteturas 

medievais, pontualmente as catedrais góticas, procuravam ambientar o humano em uma 

atmosfera em que o “exterior espiritual” penetrava os ambientes internos, causando uma 

comunicação entre o sujeito da experiência com um “mundo virtual” por meio da “pele do 

vitral”, a qual projetava imagens a provocar enlevo e embate estético de vivência imersiva. 

                                                 
4
 Alusão à abertura para projeção de imagens no cinema de sala escura. 
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Percebe-se nesta “caverna espiritual” um “paralelo” com o cinema: a luz solar 

projeta através dos vidros narrativas de histórias ali pintadas, de forma que até mesmo o piso 

tornava-se um suporte das representações, numa espécie de arte sequencial, a facilitar a leitura 

visual, visto que a maioria dos frequentadores não sabiam realizar leitura de livros. As 

histórias religiosas, além da tradicão oral, eram contadas por meio de imagens, das quais, os 

vitrais eram como “páginas” de um grande livro inspirado nas iluminuras
5
. 

Com o princípio cinematográfico, e agora com um novo olhar sobre as projeções 

capturadas, o periscópio inventado por Leonardo da Vinci no século XVI, portanto no 

Renascimento, inaugurou as projeções do “ao vivo”, pois traz para dentro de um ambiente 

fechado, imagens em movimento e em tempo real do seu entorno externo. Em visita ao site 

http://castelodesaojorge.pt/camera-obscura, percebe-se que um periscópio instalado na Torre 

de Ulisses, do Castelo de S. Jorge, Lisboa, Portugal, ainda está em funcionamento, 

provocando aos espectadores ainda um alumbramento como na época de sua descoberta. 

 

FIGURA 2 – PRATO/SUPORTE DAS IMAGENS DA TORRE DE ULISSES NO CASTELO DE SÃO 

JORGE, LISBOA, PORTUGAL 

   
 

Em um ambiente escuro, os espectadores observam por meio de um “prato” 

horizontal, que serve de suporte, as imagens projetadas que chegam através de um duto 

superior que traz, em tempo real, o mundo exterior em representações. O periscópio é um 

                                                 
5
 Ilustração sobre o pergaminho de livros manuscritos da Idade Média. MARINO, Vito. A idade média e a 

criação do Graal. São Paulo: Scortecci, 2013. P. 34. 
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sistema óptico de lentes e espelhos que permite examinar minuciosamente o entorno de seu 

local em tempo real num olhar que percorre 360º.  

As projeções do periscópio são uma espécie de cinema voyeur, ao estilo de reality 

show; no caso, quem está confinado na caverna torna-se o panóptico. Para entender o que é 

panóptico, Michel Foucault explica: 

 

O Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é 

conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada 

de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é 

dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas têm 

duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá 

para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar 

um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um 

condenado, um operário ou um escolar. (FOUCAULT, 1999, p. 223). 

 

Semelhante aos exemplos citados anteriormente, a sala de cinema, na qual uma réstia 

de luz (projetor) impregna imagens na parede da caverna (tela), retoma de forma prática a 

alegoria da caverna
6
: os pioneiros da cinematografia colocam o espectador diante de 

fotografias animadas, a gerar uma experiência de distanciamento do mundo fenomênico, ao 

mesmo tempo em que o aproxima para numa reflexão e experiência perceptória/sensorial e 

cognitiva sobre esse mesmo mundo, mediada por simulação, como afirma Stuart Hall: 

 

Uma vez que o discurso visual traduz um mundo tridimensional em planos 

bidimensionais, ele não pode, é claro, ser o referente ou o conceito que significa. O 

cão no filme pode latir, mas não consegue morder. A realidade existe fora da 

linguagem, mas é constantemente mediada pela linguagem ou através dela: e o que 

nós podemos saber e dizer têm de ser produzido no discurso através dele. O 

“conhecimento” discursivo é o produto não da transparente representação do “real” 

na linguagem, mas da articulação da linguagem em condições e relações reais. 

(HALL, 2003, p. 392). 

 

Ao recorrer do passado, a história revela que os precursores do cinema buscavam 

inspirações no teatro das sombras, na câmara obscura e até mesmo na alegoria da caverna, ou 

seja, investigavam o efeito da luz com imagens e suas possibilidades de projeção e 

movimento em suportes no interior de ambientes escuros. É devido à luz que captamos o 

“cinema real”, ou seja, o mundo e seu kínēma, por meio do sentido humano da visão a 

transportar para o que realmente vê: o cérebro. Caverna é lugar de profunda imersão e 

experiência ímpar, como afirma Machado: 

 

                                                 
6
 Alegoria apresentada no diálogo entre Platão e Glauco nos escritos de Platão em sua obra A República. 
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O mito da caverna é a cena inaugural da metafísica do Ocidente, na qual beberam e 

ainda hoje bebem gerações sucessivas de pensadores. O seu princípio, todavia, é 

relativamente simples e está fundado numa distinção básica entre um “conhecimento 

sensível”, enganoso em sua materialidade fantasmática, e a visão fulgurante que nos 

redime das ilusões cotidianas; ou, para usar a terminologia mais bem elaborada de 

Hegel; a cisão entre a “representação do mundo sensível no homem” e a 

“consciência de uma realidade suprassensível”. (MACHADO, 1997, p. 28).  

 

Observa-se, então, que o cinema embrionário necessitou de uma ambientação física 

apropriada. Foi na arquitetura, portanto, que o cinema encontrou um espaço e se consolidou 

como estrutura física, onde o próprio termo “cinema” passou a ter outra conotação de local e 

não o que sua etimologia sugere. É, de fato, a sala escura de cinema uma caverna artificial, 

com uma “réstia de luz” que projeta imagens em uma parede branca.  

O cinema é, assim, uma experiência audiovisual, cujo áudio também é formador 

visual no imaginário do sujeito. No cinema, como aponta Ismail Xavier (2008), convergem 

outras linguagens artísticas, como a poesia, o teatro, a pintura, a gravura, o desenho, a 

escultura, a música, a literatura, a dança, a fotografia, o vídeo e o game: 

 

Neste movimento, explorar a força do instante, a pedagogia da imagem, ver o que 

nela é intuição de uma presença, significa voltar às virtudes do dispositivo fora do 

teatro-cinema-clássico; é fazer, com desenvoltura, algo que foi tematizado pelos que 

pensaram a fotografia. Maya Deren diria: – é a verticalidade do poético – e o próprio 

Godard identifica nesta sequência a coexistência do poeta, do pintor e do cineasta, 

lembrando as questões que inserem o cinema na problemática das artes visuais, 

questões que, tendo emergido já no início do séc. XX, viriam a ganhar impulso nos 

anos 80, quando a consolidação de novos suportes, como o vídeo, determinaram 

uma revisão do campo da visualidade. (XAVIER, 2008, p. 195). 

 

Vê-se nos escritos de Xavier um indicativo parcial da relação cinema-vídeo a apontar 

para o que é denominado de “apropriação”, porém ainda não se trata de uma resposta 

contundente ao questionamento elencado na pesquisa. O construto das imagens projetadas é 

pura ficção, oriundas de produção técnica e artística gerada a partir do ato criativo humano, 

inspiradas no mundo factual ou no imaginário. O cinema, em suas representações, torna-se 

atemporal quando traz para o presente o imaginário de futuro, ou quando resgata o passado e 

o atualiza no presente, bem como é autorreflexivo de seu tempo. Alusivamente, como a 

invenção da roda foi importante para a humanidade, os rolos de filmes a girar nos projetores a 

desenrolar o tempo no espaço, tanto em poética de conteúdo como em aperfeiçoamento 

técnico, propõem um salto na modernização da expressão humana na sociedade. É um novo 

código de comunicação de massa em um mundo moderno que transita pelos portais 

tecnológicos. Marshall McLuhan (2007, p. 319) pondera que: “O cinema, pelo qual enrolamos 
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o mundo real num carretel para desenrolá-lo como um tapete mágico de fantasia, é um 

casamento espetacular da velha tecnologia mecânica com o novo mundo elétrico”.  

Hoje o cinema apropria-se da linguagem digital em um devir cibernético, um cinema 

quântico, que será abordado no capítulo “O corpo e a tela”. Para entender as realidades 

contemporâneas do cinema, é necessário recorrer ao construto do dispositivo cinematográfico 

do pré-cinema, a trajetória de experimentações e sua historicidade. 

 

2.2 Tecnologias de pré-cinema 

 

No protocinema,
7
 a partir das observações do mundo fenomênico e seus movimentos, 

alguns pesquisadores, como Eadweard Muybridge, John Barns Linnet, Willian Fitton, Joseph 

Antoine Plateau, William George Horner, Émile Reynaud, buscavam na ciência, munidos de 

recursos de engenharia, desenvolver experimentos cinemáticos a inaugurar o início do 

pensamento cinematográfico em aparelhos tecnológicos: imagens que simulavam movimentos 

através de objetos mais conhecidos como brinquedos óticos, os quais se relacionavam tanto 

com a ótica quanto com a mecânica. Segundo Machado, não eram só os laboratórios que 

pesquisavam as técnicas do cinema, havia mais setores da sociedade que queriam explorar 

esses aparatos tecnológicos como forma de trucagens: 

 

A história da invenção técnica do cinema não abrange apenas pesquisas científicas 

de laboratório ou investimentos na área industrial, mas também um universo mais 

exótico, onde se incluem ainda o mediunismo, a fantasmagoria (as projeções de 

fantasmas de um Robertson, por exemplo), várias modalidades de espétaculos de 

massa (os prestidigitadores de feiras e quermesses, o teatro óptico de Reynaud), os 

fabricantes de brinquedos e adornos de mesa e até mesmo charlatães de todas as 

espécies. (MACHADO, 1997, p. 14). 

 

As “fantasmagorias” e a “lanterna mágica”, técnicas de projeção de imagens criadas 

no século XVII, influenciaram, no século XIX, a criação de brinquedos óticos, como o 

folioscópio, o taumatrópio, o fenaquitoscópio, o zootrópio, o mutoscópio e o praxinoscópio. 

Tais brinquedos utilizavam inicialmente a linguagem pictórica em suas representações, para 

posteriormente serem substituídas pela fotografia.  

No período de confecção desses brinquedos, ainda não havia o conceito de 

“dispositivo”, porém sua função já era observada e relacionada também com o onírico. Para 

André Parente, o dispositivo cinema tem essa característica: 

 

                                                 
7
 Período embrionário de construção do pensamento cinematográfico. 
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Como conceito, o dispositivo surge nos anos 1970 entre os teóricos estruturalistas 

franceses Jean-Louis Baudry, Christian Metz e Thierry Kuntzel, para definir a 

disposição particular que caracteriza a condição do espectador de cinema, próxima 

dos estados do sonho e da alucinação. (PARENTE, 2009, p. 25). 

 

Porém, para Giorgio Agamben (2005, p. 9), o dispositivo vai além do tátil e onírico e 

pode ser “qualquer coisa, linguístico e não-linguístico, [...] tem sempre uma função estratégica 

concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder, [...] é algo geral (um reseau, uma 

rede) porque inclui em si a episteme [...]”, ou seja, são forças embutidas em objetos e meios 

que, em rede, possuem o “poder” de atuação. O conceito de “dispositivo”, na visão de 

Agamben, deixa-o muito amplo, com uma abrangência infinda. De acordo com Antônio 

Costa, a partir do pensamento de Christian Metz, o dispositivo aproxima-se à “instituições”: 

 

Dispositivo, ensina-nos o dicionário, é um mecanismo que responde a determinadas 

funções. Muitas instituições sociais que se desenvolveram no curso da história, 

como os locais de culto, os teatros, as prisões, os hospitais, etc., podem ser estudadas 

como dispositivos, como formas de estruturação do espaço em relação a diversos 

papéis assumidos pelos diversos sujeitos sociais e em função de finalidades 

pretendidas. [...] O cinema pode ser visto como um dispositivo de representação, 

com seus mecanismos e sua organização dos espaços e dos papéis [...] por exemplo, 

o papel do espectador que, identificando-se com a câmera e cooperando ativamente 

de muitas outras maneiras, contribui para a produção dos efeitos de sentido previstos 

pela estratégia do diretor-narrador.  (COSTA, 2003, p. 26). 

 

A partir dessas visões relacionadas ao “dispositivo”, buscou-se, na pesquisa, enfocar 

um pensamento com maior aproximação ao que Jaques Aumont escreve em nota, em seu livro 

“O olho interminável”, atualizando o pensamento de Baudry: 

 

O termo "dispositivo" foi cunhado pelo teórico francês Jean-Louis Baudry, em seu 

famoso artigo na revista Communications n.23, 1975, e se refere ao cinema como 

um sistema constituído de três níveis articulados: 1) a tecnologia de produção e 

exibição (câmera-projetor-tela); 2) o efeito psíquico de projeção-identificação e o 

ilusionismo; 3) o complexo da indústria cultural como instituição. (AUMONT, 

2004, p. 46). 

 

A fotografia é um desses equipamentos que faz parte do processo de criação do 

dispositivo cinema, a qual aparece inicialmente nos experimentos de Eadweard Muybridge 

com suas fotografias sequenciadas de movimentos (motion pictures), Pierre Jules César 

Janssen com seu revólver fotográfico e Étienne-Jules Marey com seu fuzil fotográfico, que 

são, para Machado (1997, p. 15) “ancestrais da câmera cinematográfica”. Essa técnica com 

fotografias sequenciadas é chamada de cronofotografia. Segundo Machado, há uma diferença 

entre a cronofotografia e o cinema, que para ele é a finalidade: 
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Cronofotográfico e a câmera cinematográfica estão separados por um abismo, pois 

as suas próprias finalidades são diferentes: enquanto esta última visa à produção de 

uma longa fita de imagens sucessivas, que desenrolando-se depois num projetor, 

criará a ilusão de movimento, o cronofotógrafo e o fuzil de Marey têm por função 

única analisar o movimento, decompô-lo, reduzí-lo a um diagrama estrutural. 

(MACHADO, 1997, p. 16) 

 

Após esses empreendimentos, foi inventado o quinetoscópio por Thomas Alva 

Edison, o bioscópio criado pelos irmãos Skladanowsky e um cinematógrafo cronstruído pelos 

irmãos Lumière, e outro pelo fotógrafo francês Jean Acme Leroy. Para Machado (1997, p. 

76), “o cinema, mesmo o cinema strictu sensu, ou seja, o cinema que se constitui a partir do 

cinematógrafo de LeRoy, Edison, Paul, Skladanowsky e dos Lumière, não era ainda, nos seus 

primórdios, o que hoje chamamos de cinema”. 

Ainda segundo Machado (1997, p. 77), o teórico russo Mikhail Bakhtin descreve o 

pré-cinema como um “realismo grotesco e grotesco carnavalesco”, no qual eram apresentadas 

imagens vulgares e apelativas para o espetáculo de atrações, exibidas em feiras, circos e teatro 

mambembe. Além das feiras, circos e barracas, outros locais foram adaptados para exibição 

deste “cinema” que se tratava de mais uma atração entre outras que ocorriam naquela época, 

fim do século XIX e começo do século XX. Machado em seus escritos explica claramente 

como eram os ambientes da época: 

 

Nos grandes centros urbanos dos países industrializados, porém, a exibição de filmes 

muito cedo se concentrou em casas de espetáculos de variedades, nas quais se podia 

também comer, beber e dançar, conhecidas como music-halls na Inglaterra, café-

concerts na França e vaudevilles ou smoking concerts nos Estados Unidos. Neste 

último país, particularmente, floresceu um tipo de estabelecimento conhecido como 

penny arcade (assim chamado porque nele se pagava com uma moeda de um pêni), 

que teve um correspondente longínquo nas kermesses francesas, onde se colocava à 

disposição do público uma grande variedade de máquinas de jogar e inclusive o 

quinetoscópio de Edison. (MACHADO, 1997, p. 78). 

 

As casas conhecidas como vaudevilles e nickelodeons
8
 exploravam comercialmente a 

atração e exibiam filmes tanto de cenas relativas ao cotidiano, como também filmes com 

cenas vexatórias. Em geral esses locais eram frequentados pelo proletariado, conforme explica 

Machado (1997, p. 78): “O cinema era então uma das atrações entre outras tantas oferecidas 

pelos vaudevilles, mas nunca uma atração exclusiva, nem mesmo a principal. A própria 

duração dos filmes [...] impedia que se pensasse em sessões exclusivas de cinema”.  

                                                 
8
   Segundo Arlindo Machado (1997, p. 78-79) os Vaudevilles eram casas de variedades, locais populares e mal-

afamados devido à atmosfera plebeia e do “baixo nível” dos espetáculos burlescos ali encontrados e os 

nickelodeons eram salas cativas de cinemas voltados desde seu início para atuar comercialmente e em seus 

anos iniciais eram armazéns adaptados, sem conforto, sujos e com pouca segurança. 
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Paralelamente ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos aparatos tecnológicos para 

a cinematografia, além dos locais já citados, também foi pensada a construção de espaços 

fechados para a experiência imersiva do sujeito no embate com essas imagens projetadas ou 

pintadas, como é o caso dos Panoramas.  

 

FIGURA 3 – CINEMATÓGRAFO CONSTRUÍDO AO LADO DE UM TEMPLO RELIGIOSO 

 

 

Ainda para Machado (1997, p. 19), as construções de ambientes arquitetonicamente 

planejadas nessa fase de pré-cinema eram “estranhas salas escuras conhecidas por nomes 

exóticos, como Phantasmagoria, Cyclorama, Physiorama, Diorama” e outros, em que a 

vertente ilusionista e mágica atraía o público para uma vivência.  

Hoje, algumas dessas salas ainda existem, como é o caso do Cyclorama, que foi 

construído no ano de 1913 em Baltimore Street, Cemetery Hill, Gettysburg. Esse edifício 

abrigou a pintura Cyclorama por 45 anos. Para uma experiência e embate com esse duplo, 

essa mímesis do mundo factual, representada pelas imagens projetadas, os engenheiros 

Auguste e Louis Lumière, bem como o ilusionista Georges Méliès, investiram em um 

aprimoramento dos equipamentos e técnicas de feitura e projeção, em busca de uma maior 

interação do espectador. A contribuição destes, foi de extrema importância para germinar o 

dispositivo cinema. 

O ilusionismo, a mágica, as notícias, as paisagens, as cenas cotidianas e a 

pornografia predominavam as temáticas das representações da época. De acordo com 
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Machado (1997), o público estava deslumbrado com a possibilidade de ver reproduzido o 

mundo em uma tela, quiçá se ver espelhado em uma representação: 

 

Ilusionistas como Reynaud e Méliès e industriais ansiosos por tirar proveito 

comercial da “fotografia animada”, como Edison e Lumière, estavam mais 

interessados no estágio da síntese efetuada pelo projetor, pois era somente aí que se 

podia criar uma nova modalidade de espetáculo, capaz de penetrar fundo na alma do 

espectador, mexer com seus fantasmas e interpretá-lo como sujeito. Nem é preciso 

dizer que foi essa a posição que prevaleceu entre o público, esse público 

inicialmente maravilhado com a simples possibilidade de “duplicação” do mundo 

visível pela máquina (o modelo de Lumière) e logo em seguida deslumbrado com o 

universo que se abria aos seus olhos em termos de evasão para o onírico e o 

desconhecido (o modelo de Méliès). (MACHADO, 1997, p. 19). 

 

Por influência dessas salas escuras citadas anteriormente, o governo socialista da 

União Soviética construiu, em 1959, portanto tardiamente em relação ao Cyclorama, o 

Panoramic Cinema, que fica localizado no Centro de Exposições de Toda a Rússia, em 

Moscou. De acordo com a engenheira Natalya Vashchekina em entrevista para a 

correspondente Setlana Kurakina, da emissora RT Live (2011)
9
, o Cinerama possui 11 ecrans, 

que recebem imagens simultâneas de 11 projetores, respectivamente, e fecham um círculo, ou 

seja, 360º.  

O líder soviético Nikita Khrushchev viu algo semelhante nos Estados Unidos e levou 

a ideia para a União Soviética. Foi um desafio implantar as tecnologias no local. Nesse 

cinema, não há cadeiras com espaldar, apenas bancos, para que o sujeito possa se movimentar 

em 360º ao assistir ao filme. Não é qualquer filme que pode ser mostrado no Panoramic 

Cinema, apenas oito documentários soviéticos de 20 minutos cada um, que foram filmados 

especialmente para o espaço cinematográfico e registram um pouco da história da União 

Soviética. Ainda nos dias atuais, o Panoramic Cinema está em funcionamento. 

Percebe-se, então, que no pré-cinema havia uma procura por espaço e poética que 

suportasse tal novidade, pois a mesma continha um alumbramento de um frescor de 

descoberta da replicação do mundo factual. A partir da necessidade buscou-se explorações de 

possibilidades de um cinema imersivo no qual o sujeito pudesse usufruir de uma experiência 

estética. A seguir são apresentadas algumas dessas construções que ocorreram no pré-cinema 

e que alicerçaram a construção de uma cultura de imagem com movimentos ilusórios, 

embrionária da cultura do cinema, que propunham uma experiência sinestésica, imersiva. 

 

                                                 
9
   More than 3D: tour across Moscow’s most unusual cinemas – canal RT Live – em 22/08/2011 

http://rt.com/news/prime-time/moscow-cinema-panorama-view-908/>. Acesso em: 12 jul. 2013. 
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2.3 Ambientações expositivas do pré-cinema 

 

O termo “cinema expandido” ainda não se usava nessa fase de pré-cinema
10

 nem 

tampouco podia-se pensar nesse conceito, visto que os pioneiros procuravam em suas 

experiências construir um formato de produção e exibição de filmes, a consolidar o próprio 

conceito de cinema, bem como a construção do espaço e da tecnologia adequada para tal.  

Comecemos por entender, segundo Marialva Barbosa (2012, p. 153), que a “história 

é a nossa relação silenciosa ou ruidosa com o tempo: o presente, o passado e o futuro. A 

história é o fato de estarmos no mundo. Do presente, do nosso agora sempre transitório, 

olhamos o passado e projetamos o futuro” e o que se vive hoje é um resultado de práticas do 

passado e ao mesmo tempo, um devir de operações que traz para o presente, o futuro. O 

presente é o produto de uma equação de fatos históricos. Pode-se traçar um paralelo 

associativo do passado, da alegoria da caverna descrita por Platão como um lugar de 

escuridão e de projeções de imagens (sombras) em seu interior por meio de réstias de luz, com 

o cinema, este, uma experiência de sons e imagens também projetadas lineares e não lineares, 

temporais e atemporais, randômicas ou narrativas, rizomáticas ou pontuais, enfim, imagens 

equivalentes a um duplo com o mundo e também à imaginação, como afirma Hugo 

Munsterberg: 

 

Ele (o cinema) possui a mobilidade das ideias, que não estão subordinadas às 

exigências concretas dos acontecimentos externos, mas às leis psicológicas da 

associação das ideias. Dentro da mente, o passado e o futuro se entrelaçam com o 

presente. (MUNSTERBERG, 1983, p. 38). 

 

O filme, como toda arte, é fruto de seu tempo, ou seja, é um registro histórico, um 

documento de realização de determinada época, portanto é uma arte que carrega em si 

tecnologias e elementos de feitura que pertencem ao próprio momento. Trata-se, então, de 

imagens datadas de um determinado período, mesmo que representem um imaginário de 

outras eras, sejam do passado ou do futuro, serão elas realizadas e imaginadas no período de 

sua feitura, como afirmam Jorge Novóa e Cristiana Nova: 

 

Toda imagem é histórica, na medida em que ela é produto de seu tempo e carrega 

consigo, mesmo que de forma indireta, sub-reptícia e muitas vezes inconsciente para 

quem a produziu, as ideologias, as mentalidades, os costumes, os rituais e os 

universos simbólicos do período em que foi produzido. (NOVÓA; NOVA, 1998, p. 

10). 

                                                 
10

 Termo usado por Arlindo Machado (1997, p. 11) para situar cronologicamente as primeiras experiencias e 

firmação do conceito cinematográfico. 
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Percebe-se então que o cinema carrega no próprio conteúdo, como um simulacro, a 

realidade fenomenológica dos fatos históricos, ou seja, o imaginário de um passado ou futuro; 

e esse passado, como no mundo fenomênico, não é fixo, mas materializado pelas lembranças 

e modificado pela interpretação, o que torna o presente não apenas um instante pontual, mas 

um momento de agregação de atos e ações da história, como aponta Marialva Barbosa (2012, 

p. 149): “Nada começa hoje. A mesma lógica processual que governa a reflexão em torno das 

práticas comunicacionais governa também o olhar histórico. O momento atual é resultado de 

um jogo acumulativo dos processos que começaram muito antes de nós”. Muitos 

experimentos atuais de cinema, alguns descritos no capítulo “O corpo e a tela”, dialogam e 

bebem nestas fontes primárias do cinema. 

Nos anos finais do séc. XIX e começo do séc. XX, Paris apresentou ao mundo sua 

modernidade a ostentar uma política de capitalismo triunfal expressada por meio de 

exposições universais, sendo a primeira delas em 1855.  Por ocasião da Exposição Universal 

de Paris, em 1900, “instalações” cinematográficas chamaram a atenção da sociedade da época 

pela sofisticada produção monumentalista com intenções de levar o público a uma experiência 

estética de imersão com seus ambientes e tecnologias inovadoras para aquele momento, 

segundo António Guerreiro (1995). As instalações foram: o Photorama dos irmãos Lumière, 

o Panorama Trans-Siberian Railway do russo Pavel Yakovlevich, o Mareorama do francês 

Hugo D’Alesi e o Le Ballon Cinéorama do Raoul Grimoin-Sanson. 

 

FIGURA 4 – PHOTORAMA, DOS IRMÃOS LUMIÈRE NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS-1900
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O experimento Photorama foi realizado pelos irmãos Lumière. A arquitetura 

consistia em um espaço circular de 360º, onde os espectadores ficavam em uma área central a 

observar em seu entorno as fotografias panorâmicas. Parente descreve alguns detalhes 

técnicos do Photorama: 

  

Ainda na mesma exposição, os irmãos Lumière apresentaram o Photorama, sistema 

de projeção de imagens fotográficas de 360 graus em rotundas panorâmicas de 20 

metros de diâmetros por 10 metros de altura. Estas fotografias mostravam imagens 

feitas pelos operadores Lumière no mundo inteiro. O espetáculo durava cerca de 

meia hora e cada vista durava em torno de 5 minutos. (PARENTE, 2007, p. 17). 

 

As panorâmicas foram obtidas com a câmera Périphote de único disparo e projetadas 

por um projetor de 12 objetivas dispostas em uma espécie de disco centralizado na instalação 

arquitetônica. As imagens são projetadas simultaneamente a preencher a tela de 360º. 

Algumas das panorâmicas desse evento podem ser vistas no site do Instituto 

Lumière
11

. Ali, os espectadores experimentavam sensações de estarem inseridos nos locais 

fotografados e embuidos da não-passividade, seus corpos se moviam para apreender os 

conteúdos da projeção. Percebe-se a interatividade do sujeito por meio da conduta corporal e 

do espanto diante da obra monumental.  

O Panorama Trans-Siberian Railway (1900) criado pelo russo Pavel Yakovlevich 

Pyasetsky, consistia em um ambiente de simulação, dentro do pavilhão Russo, no qual o 

espectador realizava uma viagem simulada de trem com o itinerário de Moscou a Pequim
12

. 

 

FIGURA 5 – PANORAMA TRANS-SIBERIAN RAILWAY NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS-1900
 

 

                                                 
11

 http://www.institut-lumiere.org>. Acesso em: 12 jul. 2013. 
12

 History of the railway. Publicado por Lonely Planet Publications Pty Ltd (CHINA, Hang Printing Company, 

2009, p. 51).  
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Os visitantes entravam em luxuosos vagões do falso trem de aproximadamente 70 

metros e ali, confortavelmente sentados, observavam pelas janelas as paisagens do itinerário, 

representadas em pinturas panorâmicas referenciadas do trajeto real.  

As panorâmicas estavam dispostas em camadas esticadas por cilindros verticais, com 

distâncias entre si e posicionadas frontalmente às janelas do trem. Cada camada (tela pintada) 

era bobinada em cilindros por meio de motores com velocidades variadas, de modo que as 

mais próximas do espectador eram mais rápidas e à medida que se distanciava diminuía-se a 

velocidade; e ao fundo havia uma imagem fixa, com perspectiva aérea do horizonte, como 

afirma Bernard Comment: 

 

The Trans-Siberian Railway Panorama funded by the Compagnie Intenationale des 

Wagons-Lits was a simulation of the most spetacular stages of a journey from 

Moscow to Beijing. The spectators were installed in three luxurious carriages 

belonging to the sponsors. Thanks to an ingenious system, they could gaze through 

the windows as the countryside passed by; each of four successive layers of 

landscape moved at different speeds. The illusion was impressive. (COMMENTE, 

1999, p. 74)
13

. 

 

Objetos eram colocados entre as panorâmicas (telas) e o falso trem, a aludir as 

regiões do intinerário real no auxilio à simulação. Os vagões da primeira classe eram 

confortáveis e luxuosamente decorados no estilo do império francês e com mobília de estilo 

chinês. Também eram oferecidas iguarias francesas e russas. Assim o espectador se 

transformava também em um usuário de tudo o mais que era oferecido durante a 

pseudoviagem. 

Entende-se Panorama como a projeção de imagem panorâmica realizada através de 

pinturas/fotografias de algum local, com grandes ângulos de visão, podendo chegar a 360º, 

sendo esta última forma de exposição, por sua simulação, um espaço que provoca no 

espectador uma maior imersão devido à amplidude de alcance das imagens. 

Um panorama famoso e que ainda pode ser visitado é o Panorama Mesdag
14

, 

construído na Holanda e que também pode ser visualizado no site da instituição. 

                                                 
13

 O Panorama Tran-Siberin Railway financiado pela Companhia International de Wagon-Lits foi uma simulação 

das etapas mais espetaculares de uma viagem de Moscou a Pequim. Os espectadores foram instalados em três 

vagões de luxo pertencentes aos patrocinadores. Graças a um engenhoso sistema, eles poderiam olhar pelas 

janelas a zona rural passar; por cada uma das quatro telas sucessivas de paisagens movidas a diferentes 

velocidades. A ilusão foi impressionante. (COMMENTE, 1999, p. 74, tradução nossa). 
14

 Originária do final de século XVIII, tornou-se muito popular no século XIX, como forma de entretenimento. 

Os temas variavam entre cenas de batalhas, bíblicas, paisagens de terras desconhecidas e outras. A ideia era 

fazer com que os espectadores experimentassem um pouco da sensação de estar em outros lugares sem 

precisar viajar. http://panorama-mesdag.com>. Acesso em: 12 jul. 2013. 
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Geralmente o panorama de 360º contém imagens pictóricas ou fotográficas fixas em 

telas, com iluminação posterior a elas. No espaço entre a tela e o lugar central onde se 

encontra o espectador, são colocados objetos pertinentes à cena, para torná-la mais verossímil, 

de forma que o visitante sente-se participante dessa espécie de instalação artística, que 

provoca uma experiência imersiva. Sobre o Panorama, Parente apontou que: 

 

O Panorama é um gigantesco dispositivo imagético (muitos panoramas tinham uma 

tela com mais de mil metros quadrados) de comunicação de massa que dominou a 

Europa ao longo do século XIX. O panorama é um tipo de pintura mural (patenteada 

em 1787 por Robert Barker) construída em um espaço circular em torno de uma 

plataforma central, de forma a criar uma imersão dos espectadores no universo 

representado pela pintura, como se o espectador estivesse diante dos próprios 

acontecimentos. (PARENTE, 2007, p. 16). 

 

A terceira instalação tratava-se do Mareorama (1900), um colossal panorama que 

propunha ao espectador uma viagem pelo Mediterrâneo, de Marselha até Constantinopla, no 

convés da réplica de um transatlântico, de aproximadamente 70 metros de comprimento, 

construído com a finalidade de simular tal viagem.  

 

FIGURAS 6 E 7 – MAREORAMA NAS REVISTAS SCIENTIFIC AMERICAN E NUEVO MUNDO – 1899
15 

      
 

                                                 
15

 Mareorama apresentado na revista Scientific American <http://archive.org/stream/scientific-american-1900-

09-29/scientific-american-v83-n13-1900-09-29#page/n0/mode/2up>. Acesso em: 25 jul. 2013. E na Nuevo 

Mundo de 1899 em homenagem à exposição francesa de 1900. 
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Chaminés com fumaça, assobios de vapor, movimentos da plataforma, vento com 

espirros de água, cheiro de mar, trovões e relâmpagos, foram alguns dos efeitos construídos 

para a simulação. Em torno do transatlântico havia duas telas panorâmicas com pinturas 

realistas, uma em cada lado e cada uma delas com 750 metros de comprimento por 13 metros 

de altura, que, por meio de motores eram bobinadas em cilindros dispostos verticalmente, a 

simular o itinerário.  

A feitura da “instalação” exigiu o exercício de muitos talentos da engenharia e das 

artes. O Mareorama foi concebido pelo francês Hugo D’Alesi, pintor de paisagens realistas 

que levou oito meses para pintar as telas em questão. Flávia Costa aponta que: 

 

O mareorama era ainda mais sofisticado. Estava construído num prédio de quarenta 

metros de altura, onde cabiam mil e quinhentas pessoas. [...] Atores vestidos de 

marinheiros e eventuais músicos e dançarinos recebiam os passageiros. Enquanto 

isso, uma equipe escondida trabalhava para movimentar a cabine dos passageiros 

simulando oscilações marítimas. (COSTA, 2005, p. 26).  

 

A última instalação elencada é o Le Ballon Cinéorama (1900), um simulador de voo 

por meio de um balão de ar quente. O Cinéorama foi concebido por Raoul Grimoin-Sanson e 

se diferencia das duas instalações anteriores pelo fato de não usar pinturas e sim filmes de 70 

mm. O Le Ballon Cinéorama (1900) consistia em um dispositivo construído em um prédio de 

100 metros de diâmetro, no qual internamente, suas paredes brancas constituíam dez telas de 

9 x 9 metros dispostas em um somatório de 360º.  

As telas recebiam imagens disparadas por dez projetores sincronizados, colocados no 

centro da circunferência, de maneira que a projeção se tornava uma única imagem: a 

representação de um voo real, filmado a partir de um balão real que subia sobre Paris, 

atingindo uma altura de 400 metros e depois retornava. Parente (2007, p. 18) relata que “o 

centro da sala é ocupado por uma imensa cesta de balão munida de acessórios habituais, 

âncora, cordas, contra-peso, escada”, ou seja, elementos decorativos pertinentes à 

embarcação, na qual cabiam duzentos espectadores; e sobre a cesta, os gomos e os painéis que 

compunham o envelope
16

 com ar quente, a simular tal voo, como relata o repórter do London 

Daily: 

 

“Let go!” shouted the aeronaut, and little by little you appear to rise. The crowd 

below grows smaller and smaller and gradually disappears, and the huge panorama 

of Paris spreads beneath your feet. [...] You see the town grow larger and more 

                                                 
16

 Envelope: parte de tecido do balão, com uma característica forma de gota invertida. Ele abrigará o ar quente 

para que possa ocorrer o voo. (MACHADO, Álvaro. Ecoturismo: um produto viável: a experiência do Rio 

Grande do Sul. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2005, p. 197) 
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distinct, the excited crowd seems to float up to meet you, the anchor is thrown out, 

and after half an hour’s wonderful sensations you step back on to terra firma (which 

you have never left) once more. It really is a wonderful show. (WEST, 1900, p. 

14)
17

. 

 

Embora tenha sido um dos lugares mais visitados na exposição, com sucesso 

absoluto, a instalação funcionou apenas por três dias
18

, segundo Paul Rabaud (apud 

FIELDING, 1983, p. 118):
19

 o “Cinéorama had to close down on the third day because the arc 

lamps on the projectors overheated the room underneath the spectators”. 

Para Machado (2007b, p. 168), o dispositivo funcionou apenas uma vez: “o evento 

teve uma única exibição na Exposição Universal de Paris, em 1900, e foi em seguida 

encerrado pelas autoridades por causa da grande quantidade de calor desprendida e do perigo 

de incêncio”. Se um ou três dias, o fato é que houve a projeção e houve audiência na 

instalação descrita. 

 

FIGURA 8 – ILUSTRAÇÃO DO LE BALLON CINÉORAMA NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS-1900
 

 
 

                                                 
17

 “Solte!” gritou o aeronauta, e pouco a pouco você parece subir. A multidão abaixo cada vez fica menor e 

desaparece gradualmente, e o enorme panorama de Paris se espalha sob os seus pés. [...] Você vê a cidade 

crescer mais e mais distinta, a multidão animada parece flutuar e conhecê-lo, a âncora é jogada para fora, e 

depois de meia hora de sensações maravilhosas você volta para terra firme (da qual você nunca saiu) mais 

uma vez. É realmente um espetáculo maravilhoso. (Recorte da descrição feita por um correspondente do 

London Daily, a narrar sua experiência em imergir no Le Ballon Cinéorama de Paris. West Australian Sunday 

Times Perth, WA: 1897 – 1902, Sunday 24 June 1900, p. 14. http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/32724491) 

(tradução nossa). 
18

 O Cinéorama foi operado somente por três dias, porque depois de um desmaio do operador devido ao calor 

extremo na sala de projeção, a polícia, temendo a possibilidade de um incêndio catastrófico, determinou o 

fechamento do prédio.  
19

 O Cinéorama havia fechado no terceiro dia, porque as lâmpadas de arco sobre os projetores superaqueceram o 

espaço debaixo dos espectadores. (RABAUD, Paul apud FIELDING, Raymond, 1983, p. 118, tradução 

nossa). 
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Na mesma exposição de Paris (1900), houve outras instalações que apresentavam 

linguagens híbridas, como aponta Costa: 

 

O Phono-Cinéma-Théâtre, que envolvia a projeção de filmes e a execução de 

gravações fonográficas. Ao seu lado estava instalado o Théatroscope, que 

combinava “imagens cinemáticas e ilusões de ótica, misturadas com dioramas e 

acompanhadas de performances musicais e gravações fonográficas. (COSTA, 2005, 

p. 28).  

 

Diante da explanação, as instalações citadas nessa fase de pré-cinema buscavam em 

seus experimentos cinematográficos a ocupação do espaço para uma experiência estética 

vivencial do espectador, ou seja, todo o entorno era importante, não só a projeção em si, mas a 

valorização da arquitetura com seus ambientes imersivos. 

Pensava-se, dessa forma, o que Gene Youngblood (1970) escreveu posteriormente 

em seu livro Expanded cinema: um cinema sinestésico em que todos os sentidos são 

igualmente importantes na relação com o duplo do mundo factual.  

Para Machado (2007b, p. 169), “o maior sucesso entre os antigos dispositivos de 

imersão foi introduzido comercialmente em 1904 por George Hale, um ex-bombeiro de 

Kansas City, e esse dispositivo ficou conhecido como Hale’s Tour”, que consistia em uma 

simulação desde a compra dos bilhetes, a entrada nos vagões do trem, os barulhos, o vento até 

as imagens projetadas, que eram filmes realizados em uma viagem real de trem. 

Para uma melhor compreensão do uso do espaço como lugar de sinestesia, faz-se 

necessário consultar a história da arte na construção do conceito. O termo “instalação” é 

usado para designar algo construído em um espaço físico delimitado por uma área, onde o 

projeto dessa construção foi consolidado pela execução.  

Em 1923, em Hanover, o artista alemão Kurt Schwitters inicia uma obra artística 

intitulada Merzbau, ou seja, casa Merz, a qual trata da ocupação do espaço de sua residência 

com objetos, madeiras, e outros, fixados nos tetos, paredes e pisos. Inaugura-se uma 

desconstrução da casa como residência para dar lugar à construção de um “novo” espaço, no 

qual o espectador era convidado à imersão, enquanto a casa tornava-se a obra ativa, orgânica, 

crescente em sua ocupação. 

“Ela cresce quase como uma cidade”, diz o próprio Schwitters (apud O’DOHERTY, 

2002, p. 41). A obra cresce progressivamente em um processo de construção contínua, até que 

em 1943 ela é destruída por um bombardeio por ocasião da Segunda Guerra Mundial. “As 
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testemunhas não falam dela ‘dentro’ da Merzbau
20

. Olham para ela, ao contrário de se 

sentirem ‘dentro’ dela. O environment era um gênero que só apareceria quarenta anos depois, 

e a ideia de um espectador rodeado não era ainda consciente”, embora todos reconhecessem a 

invasão do espaço, como relata Brian O’Doherty (2002, p. 41). 

 

FIGURA 9 – MERZBAU 

 
 

O environment Merzbau em sua aparência assemelhava-se aos cenários do filme O 

gabinete do Dr. Caligari (1919), escrito por Carl Mayer e Hans Janowitz e dirigido por 

Robert Wiene. Nas artes, o termo “instalação” aparecerá nos anos 60 e 70 como instalation 

view, assemblage, environment, site-specific, in-situ e nonsite, como afirma Cristina Freire 

(2006, p. 45): “é a partir da década de 1960 que o termo “instalação”, que até então 

significava a montagem (a instalação) de uma exposição, passa a nomear essa operação 

artística em que o espaço (entorno) torna-se parte constituinte da obra”. Portanto, é nos anos 

80 que o termo “instalação” se consolida no uso para designar feituras artísticas onde o espaço 

se integra à obra a fazer parte da mesma a provocar a não passividade e a teatralidade do 

sujeito, a despertar sensações e percepções em relação ao próprio espaço.  

Quanto às “instalações” cinematográficas da Exposição Universal de Paris (1900), 

citadas anteriormente, elas eram limitadas em um espaço físico; os proponentes a expandiam 

                                                 
20

 Kurt Schwitters designava Merz uma forma de “curinga” para descrever uma espécie de “movimento de um 

homem só”. Alem de publicar uma revista Merz (1922 a 1932) este termo deriva de “comércio” (Kommerz em 

alemão), que para ele significava “obra de arte total”. O uso do termo Merz era aplicado às suas obras, sem 

fazer distinção entre poesias, colagens e outros. Kurt trabalhava com o que se pode chamar de “lixo cultural” a 

elevá-lo a um patamar de obra de arte.  
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por meio dos ecrans dispostos em seu interior, a provocar no espectador, como em uma 

instalação, as sensações e percepções vivenciais expandidas.  

Posteriormente, o cinema se estabelece em uma sala escura na qual, ao contrário do 

environment, o espaço passou a desempenhar um papel subjetivo para o qual, o sujeito 

tornava-se passivo. Ao apropriar-se do espaço e da tecnologia, o cinema possibilita uma 

imersão e, ao mesmo tempo, um distanciamento do mundo factual, ora a criar a ilusão de 

ampliação e expansão, ora a redução do mesmo.  

No subcapítulo a seguir é apresentado o filme The Truman Show, dentro do 

imaginário cinematográfico, como um exemplo de ficção que representa as relações do sujeito 

com o espaço e com as tecnologias envolvidas no cotidiano vivencial. Embora o filme seja de 

1998, ele traduz em sua representação abordagens que dialogam com as questões realizadas 

no capítulo com relação à imersão em ambientes preparados para tal, com uso das 

tecnologias. 

 

2.4 Transcendência do espaço e da ambientação tecnológica 

 

O exemplo de ocupação de espaços artificialmente projetados está representado no 

filme The Truman Show, 1998, dirigido por Peter Weir e escrito por Andrew Niccol. O filme 

relata a vida de Truman, personagem interpretado pelo ator Jim Carrey. No enredo, Truman 

começou a ser filmado legalmente, desde o ventre materno, pois sua mãe, com gravidez 

indesejada, negociou os direitos de filmagem com uma emissora de televisão. Amparada na 

lei, a emissora teria concessões de produção e distribuição das imagens integrais da vida de 

Truman. 

Nesse caso, o panóptico é o dispositivo televisivo que está expandido em milhares de 

lares. No filme, a vida de Truman é visualizada em 220 países, porém, tudo não passava de 

um simulacro de uma cidade real, filmada e transmitida durante as 24 horas do dia todos os 

dias da semana em um reality show. As cinco mil câmeras, aproximadamente, instaladas na 

cidade cenográfica, são as próteses extensoras de captura das imagens para os olhares dos 

milhões de espectadores espalhados no planeta. 

Um fenômeno acontece nessa situação televisiva, pois o sujeito observado torna-se 

onipresente, ou seja, multiplica-se quase em tempo real, pois que na televisão o fator “ao 

vivo” não está em tempo real, ele sofre um delay entre a emissão e a recepção da imagem e do 

som. 
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FIGURA 10 – FRAME DO FILME THE TRUMAN SHOW 

 
 

Os televisores, nas milhares de casas onde se encontram, são nesse caso, uma espécie 

de “prato” de um enorme “periscópio”. Thomas Levin problematiza o delay do “ao vivo”, ao 

informar que: 

  

Pode-se começar a compreender por que o filme insiste tanto em assinalar que sua 

produção acontece em tempo real, quando nos lembramos de que existe um 

equivalente televisivo da corrosão digital da indexalidade fotoquímica: poderíamos 

chamá-lo de ansiedade pós-produção. (LEVIN, 2009, p. 189). 

 

O filme trata da vivência de Truman em uma cidade cenográfica chamada Seahaven, 

um “simulacro de simulação” como afirma Baudrillard (1991, p. 151) que nada mais era que 

uma ilha ficcional coberta por uma cúpula de grandes proporções, que segundo a narrativa, 

comparada em visibilidade espacial à muralha da China.  

Assim como os próprios personagens da Seahaven experienciavam conscientes o 

simulacro das arquiteturas e dos demais espaços da cidade cenográfica, estas, também foram 

pensadas para uma imersão psíquica do espectador, a fazê-los crer na verossimilhança desse 

duplo do mundo factual.  

Tal filme é uma alusão a uma vida imersa em uma “caverna iluminada” e atualiza o 

que poderia ser: a “ilusão” que o cinema configura em si, um filme sem molduras, sem telas, 

mas incubado em uma redoma de virtualismos, um cinema expandido, com vida ficcional, em 

que o teatro, a performance e outras formas de linguagem se imbricam, um duplo do mundo 

fenomênico, assim como esse mundo, para Platão, é a mímesis de uma realidade maior, um 

simulacro.  
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A atuação dos atores na cidade cenográfica, com seus apelos comerciais e projeções 

plurais de mercadologia e propaganda, o cotidiano monótono e repetitivo, os erros de 

produção e os impedimentos de uma possível saída da ilha tornaram-se para o protagonista 

um desconforto com toda a ambientação. Um despertar de desconfiança e uma percepção de 

que algo estava fora do lugar desalojam a passividade de Truman. A partir disso, de forma 

dissimulada, o personagem decide seguir seus sonhos de migrar de Seahaven. Após tomar 

uma embarcação marítima, enfrenta seus medos e desafios para atravessar o mar revolto que 

fazia o limite da ilha com a cúpula da cidade ficcional.  

Nas cenas finais, nas quais aparece a embarcação a furar o cenário, representação de 

céu, ele sai do barco, toca a parede da “caverna” e encontra escadas que o direcionam para 

uma porta. Quando Truman abre a porta, o outro lado está escuro, em uma significância de 

“perigo e medo”, pois o desconhecido estava diante dele. Porém, seus temores estavam 

vencidos e o que anteriormente era real para ele ficou para trás, encapsulado na cúpula. Após 

uma breve conversa com o diretor do reality show, Sr. Christof, Truman demonstra que está 

preparado para sua passagem, quando profere – “caso não os veja novamente... bom dia, boa 

tarde e boa noite!” – e, num gesto de final de espetáculo, reconhece sua atuação e agradece ao 

público, como os bons atores fazem: abre os braços numa espécie de redenção, inclina-se em 

um gesto de gratidão e passa pela porta escura, para outra realidade, talvez outro simulacro. 

Não titubeia e sua decisão emociona os viventes do mundo factual, mesmo sabendo que não 

continuariam a vê-lo no show. O espetáculo estava definitivamente transferido para outro 

ambiente, para fora da “caverna” de Seaheaven. Há uma catarse popular, embora em muitos 

anos houvesse o gozo voyeurista pela morbidez do domínio do sistema de simulação sobre o 

personagem Truman. Sobre esse gozo de assistir a um reality show, Baudrillard afirmou: 

 

Gozo de um excesso de sentido, quando a barra do signo desce abaixo da linha de 

flutuação habitual do sentido: o insignificante é exaltado pela filmagem. Aí se vê o 

que o real nunca foi (mas “como se você aí estivesse”), sem a distância que faz o 

espaço perspectivo e a nossa visão em profundidade (mas “mais verdadeiro que ao 

natural”). Gozo da simulação microscópica que faz o real passar para o hiper-real. 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 41). 

 

 

Ao final do filme, o personagem descobre sua condição, distancia-se da simulação, 

encontra a saída da “caverna” e emerge para o “real”, experiência que aludiria ao gnosticismo. 

Com sua saída da cidade simulada, Truman possibilita um desfecho reflexivo de que a 

“caverna” pode ter um trânsito livre com seu exterior, demonstrando que há comunhão entre o 

dentro e o fora. Sua emersão o transforma em uma espécie de mediador ambivalente de 
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vivência dos espaços interno e externo. Seria Truman um portador da iluminação e das 

verdades? Segundo Ferreira, o gnosticismo: 

 

[...] afirma que esta realidade é uma ilusão. No entanto o gnosticismo vai mais 

longe, na verdade representando o deus da criação (“Demiurgo”, “Saklas” ou 

“Yaldabaoth”), como uma divindade inebriada e enlouquecida pelo próprio poder e 

o cosmos material como uma mal sucedida criação. Ele é um pseudo Deus que 

mantém as almas dos homens no sono. As forças do sono são tão avassaladoras que 

só podem ser superadas por meio de uma forma especial de introspecção: a gnose. 

(FERREIRA, 2010, p. 19). 

 

 

A “caverna iluminada” de Seahaven, com a atitude de Truman, passa a ser um “vaso 

comunicante” com seu externo através da “membrana”, ou seja, a porta aberta permite que 

seu interior e sua cúpula se expandam, esparramem-se e se misturem com o mundo 

fenomênico. É a passagem das projeções para o real, pois mesmo sendo feito pela 

materialidade, seu conteúdo era puramente espectro dos fatos vivenciais. Apenas Truman 

vivia “seu real” e todo aquele simulacro para ele era verdadeiro. E aí temos uma 

problematização, pois o real de Truman estava em embate com o virtual. Truman desconhecia 

a verdade, tudo era “uma ilusão” para quem conhecia a verdade. Em geral, pode-se afirmar 

que só ele era verdadeiro? Talvez não. Se tudo era simulação, Truman também era de certa 

forma uma falácia, pois o mesmo se relacionava com a inverdade da realidade que o conduzia 

a conviver e coniver com a ilusão maior e generalizada. 

A vida é kínēma; poderia ela “ser” ou vir a ser um “cinema” fora das telas? Poderia 

Truman, desconfiado por saber a verdade, falsear sua verdade no mundo factual? Contaria 

Truman aos que lhe perguntarem que viveu um “filme” enquanto vivia em Seahaven? O sofá 

do espectador do reality show poderia ser parte do cenário expandido do programa no qual 

Truman era o show? Afinal, o “cinema” com seu filme é apenas o movimento das imagens 

por projeção, por transmissão de ondas, ou é também o espaço em torno a essas imagens? 

Truman transcendeu as relações promovidas pela tecnologia, por meio da subjetividade 

relacional com sua própria vida e com as que o assistiam. A ambientação artificial tornou-se 

obsoleta diante de sua subjetividade com o mundo externo. 

No filme, a televisão aparece dentro da diegese cinematográfica como o veículo de 

massa a transmitir um reality show. A projeção fílmica também demonstra a vivência 

involuntária de Truman em um espaço tecnológico, sinestésico, experiencial, sem ter acesso à 

realidade factual na qual se encontrava toda a equipe do referido programa.  
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Pode-se traçar um paralelo da arquitetura de cúpula da cidade cenográfica na qual 

vivia Truman com a experiência cinematográfica Movie-Drome de Stan VanDerBeek. A 

problematização é que no filme a imersão de Truman era involuntária, enquanto que no 

Movie-Drome, o espectador entra num embate cinestésico e sinestésico
21

, consciente 

observador, absorvedor e ativo no processo da experiência; além de que, deve-se levar em 

conta as proporções das cúpulas e das projeções. No Movie-Drome o espectador imerge e 

emerge da experiência cinematográfica. McLuhan (2007, p. 354) diz que “a sinestesia – 

unificação dos sentidos e da vida imaginativa – sempre pareceu um sonho inatingível aos 

poetas e artistas ocidentais”. Porém, no cinema, o qual é um território de convergências, os 

experimentos proporcionaram experiências sinestésicas aos espectadores. 

 

FIGURA 11 – STANVANDERBEEK E O MOVIE-DROME 

 

 

Na década de 1960, após uma subversão dos códigos cinematográficos, segundo 

Peter Weibel (2005, p. 333), “afetou todos os parâmetros técnicos e materiais do cinema. [...] 

o caráter material do cinema foi analisado por artistas”, que realizaram intervenção na própria 

película e no projetor, fizeram uso de telas múltiplas e narrativas múltiplas, alteraram o 

“tempo” e o espaço, exploraram novas sonoridades e inseriram a linguagem do vídeo. 

Juntamente com todas essas manifestações experimentais com material de cinema, 

surge a expressão “cinema expandido”, em princípio, atribuída a Stan VanDerBeek, a qual 

                                                 
21

 Cinestésico – relativo à cinestesia, que é o sentido da percepção de movimento, peso, resistência e posição do 

corpo. Sinestésico – relativo à sinestesia, que é a relação subjetiva entre percepções. Cf. VOLP – Abademia 

Brasileira de Letras. 
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aparece em seu manifesto Culture: intercom and expanded cinema, a proposal and manifesto, 

escrito em 1965. Publicado em vários catálogos e antologias, o tal manifesto postula uma 

nova forma de cinema no qual múltiplas telas sugeriam ao espectador um novo 

posicionamento diante das projeções: a não passividade. Parente deixa claros os conceitos do 

que era pretendido com essa nova maneira de realizar um cinema sinestésico: 

 

O cinema expandido – autores do cinema experimental, em particular Jonas Mekas, 

utilizavam este termo antes mesmo dele ter sido empregado por Gene Youngblood – 

é mais voltado para um processo de radicalização do cinema experimental, 

sobretudo americano, por meio da realização de “happenings” e “performances” 

utilizando projeções múltiplas ou em espaços outros que o da sala de cinema, muitas 

vezes combinando a projeção com outras expressões artísticas, como a dança, a 

música, a arquitetura, a fotografia, etc. O cinema expandido é uma tentativa de criar 

um processo de participação do espectador, como se o espetáculo do cinema desse 

um movimento ao seu corpo, liberando-o da cadeira, como ocorria com os shows de 

rock, as raves, etc. Trata-se de um cinema com funções comportamentais, que 

procurava intensificar os efeitos perceptivos visuais e sonoros sobre o corpo do 

espectador. (PARENTE, 2008, p. 53). 

 

Em 1965, Jonas Mekas apresentou uma série de produções multimídia em Nova 

York, que continha produções artísticas de Robert Rauschenberg e Claes Oldenburg. Mekas 

nomeou o evento de Festival de Cinema Expandido. Porém, quando o festival ocorreu, foi 

intitulado 1º Festival do Cinema Novo, como relata J. J. Murphy: 

 

Although it was an international phenomenon, occurring in a number of countries 

simultaneously, “expanded cinema” gained prominence in the United States in late 

1965, largely as a result of the New Cinema Festival at the FilmMakers’ 

Cinematheque. Jonas Mekas staged the series and then praised it effusively as an 

exciting new development in his influential movies column for the Village Voice 

(MURPHY, p. 152).
22

 

 

Inspirado nos domos geodésicos do arquiteto, designer, inventor, escritor e visionário 

Richard Buckminster Fuller, o projeto Movie-Drome de VanDerBeek, construído em 1963, 

exibia multiprojeções em todo o interior de uma cúpula de alumínio com 15 metros de 

diâmetro e 8 metros de altura. O projeto possuía o conceito de o espectador imergir nesse 

ambiente da maneira como quisesse, ou seja, em pé, sentado ou mesmo deitado, para assim 

vivenciar com maior intensidade a proposta das projeções.  

                                                 
22

 Apesar de ter sido um fenômeno internacional, ocorrendo em vários países ao mesmo tempo, “cinema 

expandido” ganhou proeminência nos Estados Unidos no final de 1965, em grande parte como resultado do 

Festival do Cinema Novo na Film-Makers’ Cinemathèque. Jonas Mekas apresentou a série e, em seguida, 

elogiou com entusiamo o desenvolvimento na influente coluna de filmes para o Village Voice (MURPHY, p. 

152, tradução nossa). 
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Em 2012, o experimento Movie-Drome foi refeito no New Museum of Contemporary 

Art, em Nova York. O mesmo ambiente cinematográfico realizado nos anos 1960 

proporcionou novamente ao espectador uma experiência de imersão a partir de um fluxo 

constante de imagens em movimento. O que difere deste para aquele são as tecnologias, 

outrora o sistema eletromagnético, hoje digital. O Movie-Drome esteve sob a forma de 

instalação na exposição Ghosts in the Machine, que se encontra descrito no site do museu
23

. A 

exposição procurou apresentar a constante mudança de relacionamento entre o ser humano, a 

máquina e a arte. Nos anos 80, o formato domo do Movie-Drome foi amplamente copiado sob 

o nome de instalações Cinerama, conhecidas popularmente como Cinema 180º, no qual há 

uma única projeção no interior da cúpula com o ângulo referido. Nessa década há uma 

retomada do ideal de “cinema de atração” e que até nos dias atuais ainda pode-se 

experimentar tal cinema em grandes parques temáticos de diversão encontrados em grandes 

cidades de diversos países. A experiência do Movie-Drome, bem como o Cinerama 180º 

propõe uma reflexão da realidade do indivíduo na experiência com o mundo em uma leitura 

que já não cabe apenas na “caverna”, mas dentro e fora, num trânsito atemporal e sinestésico. 

Depois de já cunhado o termo “cinema expandido”, alguns realizadores, como 

Jeffrey Shaw (2005, p. 357), afirma que em tal cinema há um “desconstruir da moldura desse 

espaço ilusório a transgredir as fronteiras da experiência visual”. Para André Parente (2009, p. 

41), “o cinema expandido é o cinema ampliado, o cinema ambiental, o cinema hibridizado”; 

e, para Kátia Maciel (2009, p. 17), o termo é substituído por “transcinema”, que o define 

como uma “imagem que gera ou cria uma nova construção de espaço-tempo cinematográfico, 

em que a presença do participador
24

 ativa a trama desenvolvida”. Para Paul Young (2009, p. 

117)
25

, “Se trata de una de las formas más cinéticas de cine, en la que múltiples proyecciones, 

pantallas e imágenes confluyen no solo para sobrecoger al espectador, sino también para 

trazar un curso a través del cine lírico, de collage, de abstracción y de performance”. O 

“cinema expandido” rompe com as características do cinema arquiteturalmente tradicional da 

sala escura, a inaugurar novas possibilidades de ser, fazer e vivenciar o cinema de maneira 

mais imersiva. Aqui se tem uma nova pista substancial para a elucidação, mesmo que parcial, 

dos questionamentos elencados na pesquisa. 

                                                 
23

 http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/ghosts-in-the-machine>. Acesso em: 12 ago. 2013. 
24

 Conceito criado por Hélio Oiticica que designa a participação do espectador na obra. 
25

 Trata-se de uma das formas mais cinéticas do cinema, que várias projeções, telas e imagens se reúnem não 

apenas para oprimir o espectador, mas também para traçar um caminho através do filme lírico, colagem, 

abstração e performance. (YOUNG, 2009, p. 117, tradução nossa). 
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Além dos Cineramas, outras experiências itinerantes, com a mesma forma 

arquitetônica, confeccionadas com uma espécie de plástico inflável, leva ao observador a 

proposta de vivência imersiva no espaço sideral, como também apresenta em feiras e eventos, 

assuntos de astronomia em geral, como é o caso do Corporacion Planetário.com,
26

 o qual, 

através de 80 links na Internet, apresenta filmes educativos em HD, 3D e/ou no formato 

WARP em Inglês e/ou em Espanhol, que podem ser baixados para as projeções Fulldome no 

domo inflável Planetários Mobile de 360º. Além de filmes educativos, há programas de 

simulação planetária em formato digital. Outro espaço contemporâneo com estrutura em 

forma de domo similar ao Movie-Drome, com sistema de montagem/desmontagem por ser de 

material inflável, semelhante ao Planetário.com, é o Visualdome
27

, um sistema que funciona 

como ambiente imersivo para diversas aplicações, desde a projeção em 360º a shows e 

eventos de multilinguagem. 

Diante do exposto, percebe-se a importância da arquitetura, em suas variadas formas, 

como um espaço privilegiado para a realização de projeções fílmicas, como também um local 

de experiência vivencial e reflexiva. Portanto, o espaço cinematográfico é um ambiente criado 

para a imersão, e cumpre em si, mesmo que parcialmente, tal função. A inserção das 

tecnologias que projetam imagens e o aperfeiçoamento delas tornam esses ambientes ainda 

mais imersivos, bem como realiza um embate reflexivo do mundo factual por meio das 

representações desse mundo. Não basta haver espaço, é necessário ambientá-lo.  

O cinema da sala escura se estabeleceu em casas apropriadas para a projeção fílmica 

até migrarem, a partir dos anos 80, para as salas de cinema dentro dos shoppings e que, até os 

dias atuais, são os locais de visitação do público para as projeções cinematográficas, 

principalmente as grandes estréias. As tentativas de uma maior imersão acontecem nas 

projeções em 3D e em salas com telas grandes, como é o caso do Imax. 

No capítulo a seguir, a pesquisa apresenta uma trajetória histórica na qual aparecem 

os avanços e usos da tecnologia pela cultura da imagem, exemplificados com 

experimentações que problematizam o território de suas aplicabilidades. Seria essa cultura, ao 

longo de sua história, um agregador de técnicas, tecnologias, processos e linguagens em 

evolução ou seria ela parte de outras culturas, como por exemplo, o cinema? Ou seria este 

parte daquela? Ou a junção das duas resultaria em outra expressão?  

 

                                                 
26

 http://www.planetarios.com>. Acesso em: 12 ago. 2013. 
27

 http://visualfarm.com.br/sitenovo/produtos/fulldome-projetivo/>. Acesso em: 12 ago. 2013. 
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3 O FLUXO E O SUPORTE 

 

“O cinema não tem fronteiras nem limites. 

É um fluxo constante de sonho.” 

 

Orson Welles 

 

Neste capítulo, foram elencadas e descritas algumas técnicas e tecnologias, por causa 

da importância de suas aplicações nas culturas da imagem e do cinema. A investigação do 

processo de construção da cultura cinematográfica ocorre pelas passagens entre os suportes, 

as apropriações, as convergências, as hibridações, remidiation e pelas “transgressões” dos 

equipamentos e dispositivos, a caracterizar imbricações com outras práticas artísticas, que 

podem determinar um novo elemento poético de imagens em movimento.  

Buscou-se obedecer a uma ordem cronológica geral no capítulo, porém esta 

linearidade temporal aplica-se com mais precisão aos subcapítulos, devido às suas abordagens 

específicas. 

Ao final do capítulo, a representação descrita do filme Tron é apresentada como 

possibilidade imagética de trânsito do corpo com as tecnologias digitais em um ambiente 

imersivo de realidade virtual por meio da própria cibercultura a consolidar a configuração de 

um novo espaço de convivência. 

A caverna pré-histórica é o ambiente do “nascimento”, pelo menos é o que se tem 

registrado na historiografia universal e artística,
28

 das representações pictóricas. “São do 

Paleolítico as primeiras manifestações artísticas de que se tem registro, como as pinturas 

encontradas nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha”, 

afirma Graça Proença (2011, p. 10). De acordo com tais registros pré-históricos, as técnicas 

para produção de imagens eram ferramentas simples. As imagens, artísticas ou não, eram 

feitas de forma arcaica: apropriavam-se de pêlos e penas de animais para confecção de 

“pincéis”; e pedras para esculpir e criar relêvos em rochas. A tinta era o resultado da mistura 

de materiais orgânicos, como por exemplo, “minerais, argila colorida, triturando-as e 

dissolvendo-as em água, gordura animal e vegetal, sangue do animal e excrementos de aves”, 

afirma Duílio Battistoni Filho (1989, p. 18).  

Deve-se entender que nesse período, o humano já pensava outras questões que iam 

além da produção de meras imagens, ou seja, a reprodução e a narrativa já estavam presentes 

no “realizar artístico”. De acordo com Jaime Llauradó (2011, p. 67), o uso das “manos 

                                                 
28

 Documentário realizado pela BBC em coprodução com a KCET Hollywood.  
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negativas estampadas en la Cueva de las Manos, 11000 a.C., Patagônia, Argentina”
 29

, denota 

uma espécie de decalque, gravura, e pode ser um exemplo de reprodutibilidade da imagem 

com uma narrativa subjetiva. 

Na maioria das pinturas rupestres, a narração está patente nas representações de 

cenas do cotidiano e do imaginário. Pode-se pensar também na ideia de que nas rochas, por 

terem uma superfície rugosa e de relevo, as imagens ali pintadas, ilusoriamente se 

movimentavam quando uma fonte luminosa, como por exemplo uma tocha ou até mesmo as 

labaredas de uma fogueira, incidiam luminosidade sobre elas a causar efeitos de 

deslocamentos da imagem. Para Santaella (2003, p. 250), “a técnica se define como um saber 

fazer, referindo-se a habilidades, a uma bateria de procedimentos que se criam, se aprendem, 

se desenvolvem”.  

A imagem é o passaporte para a compreensão do mundo factual e consequentemente 

de sua mímesis, seja ela figurativa ou abstrata na fotografia ou cinema, pois a mesma é um elo 

entre o homem e o entorno a construir culturas que é o que se vê no próximo subcapítulo. 

 

3.1 Cultura da imagem: preâmbulo do cinema 

 

A imagem, segundo Parente (2011, p. 30), “é uma linguagem que se torna objeto e 

que não reproduz o real, pois que este não é reproduzível” e, na história, coloca-se ao lado do 

sujeito e, quando adentra na era de sua reprodutibilidade técnica, o sujeito também entra em 

uma era de automatização: passa a ser um funcionário, ou seja, aquele que faz funcionar a 

máquina de reprodução. Segundo Vilém Flusser, imagens são: 

 

Superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se 

encontra lá fora no espaço e no tempo. As imagens são, portanto, resultado do 

esforço de se abstrair duas das quatro dimensões do plano. Devem sua origem à 

capacidade de abstração específica que podemos chamar de imaginação. No entanto, 

a imaginação tem dois aspectos: se de um lado, permite abstrair duas dimensões dos 

fenômenos, de outro permite reconstruir as duas dimensões abstraídas na imagem. 

Em outros termos: a imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de quatro 

dimensões em símbolos planos e decodificar as mensagens assim codificadas. 

Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens. (FLUSSER, 1985, p. 7). 

 

Ao longo dos séculos, técnicas de produção e reprodução de imagens se 

desenvolveram, como são os casos da xilogravura, litogravura, calcogravura, linoleogravura, 

estêncil, serigrafia e a imprensa. Todas essas formas de feitura de imagens possuem matrizes 
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 “Mãos negativas estampadas na Cueva de las Manos, 11000 a.C., Patagônia, Argentina”. (LLAURADÓ, 2011, 

p. 67, tradução nossa). 
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naturais e artificiais. Machado (1996, p. 24) relaciona a técnica à tecnologia da seguinte 

forma: “sabemos, por exemplo, que a palavra tekhné, de onde deriva tecnologia, se referia a 

toda e qualquer prática produtiva e abrangia inclusive a produção artística”. 

Cronologicamente, vê-se no teatro de sombras, originário na China no século II a.C., 

um possível precursor do cinema. O teatro de sombras consiste em uma fonte luminosa que 

projeta sombras de objetos que se interpõem entre ela e uma tela translúcida. Muitos desses 

objetos são figuras em formas bidimensionais recortadas ou mesmo o próprio corpo do “ator” 

ou parte dele; como, por exemplo, mãos imitando bichos. O público ficava do outro lado da 

tela observando apenas sombras e luzes projetadas. As imagens não estão gravadas em uma 

película como tradicionalmente se vê no cinema, mas são “imagens-sombras” projetadas e 

com movimentos (kínēma) ao vivo. As técnicas artísticas evoluíram, os suportes também; 

porém, mantiveram-se artesanais até a Revolução Industrial, no século XVIII. Sobre técnica e 

a tecnologia, Santaella escreveu: 

 

Enquanto a técnica é um saber fazer, cuja natureza intelectual se caracteriza por 

habilidades que são introjetadas por um indivíduo, a tecnologia inclui a técnica, mas 

avança além dela. Há tecnologia onde que um dispositivo, aparelho ou máquina for 

capaz de encarnar, fora do corpo humano, um saber técnico, um conhecimento 

científico acerca das habilidades técnicas específicas. (SANTAELLA, 2003, p. 251). 

 

Portanto, as técnicas estão associadas à feitura pelo gesto humano, enquanto as 

tecnologias pressupõem uma mediação entre o artista e o produto, sendo ele acabado ou não, 

onde há implícito no próprio aparelho realizado, um conhecimento científico materializado e 

possuidor de uma inteligência corporificada nele mesmo. Santaella (2003, p. 251) afirma que 

as tecnologias “sem deixar de ser máquinas, elas dão corpo a um saber técnico introjetado nos 

seus próprios dispositivos materiais”. Ainda segundo a pesquisadora (1997, p. 34), as 

máquinas são categorizadas em: 

 

 Máquinas “musculares”, que se caracterizam pela substituição do esforço 

mecânico dos humanos. 

 Máquinas “sensoriais”, que se caracterizam pela capacidade de estender os 

sentidos humanos, como por exemplo, a audição e a visão. 

 Máquinas “cerebrais”, que se caracterizam pela simulação do cérebro humano. 

 

Seguindo a trajetória investigativa, ao recorrer do passado, verificou-se que o 

equipamento conhecido como câmara escura, ou câmera obscura, é a referência mais antiga 
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de um artefato alusivo à máquina fotográfica e ao cinema. Machado (1997, p. 13) relata que 

“já no século X, pelo menos, o matemático e astrônomo Al-Hazen havia estudado vários 

procedimentos que hoje chamaríamos de cinematográficos”. 

Posteriormente, em 1797, Leonardo da Vinci publicou uma descrição da câmara 

escura em seu livro de notas, no século XIV, no qual aconselhava o uso da câmara escura 

como auxílio ao desenho e à pintura. De acordo com DeFleur (1993, p. 81), “Leonardo 

trabalhou em um pequeno quarto vedado à luz e no qual os raios de luz vindos de uma cena 

externa só podiam entrar por um pequeno orifício da grossura de um lápis”. Dos escritos do 

livro Magia Natural (1856), do cientista napolitano Giovanni Baptista Della Porta, Melvin 

DeFleur apresenta um pequeno texto sobre a câmara escura: 

 

[...] nada pode ser mais agradável de assistir para grandes homens, e estudiosos, e 

pessoas inteligentes; que em uma Câmara escura vedada por lençóis brancos, pode-

se ver clara e evidentemente, como se estivessem diante de seus olhos, calçadas, 

banquetes, exércitos de inimigos. (DELLA PORTA apud DeFLEUR, 1993, p. 81).  

 

Em relação à consolidação da fotografia no século XIX, o pintor Paul Delaroche 

(apud SOULAGES, 2010, p. 295) declarou: “A partir de hoje, a pintura está morta”, ao achar 

que a fotografia substituiria a pintura. O fato de a fotografia se estabelecer como uma poética 

da imagem proporcionou uma nova postura dos pintores desse século para além da 

representação análoga do mundo factual. A partir desse ponto, surgem inúmeros movimentos 

de desconstrução figurativa e conceitos abstratos são inseridos com maior frequência na 

linguagem da pintura. Para Soulages (2010, p. 297), “a fotografia, em vez de ser a camera 

oscura por excelência, liberta a pintura desta última e de todas as condições epistêmicas e 

estéticas que a tornam possível; em vez de ser normativa, ela é condição de liberdade para a 

pintura”. 

A máquina fotográfica inaugura o que Santaella (1997, p. 37) classifica de máquina 

sensorial, pois a mesma “está ligada de maneira visceral à especialização dos sentidos ou 

aparelhamentos da visão”. De acordo com a pesquisadora, tais máquinas poderiam ser 

melhores denominadas de aparelhos. Para Benjamin (2013, p. 53) a máquina fotográfica 

substitui a mão no esforço de realizar uma pintura: “com a fotografia, a mão foi pela primeira 

vez aliviada das mais importantes obrigações artísticas no processo de reprodução figurativa, 

as quais recaíram a partir daí exclusivamente sobre o olho”.  

Citados no capítulo anterior, os experimentos de fotografias sequenciadas de 

movimentos: motion pictures, 1878, de Eadweard Muybridge, o revólver fotográfico,1873, de 
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Pierre Jules César Janssen e o fuzil fotográfico, 1882, de Étienne-Jules Marey, os quais deram 

origem a cronofotografia, possibilitaram a expansão da fotografia e abriram um “portal 

tecnológico”, para a compreensão do mundo factual no duplo que conhecemos como cinema a 

partir do sensório. As máquinas de nível sensório passaram a imitar os sentidos humanos, 

como afirma Santaella: 

 

A possibilidade de imitar a vida por meio de um artefato tem intrigado a 

humanidade desde tempos imemoriais. Assim, por exemplo, enquanto os 

mecanismos de um relógio, na idade pré-industrial, ainda se limitavam 

primariamente à imitação do movimento, os aparelhos ou máquinas sensórias já 

passavam a imitar o funcionamento dos orgãos dos sentidos. (SANTAELLA, 1997, 

p. 39). 

 

As fotografias panorâmicas para o Photorama, instalação dos irmãos Lumière na 

Exposição Universal de Paris (1900), citada no capítulo anterior, foram obtidas com a 

tecnologia da câmera Périphote e projetadas pelo aparelho photorama com 12 objetivas 

(FIGURAS 13 E 14) que projetavam as imagens simultaneamente. A fotografia expandiu-se, 

adquiriu movimento por meio de tecnologia, enfim, ela tornou-se o devir cinematográfico. 

 

FIGURAS 12 E 13 – CÂMERA PÉRIPHOTE, PROJETOR PHOTORAMA 

                     
 

Em seu discurso teórico sobre a reprodutibiliadade técnica, Benjamin (2013, p. 55) 

menciona a perda da singularidade da obra, ao afirmar que “aquilo que se atrofia na era da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte é a sua aura”, ou seja, a fotografia não possui um 

“original”, diferentemente da pintura. É com a fotografia que as imagens se configuram 

cópias no conceito de repetição e reprodução de algo que possui sua originalidade em si 

mesmo. A fotografia provocará potencialmente o pensamento imagético do cinema a 
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promover outra aura, a de experimentações de poéticas visuais, pois que para Benjamin 

(2013, p. 55), o cinema é o “agente mais poderoso” da reprodutibilidade técnica da 

comunicação de massa de sua época. A reprodução mecânica, estendida à eletrônica, era 

análoga à revolução que o socialismo prometia, segundo Benjamin: 

 

Para uma investigação que trata da obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica é indispensável levar em conta esses contextos. Pois eles preparam o 

conhecimento que é aqui decisivo: a reprodutibilidade técnica da obra de arte 

emancipa-a pela primeira vez na história mundial de sua existência parasitária em 

relação ao ritual. A obra de arte reproduzida torna-se, progressivamente, a 

reprodução de uma obra de arte destinada à reprodutibilidade. Por exemplo, é 

possível uma multiplicidade de revelações a partir de uma chapa fotográfica; a 

pergunta pela revelação autêntica não faz sentido. No momento, porém, em que o 

critério da autenticidade fracassa na produção artística, a totalidade da função social 

da arte é transformada. No lugar de sua fundação sobre o ritual, esta deve fundar-se 

em outra práxis, a saber: a política. (BENJAMIN, 2013, p. 59). 

 

O cinema se contitui de imagem, figurativa ou não, e do movimento delas, por meio 

de técnicas e tecnologias, para que a ilusão, a simulação e a imersão na mímesis ocorram. As 

imagens possuem meios de propagação, sendo o cinema parte de sua cultura. Por sua vez, o 

cinema constrói sua própria cultura, através do tempo e espaço, a agregar tecnologias, 

consolidando seu itinerário histórico. Estaria essa cultura a se fragmentar em outras 

linguagens ou a se desdobrar em outras culturas? 

 

3.2 Cultura do cinema 

 

O pensamento cinematográfico, já visto no capítulo “Ambientes imersivos”, inicia-se 

com o ideal de manipulação das imagens, para obter, na ilusão, seus movimentos. A poética 

cinematográfica brota da própria essência das imagens, do suporte e da tecnologia e oferece 

inúmeras possibilidades de feitura, desde o documental até a própria subversão do aparelho, 

que se tornou “magia” e ilusão nas “mãos produtoras” do cineasta Georges Méliès, na 

passagem do século XIX para o XX. Este, com maestria, realizava proezas que já apontavam 

para gêneros e poéticas diversas. Méliès inaugurou a poética do imaginário cinematográfico e 

propôs a ilusão, o sonho, a narração, a ficção, usou a fotografia nas realizações da técnica 

stopmotion, bem como manteve o uso da linguagem teatral nas representações e cenários. 

O que se vê nos anos seguintes aos experimentos de Méliès, é a consolidação do 

cinema e da fotografia como novidade da modernidade. A associação da fotografia e do 

cinema com o Modernismo se dá pelo viés da novidade tecnológica como algo moderno, pois 

que as vanguardas e movimentos artísticos de produção manual do fim do século XIX 
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procuravam renovar o “fôlego pictórico” na representação da desfiguração, implementando 

outros parâmetros que elevassem a percepção, a estética e a sensação a outros patamares. É o 

que descreve Álvaro Valls: 

 

Em que consiste a modernidade das vanguardas? Para Jimenes, consiste na ruptura 

com aqueles valores inculcados desde o Renascimento, como a doutrina da 

perspectiva e o cientificismo na cópia da natureza: renúncia à mímesis, subversão ao 

sacrossanto princípio da imitação, solidamente estabelecido ao longo de quatro 

séculos. [...] livres de convenções: libreração da forma. Radicalizada, a tendência 

leva ao fim do figurativo, ou dos objetos que possam ser reconhecidos: o mundo 

exterior desaparece da pintura. (VALLS, 2001, p. 349). 

 

Enquanto as vanguardas pictóricas buscavam a desconstrução da figura, as 

vanguardas cinematográficas procuravam uma poética cinematográfica da imagem. No 

período do cinema mudo, alguns exemplos têm a importância de menção, como é o caso do 

filme alemão O gabinete do Dr. Caligari (1919), de Robert Wiene, o qual ousa a 

desconstrução dos cenários narrativos convencionais em cenários distorcidos e estilizados, a 

desconstrução da perspectiva renascentista, as simbologias presentes fortemente no enredo, a 

artificialidade da iluminação em contraste com o escuro, numa espécie de releitura da pintura 

barroca, a atmosfera onírica e a teatralidade exagerada nas expressões dos atores.  

A partir da revolução Bolchevique de 1917, a Rússia utilizou meios artísticos como 

ferramenta de propaganda e construção do país na consolidação de uma sociedade socialista. 

O cinema foi um medium ideal para tal. Bergan (2010, p. 28) afirma que “os construtivistas 

estavam na linha de frente do movimento de integração da arte com a vida e com a 

reconstrução da sociedade, repudiando a doutrina da “arte pela arte”. Como Lênin, 

acreditavam que a função do cinema era manter o fervor revolucionário”. O cineasta 

Eisenstein, segundo Bergan (2010, p. 29), utilizou os recursos estilísticos construtivistas 

“(caricaturas, metáforas visuais e dinâmicas de corte), aos quais o cineasta chamou de 

“montagem de atrações”. Esse estilo narrativo atingiu o ápice em O encouraçado Potemkin 

(1925), em especial na célebre sequência do massacre na escadaria de Odessa”. Dziga Vertov, 

outro cineasta russo, desenvolveu uma série de documentários realizados a partir de 

cinejornais, onde fez cenas em movimentos lentos, rápidos, invertidos, telas divididas, 

quadros de animação, texto e fotografias. Sua obra-prima: O homem da câmera (1929). 

O Expressionismo Alemão, com o filme Metrópolis (1927), apresentou pela primeira 

vez na linguagem cinematográfica, a problemática simbiótica do “homem-máquina” em seu 

enredo, bem como a ênfase da representação do claro-escuro. Outras vanguardas como o 

Expressionismo francês (anos 1920), o surrealismo inspirado nos dadaístas (anos 1920-38), o 
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Construtivismo russo (anos 1920) e o experimentalismo do cinema pós-guerra (1946-59) 

consolidaram a cultura cinematográfica e apontaram possibilidades artísticas que perpassam a 

mímesis do mundo factual. 

Em termos gerais, para Young (2009, p. 9), “una película artística, tanto si se la 

califica como experimental, vanguardista o de autor, es una película que se aparta del circuito 

comercial y popular por su estética y su concontenido ideológico o político”
 30. Porém, o autor 

também alerta que seria impróprio afirmar que no circuito comercial não haja filmes 

“artísticos” nem tampouco tais filmes não possuam conteúdo político ou ideológico. Em 

contrapartida ao cinema de estética estadunidense, as vanguardas artísticas, segundo Young 

(2009, p. 9)
31

, “tiende a inclinarse por la ausencia de linearidad, teatralidad y figuración, lo 

cual implica que se sirve principalmente de la poesia, las metáforas y las alusiones ”. Porém 

antes de compreender as imagens figurativas em movimento e de forma artística é importante 

lembrar que entender cinema é antes de tudo receber sensorialmente a essência do cinema, 

que para Xavier (2008, p. 105), o cinema não figurativo “quer fornecer um estímulo que 

produza no espectador uma reação capaz de ensinar a este como ele percebe e capaz de o 

fazer entender o que é ‘cinema em essência’”. Após compreender a essência do cinema, pode-

se assimilar que “el cine artístico esgrime otro tipo de poder: el de la imagen en sí misma”, 

afirma Young (2009, p. 9)
32

. 

A seguir, uma lista de vanguardistas que em suas experiências cinematográficas 

inovaram, inventaram e subverteram o cinema estabelecido como convencional, a apontar 

outras poéticas possíveis iniciadas nos anos 20: Hans Richter, Man Ray, Fernand Léger, 

Oskar Fischinger, Walter Ruttmann, Marcel Duchamp, Max Ernst, Jean Epstien, Louis 

Delluc, Marcel L’Herbier, Abel Gance, Charles Klein, Germaine Dulac, René Clair, Jean 

Cocteau, Luis Buñuel, Salvador Dali, László Moholy-Nagy, Viking Eggeling, Dudley 

Murphy, Henri Chomette e Alexander Hammid. Esses cineastas acompanharam uma 

tendência de desconstrução figurativa, a encarnação da iconoclastia
33

, da irreverência, 

características do Modernismo. De acordo com Xavier (2008, p. 105), “o cineasta abstrato 

busca a recusa deste ilusionismo e, ao mesmo tempo, encaminha sua pesquisa para o nível 

sensorial”. 

                                                 
30

 Um filme artístico, qualificado por experimental, vanguardista ou de autor, é um filme que está fora do 

circuito comercial e popular, por sua estética e seu conteúdo ideológico ou político. (YOUNG, 2009, p. 9, 

tradução nossa). 
31

 Tende a inclinar-se pela ausência de linearidade, teatralidade e figuração, o qual implica que se serve 

principalmente da poesia, dass metáforas e alusões. (YOUNG, 2009, p. 9, tradução nossa). 
32

 O cinema artístico impõe outro tipo de poder: o da imagem em si mesma. (YOUNG, 2009, p. 9, tradução 

nossa). 
33

 Destruição de imagens figurativas. 
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O alemão Hans Richter utilizou a película como suporte a realizar filmes com 

interferência direta em cada quadro em uma espécie de “cinema puro”, de estética poética do 

abstrato, como afirma Xavier (2008, p. 105): “no cinema puro, temos uma sequência de 

imagens não figurativas”. Seus filmes, de vanguarda, aproximavam-se às representações 

pictóricas de abstração geométrica de Piet Mondrian e ao suprematismo de Kazimir Malevich. 

Sobre a obra de Richter, Maya Deren escreve: 

 

A similaridade entre as telas de projeção e de pintura foi reconhecida há muito 

tempo por artistas como Hans Richter, Oskar Fischinger e outros, que foram atraídos 

não pelas possibilidades gráficas (tão limitadas naquela época) mas antes pelo 

entusiasmo com o cinema, especialmente com a exploração de sua dimensão 

temporal – ritmo, profundidade espacial criada por um quadro diminuído, a ilusão 

tridimensional criada por revoluções de figuras espiraladas, etc. eles colocaram seus 

conhecimentos gráficos a serviço do cinema, a fim de expandir a expressão fílmica. 

A nova escola de artes gráficas não aprofunda essas iniciativas mas antes as reverte, 

pois aqui os artistas têm usado o cinema como uma extensão das artes plásticas. [...] 

O termo mais adequado para descrever esse tipo de obra, que são muitas vezes 

interessantes e engenhosas, e que certamente têm seu lugar nas artes visuais, é 

“pinturas animadas”. (DEREN, 2012, p. 134). 

 

No século XIX, o estudo da estereoscopia
34

 vinha sendo aplicada em fotografias e, 

em 1922, foi utilizada pela primeira vez no cinema, pontualmente no filme The power of 

love.
35

 Porém, o sistema de visualização em 3D só alcançou sucesso posteriormente, na 

década de 1950, com o uso dos óculos bicolores para imagens anaglíficas. Após certo 

declínio, houve uma retomada nos anos 1990 com o uso dos óculos 3D polarizados, que 

possibilitavam a visualização com nitidez de todas as cores da tela. 

Paralelo às experimentações dos cineastas, em plena recessão econômica americana, 

Richard Hollingshear idealizou e realizou o deslocamento do espaço da sala escura de cinema 

para um “cinema ao ar-livre”, o Drive-in. Motivado por uma limitação familiar, cuja mãe, 

obesa, não conseguia ir ao cinema e sentar na poltrona da sala escura, Hollingshear 

experimentou em 1928, na garagem de sua casa, com um projetor Kodak preso sobre o capô 

de seu carro, a projeção em uma tela presa em algumas árvores, e com um rádio por trás da 

tela para emissão do som, é o relato de Linda Barth: 

 

Richard Hollingshead’s mother was a large woman, too large to fit comfortably in a 

regular theater seat. It is said that she casually mentioned to her son that it would be 

wonderful if she could watch movies from the comfort of her car. So in 1928, this 

New Jersey resident had an idea. What if he had a giant screen installed outside and 

let people pay to park their cars in front of it? They could watch the movie from the 

                                                 
34

 Visão humana = par de olhos que capturam as imagens em sua tridimensionalidade. 
35

 O poder do amor. 
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comfort of their own vehicles. And so Richard M. Hollingshead created the world’s 

first drive-in movie theater in Camden, New Jersey. (BARTH, 2013, p. 32).
36

 

 

Ainda de acordo com Barth (2013, p. 32)
37

, “in May 1933, after years of 

experimenting, Richard Hollingshead received patent [...] for the first drive-in movie theatre” 

ou Automobile Movie Theatre, ou simplesmente Drive-in. Para aproximadamente 400 carros, 

o local era um campo com cascalho e oleado para manter a poeira baixa e afastar mosquitos. 

Árvores e cercas demarcavam o lote a fim de impedir que as pessoas do lado de fora 

pudessem ver a tela; esta, com 9 metros de altura por 12 metros de largura e elevada do chão a 

3,65 metros. A tela ficava em uma estrutura de aproximadamente 45,4 metros de largura por 

10,7 metros de altura. O som foi fornecido por três alto-falantes RCA e podia ser ouvido a 

quilômetros de distância. Posteriormente, nos anos 50 e 60, a prática desse tipo de cinema 

tornou-se febre mundial. 

Posteriormente, influenciados pelos cineastas pioneiros dos anos 1920, novos 

experimentalismos no dispositivo cinema (no caso, conteúdo e película) foram realizados por 

cineastas dos anos 40, a saber: Maya Deren, Jonas Mekas, Gregory Markopoulos, Andy 

Warhol, Michael Snow, Stan Brakhage, Bruce Conner, Hollis Frampton, George Kuchar, 

Kenneth Anger, John Jost, Matthew Barney, Alejandro Jodorowsky, Peter Greenaway e 

muitos outros que “rompiam” com a moldura da tela convencional, com as narrativas lineares, 

enfim, que se distanciavam da poética estabelecida pelos padrões hollywoodianos de 

cinematografia, como afirma Peter Weibel: 

 

O caráter material do cinema foi analisado por artistas que, em vez de explorarem o 

celulóide, arranharam-no [...], perfuraram-no com um furador [...], pintaram-no [...], 

cobriram-no com digitais [...] ou colaram mariposas a ele [...]. Molduras vazias, 

filme preto e material superexposto também foram usados. (WEIBEL, 2005, p. 333).  

 

Dog Star Man, de Stan Brakhage, é um filme de destaque pela importância da forma 

como foi realizado: imagens autônomas e sobrepostas como uma espécie de matriz para o 

exercício psíquico dos espectadores, formula Youngblood: 

 

                                                 
36

 A mãe de Richard Hollingshead era uma mulher grande, grande demais para caber confortavelmente em uma 

cadeira de teatro regular. Diz-se que ela mencionou casualmente a seu filho que seria maravilhoso se pudesse 

assistir a filmes no conforto de seu carro. Então, em 1928, este residente de Nova Jersey teve uma idéia. E se 

ele instalasse uma tela gigante do lado de fora e deixar que as pessoas pagassem para estacionar seus carros na 

frente dela? Eles poderiam ver o filme a partir do conforto de seus próprios veículos. E assim, por Richard M. 

Hollingshead, foi criado o primeiro cinema drive-in do mundo, em Camden, New Jersey. (BARTH, 2013, p. 

32, tradução nossa). 
37

 Em maio de 1933, depois de anos de experimentação, Richar Hollingshead recebeu a patente [...] para o 

primeiro drive-in theatre. (BARTH, 2013, p. 32, tradução nossa). 
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Dog Star Man is a silent, seventy eight minute film divided into Prelude and Parts 

One through Four. It was shot in 1959-60 and edited during the next four years. 

Prelude is an extremely fast collage of multiple-level superimpositions and 

compounded images that emerge from a blurry diaphanous haze and slowly take 

form, only to be obscured by other images and countermotions. (YOUNGBLOOD, 

1970, p. 87).38 

 

Além das intervenções na técnica de produção, nessa década houve também a 

tentativa de retomada dos princípios imersivos do pré-cinema. Experiências marcaram as 

expansões do cinema na sala escura, as quais priorizavam outros sentidos, além da visão e da 

audição. Durante a exibição do filme de suspense Scent of mystery (1960), o produtor Michael 

Todd Jr. dispersava odores no ambiente em algumas cenas relativas aos aromas, a fim de 

aguçar o sentido olfativo.  

Nessa década de 60, surge também uma nova tecnologia, que tornou a prática de 

produção fílmica mais acessível: o Super-8, o qual consiste em um cartucho plástico à prova 

de luz e contém dois compartimentos internos, um para o filme virgem e o outro para o filme 

exposto. O filme é uma película cinematográfica positiva, com bitola de 8 milímetros de 

largura, ou seja, grava as imagens como elas são positivamente na própria película, e que, 

segundo Thomas Cappels: 

 

In the late 1960s, two companies developed a way to fit a bigger image on film that 

was 8 mm wide. Eastman Kodak developed “Super 8” film, which came in a 

cartridge that could easily be loaded into a Super 8 camera. Fuji developed “Single 

8” film, which also came in a cartridge. However, the Single 8 format offered other 

benefits to movie buffs because it allowed the film to be rewound inside the 

cartridge. (CAPPELS, 1999, p. 51).
39

 

 

Em 1973, foi introduzida uma pista magnética na película para gravação 

sincronizada do som, pois inicialmente não havia. Esses novos equipamentos abriram novos 

horizontes de possibilidades aos cineastas da época. Parente reforça o uso do dispositivo para 

um novo cinema: 

 

A noção de dispositivo pode contribuir para uma renovação do cinema sobretudo no 

que diz respeito à ideia de um cinema expandido em todas as suas novas 

                                                 
38

 Dog Star Man é um filme mudo de setenta e oito minutos divididos em Prelúdio e uma a quatro partes. Foi 

filmado em 1959-1960 e editado durante os próximos quatro anos. Prelúdio é uma colagem extremamente 

rápida de sobreposições de vários níveis e as imagens compostas que emergem de uma névoa diáfana 

embaçada e tomar forma lentamente, apenas para ser obscurecida por outras imagens e representações.  
39

 No final da década de 1960, duas empresas desenvolveram uma maneira de encaixar uma imagem maior no 

filme que era de 8 mm de largura. Eastman Kodak desenvolveu filme “Super 8”, que veio em um cartucho que 

podia ser facilmente carregado em uma câmera Super 8. Fuji desenvolveu o filme “Single 8”, que também 

veio em um cartucho. No entanto, o formato Single 8 ofereceu outros benefícios para os cinéfilos, pois 

permitiu o filme de ser enrolado dentro do cartucho. (CAPPELS, 1999, p. 51, tradução nossa). 
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modalidades, ou seja, de um cinema que alarga as fronteiras do cinema hegemônico 

em suas dimensões primordiais arquitetônicas (as condições de projeção das 

imagens), tecnológicas (produção, edição, transmissão e distribuição das imagens) e 

discursivas (decupagem e montagem, entre outros procedimentos). (PARENTE, 

2009, p. 258). 

 

Posteriormente, nos anos 1970, o Super-8 foi disponibilizado para uso doméstico e 

amador e, por sua acessibilidade econômica em relação às bitolas cinematográficas de 35 mm 

e 16 mm, foi procurado por muitos estudantes, artistas, cineastas iniciantes ou mesmo os já 

consagrados, como é o caso de Julio Bressane, Arthur Omar, Andrea Tonacci, Rogério 

Sganzerla, Carlos Reichenbach e mesmo Glauber Rocha, como alternativa para suas 

produções artísticas. Segundo Ivana Bentes (2007, p. 113): “[...] o super-8, reservado ao 

registro doméstico, vai nos anos 70 criar um cinema individual e subjetivo, que transforma o 

consumo de imagens domésticas num movimento de resistência e criação”. Nesse aspecto, a 

proximidade com o vídeo é grande, pois ambos facilitavam experimentalismos. Nesse tempo, 

foi criado o Super-8 “negativo”, para que depois de filmado fosse normalmente transferido 

para vídeo pelo processo de telecinagem, no uso profissional em comerciais de televisão, 

videoclipes e outros projetos cinematográficos. Esse período se caracteriza pela mescla entre 

o Super-8 e o vídeo, música e artes plásticas e performances. Alguns embates e rupturas 

ocorreram entre o vídeo e o cinema. Cineastas como Wim Wenders, Alain Cavalier, Chantal 

Akerman e Godard continuaram a desenvolver trabalhos cinematográficos em vídeo. 

Cineastas brasileiros também migraram para o vídeo como é o caso de Andrea Tonacci, Julio 

Bressane e Arthur Omar. Nos anos 60 e 70, aconteceu um fenômeno chamado cinefagia, em 

que cineastas e videógrafos “fagocitam” a cultura do cinema e “regurgitam” na liguagem 

videográfica, ou seja, procurou-se importar a fenomenologia do cinema para a linguagem do 

vídeo, desde os temas às formas e técnicas de feitura, como afirma Machado: 

 

A videoarte também recriaria e canibalizaria procedimentos de linguagens às 

vanguardas históricas e ao cinema experimental dos anos 60 e 70 em todo o mundo 

– a flicagem, as cinecolagens, as superposições e fotomontagens, os grafismos, as 

imagens simultâneas no quadro, os trípticos, as telas duplas – iriam reaparecer com o 

vídeo. Certos efeitos das primeiras ilhas de edição, que se tornaram programas e de 

experimentação fácil, invadiram o vídeo nos seus primórdios. (MACHADO, 2007c, 

p. 116). 

 

Vê-se, a seguir, que o uso do videocassete superou o uso do Super-8 que até então 

competia com o vídeo na feitura de arte visual. Os filmes, produtos próprios da cultura 

cinematográfica, a partir dos anos 50, apareceram em outras mídias que não eram 

propriamente locais de projeção de película, mas em meios de transmissão via onda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecine
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eletromagnética, como são os casos da televisão e do videoteipe, e posteriormente nas redes 

de computadores. 

 

3.3 Cinema eletrônico? 

 

Em oposição à estrutura do cinema convencional, de imagens projetadas, a televisão 

surge com uma nova proposta de transmissão de imagens por meio de ondas 

eletromagnéticas, não obstante agregar diálogos com o cinema no que diz respeito à exibição 

de filmes, seja em canais específicos ou em canais abertos, reforçando, dessa maneira, a 

cultura da imagem, consequentemente a cultura cinematográfica. Baudrillard descreve 

algumas disparidades entre cinema e televisão: 

 

O cinema pode ser definido como a encenação da ficção como realidade, enquanto a 

televisão, que pretende encenar a realidade como realidade, é de fato a encenação da 

ficção como ficção. A ficção como realidade ainda é o campo do imaginário. A 

ficção como ficção é simplesmente o virtual. (BAUDRILLARD, 2011, p. 147). 

 

As primeiras imagens televisivas apareceram no aparelho iconoscópio de Vladimir 

Zworykin e no “tubo dissecador de imagem” de Philo Taylor Farnsworth. De acordo com 

Machado (1988, p. 13), o “aperfeiçoamento desses dois aparelhos nasceu em 1930, nos 

laboratórios da RCA
40

, o orthicon, que pode ser considerado o primeiro tubo analisador de 

imagens comercializado e utilizado para difusão pública”. 

As gafes e erros cometidos pelo programa “ao vivo” levaram indústrias a pensarem 

uma maneira de armazenar imagens e sons, editá-los e posteriormente transmiti-los sem os 

problemas de falhas. A divisão de eletrônica da companhia Bing Crosby Enterprises a qual 

pertencia ao norte americano Bing Crosby, realizou o primeiro experimento mundial de uma 

gravação em videoteipe,41 como informa Albert Abramson: 

 

The first effort to try to solve this problem was made by John T. Mullin and 

television project engineer Wayne Johnson who had been associated with Bing 

Crosby Enterprises in Los Angeles since 1948-49. Working with magnetic sound 

recording equipment, they altered a standard audio recorder (the Ampex 200) and 

gave first demostration of video signals recorded on magnetic tape on November 11, 

1951. (ABRAMSON, 2003, p. 50).
42

 

                                                 
40

 Radio Corporation of America 
41

 Do inglês Videotape, Gravação simultânea de som e imagem em fita magnética, a qual permite reproduções 

futuras de cenas que podem passar como atuais em relação ao momento da transmissão. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=videoteipe 
42

 O primeiro esforço para tentar resolver esse problema foi feito por John T. Mullin e o engenheiro de projeto de 

televisão Wayne Johnson, que se associaram com a Bing Crosby Enterprises, em Los Angeles, de 1948 a 
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A princípio, as imagens gravadas no aparelho Ampex 200 ficaram ilegíveis. Este 

utilizava uma fita magnética de 0,6 cm de largura e movia-se a uma velocidade de 9,1 m/s. 

Novas tentavivas ocorreram, até que cientistas da Ampex criaram o videoteipe, que, em 1956, 

introduziu o sistema analógico de fita magnética denominado Quadruplex, que possuía maior 

nitidez nas imagens. Assim relata Donald McLean: 

 

In 1956, thirty years after the first demonstration of television by John Logie Baird, 

and twenty years after the start of high definition electron tube television 

broadcasting, Ampex announced the world’s first truly practical video recorder. [...] 

In their production systems from 1956 onwards, they used wide 2 inch (50 mm) 

tape, mounted four heads equally around a disc and spun the disc at high speed 

across the width of tape. The four-head arrangement gave rise to the name for this 

type of recorder – the ‘Quadruplex’ (otherwise known as ‘Quad’, ‘two-inch’ or 

‘segmmented’). (McLEAN, 2000, p. 243, p. 245).
43

 

 

No princípio de seu estabelecimento, a televisão era compreendida como uma 

espécie de rádio de imagens. A televisão, como aparelho de expansão sensória, tornava-se 

uma tela renascentista colocada como uma espécie de janela ou porta para que um show de 

imagens ininterruptas de programação variada, a comunicar por meio de transmissão de 

ondas: programas comerciais, informacionais, educativos, documentais, artísticos ou de 

simples entretenimento.  

É claro que a experiência de imersão e estética difere da sala escura de cinema para a 

sala de estar onde se encontra o aparelho de TV; trata-se de outro dispositivo. Embora haja 

conforto na sala de estar, ou no quarto de dormir, ou até mesmo no espaço projetado 

conhecido por Home Theater, os distratores não permitem uma experiência de imersão mais 

profunda. A televisão/vídeo, enquanto aparelho reprodutor de imagem, dispunha de botões, 

seja no próprio aparelho, seja no controle remoto, para que o usuário/espectador viesse a ser o 

seu “funcionário”, ou seja, aquele que o faz funcionar. O espectador participa dessa poética 

com a prática do zapping, esta seria a primeira forma interativa da escolha seletiva de uma 

                                                                                                                                                         
1949. Trabalhando com gravações magnéticas em equipamento de som, eles alteraram o padrão do áudio do 

gravador (o Ampex 200) e ocorreu a primeira demonstração de sinais de vídeo gravados em fita magnética em 

11 de novembro de 1951. (ABRAMSON, 2003, p. 50, tradução nossa). 
43

 Em 1956, 30 anos após a primeira demonstração de televisão por John Logie Baird, e 20 anos após o início da 

boa qualidade de transmissão de televisão, Ampex anunciou o primeiro gravador de vídeo verdadeiramente 

prático do mundo. [...] Em seus sistemas de produção a partir de 1956, eles usaram fita de 2 polegadas (50 

mm), em torno de um disco montado com quatro cabeças iguais a girar em alta velocidade em toda a largura 

da fita. A disposição de quatro cabeças deu origem ao nome para este tipo de gravador - o “Quadruplex” 

(também conhecido como “Quad”, “Duas-polegadas” ou “segmentada”). (McLEAN, 2000, p. 243 e 245, 

tradução nossa). 
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programação que atendia aos anseios pessoais, a causar um passo na autonomia do 

espectador. Youngblood salienta outros aspectos na poética da Televisão: 

 

Television reveals the observed, the observer, the process of observing. [...] 

Television is the earth’s superego. We become aware of our individual behavior by 

observing the collective behavior as manifested in the global videosphere. We 

identify with persons in news events as once we identified with actors or events in 

fiction films. Before television we saw little of the human condition. Now we see 

and hear it daily. The world’s not a stage, it’s a TV documentary. Television extends 

global man throughout the ecological biosphere twenty-four hours a day. By moving 

into outer space, television reveals new dimensions of inner space, new aspects of 

man’s perception and the results of that perception. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 

78).
44

 

 

Associado à televisão está o vídeo. O termo “vídeo” é originário do verbo latino 

videre, que significa ver, e corresponde à primeira pessoa do singular desse verbo no presente 

do indicativo. Mesmo fixo em um suporte eletrônico ou digital, o vídeo é uma reprodução das 

imagens randômicas ou lineares, imaginárias ou não, que o “olho” da câmera captura do 

mundo fenomênico. Porém, o vídeo enquanto tecnologia torna-se mais um fenômeno no 

mundo factual, passivo de subversões artísticas, bem como uma apropriação pela cultura 

cinematográfica. Machado confirma a associação do vídeo à televisão: 

 

O termo vídeo abrange o conjunto de todos esses fenômenos significantes que se 

deixam estruturar na forma simbólica da imagem eletrônica, ou seja, como imagem 

codificada em linhas sucessivas de retículas luminosas. Nesse sentido, abrange 

também isso que convencionalmente nós chamamos de televisão, ou seja, o modelo 

broadcasting de difusão da imagem eletrônica. (MACHADO, 1988, p. 7). 

 

O fim dos anos 50 e a década seguinte são marcados por acontecimentos sociais e 

culturais muito significativos, que motivaram uma reviravolta concernente a conceitos 

cinematográficos, bem como novas maneiras de feitura do cinema: o rock’n’roll de Elvis 

Presley, dos Beatles e dos Rolling Stones; a influência comportamental dos ícones 

cinematográficos Marilyn Monroe e James Dean; o Movimento de Libertação da Mulher; o 

uso da roupa masculina pela mulher; o surgimento do termo “unissex”; os protestos nas ruas 

por liberdade e paz; os avanços na medicina; o surgimento da pílula anticoncepcional; vídeos 

                                                 
44

 Televisão revela o observado, o observador, o processo de observação. [...] A televisão é superego da Terra. 

Nós nos tornamos conscientes do nosso comportamento individual através da observação do comportamento 

coletivo como manifestada na videosfera global. Nós nos identificamos com pessoas em notícias nos 

identificamos com os atores ou eventos nos filmes de ficção. Antes da televisão, vimos pouco da condição 

humana. Agora nos vemos e ouvimos diariamente. O mundo não é um palco, é um documentário de TV. 

Televisão estende mundialmente o homem ao longo da biosfera ecológica 24 horas por dia. Movendo-se para 

o espaço exterior, a televisão revela novas dimensões de espaço interno, novos aspectos da percepção do 

homem e os resultados dessa percepção. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 78, tradução nossa). 
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a afirmar que o homem foi à Lua; a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã; o avião 

Concorde, a voa mais veloz que o som; o festival de Woodstock, ou Woodstock Music & Art 

Fair, com seus hippies; a pop art a impactar as artes plásticas com sua crítica a uma sociedade 

industrial de consumo exarcebado e manipulada pelos meios de comunicação de massa, como 

a televisão; o desenvolvimento do formato cinematográfico Super-8 (8 mm) e o lançamento 

da câmera portátil de vídeo. Com toda essa carga de acontecimentos, influenciados pelas 

vanguardas cinematográficas dos anos 20, surge o cinema experimental e a videoarte.  

Enquanto as vanguardas cinematográficas buscavam uma experimentação de 

desfiguração e os movimentos artísticos do modernismo procuravam uma representação 

abstrata, a videosfera
45

 resgatava os cânones da perspectiva renascentista. Para Young (2009, 

p. 120)
46

, “La desmaterialización tanto del objeto de arte como del espacio en sí también 

contribuyó a explicar lo que la comisaria Chrissie Iles ha definido como la segunda fase del 

cine de instalación”.  

Como no cinema experimental, os artistas prontamente trataram de utilizar o suporte 

do vídeo para instaurar a videoarte, a qual Parente (2009, p. 38) chama de “cinema eletrônico, 

um lugar de passagem – “entre-imagem” é o campo conceitual explorado por Bellour – entre 

o audiovisual e as artes plásticas”. 

A videoarte
47

, para alguns pesquisadores, surge das experiências do húngaro-

americano Ernie Kovacs e do francês Jean-Christophe Averty que realizavam televisão de 

autoria e criação artísticas. Para outros, ela surgiu nas experiências do coreano Nam June Paik 

e do alemão Wolf Vostell, ambos integrantes do Grupo Fluxus
48

.  

Quem apresenta a polêmica dessa apropriação do vídeo com expressão artística é 

Machado: 

 

Averty, o Méliès da televisão, foi um dos primeiros a propor e a realizar, em quase 

uma centena de programas, uma televisão autoral e delirante, utilizando largamente 

recursos de inserção eletrônica quando eles ainda mal tinham acabado de ser 

inventados. [...] Kovacs, por sua vez, desde o começo dos anos 1950, escreveu, 

dirigiu e interpretou uma série de programas fulminantemente inventivos para as três 

principais redes comerciais de televisão dos EUA, onde foram experimentados, de 

                                                 
45

 Termo usado por Régis Debray em seu livro “Vida e morte da imagem”, para definir o universo do vídeo e 

televisão. 
46

 “A desmaterialização tanto do objeto de arte como do espaço em si, também contribuiu a explicar o que o 

curador Chissies Iles havia definido como segunda fase do cinema de instalação”. (YOUNG, 2009, p. 120, 

tradução nossa). 
47

 Videoarte é uma forma de expressão artística que se utiliza do vídeo. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=videoarte > 
48

 O termo Fluxus vem do latim flux que significa fluxo, modificação, escoamento, catarse. O grupo foi criado 

em 1961, em Wiesbaden, na Alemanha, durante o Festival Internacional de Música, sob a liderança de George 

Maciunas.  
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forma sistemática e radical, vários procedimentos que depois seriam conhecidos 

como “desconstrutivos”: dissociação entre imagem e som, revelação dos bastidores 

da televisão com seus aparatos e técnicos, desmistificando das técnicas ilusionistas, 

constante referência à televisão como dispositivo. (MACHADO, 2007a, p. 28) 

 

Wolf Vostell, já no fim dos anos 50, apropriava-se de aparelhos de televisão para 

realizar instalações artísticas. O lituano George Maciunas iniciou o movimento neodadaísta 

com a formação do grupo Fluxus; este se valeu do uso de linguagens como música, cinema, 

vídeo e dança na realização de performances, happenings e instalações. 

Ao apropriar-se do equipamento para subvertê-lo e desprogramá-lo das funções que 

ele estava preparado para realizar, o artista insurge contra a automação das máquinas e a 

robotização da consciência e da sensibilidade e expande o universo das percepções. Isso 

ocorre na década de 60, segundo Dubois: 

 

O vídeo se definiu de início, antes mesmo de recorrer a uma câmera ou a um 

videocassete, como uma arma contra a televisão. Ao longo da sua primeira década 

de existência, o único objetivo do vídeo foi sua obsessiva teleclastia. Destruir o 

aparelho de TV, atacar a instituição, denunciar o dispositivo, manipular os 

programas, desviar o fluxo eletrônico, triturar a própria imagem. (DUBOIS, 2004, p. 

120). 

 

Esse é o ato criativo e inventivo dos artistas, no qual transforma televisão e aparelho 

de vídeo em suportes artísticos. Segundo Youngblood (1970, p. 281)
49

, “It is essential to 

remember that VT is not TV:  videotape is not television though it is processed through the 

same system”. De acordo com esse raciocínio, o artista coreano Nam June Paik, um dos 

precursores da videoarte, sujeita a televisão e o videoteipe a uma modalidade artística, ou seja, 

faz surgir novas possibilidades em um novo suporte para torná-lo objeto da arte, segundo 

Santaella: 

 

Em 1962, o artista francês César, na exposição Antagonismes II – L’objet, 

apresentou um televisor como obra de arte. Logo a seguir, Nam June Paik, o grande 

pioneiro e ícone de uma série de tendências das artes tecnológicas, exibiu seu 

primeiro conjunto de aparelhos de tevê manipulados na Exposition of Music – 

Eletronic Television, na galeria Parnass de Wuppertal. (SANTAELLA, 2005, p. 

255) 

 

Paik realizou esse trabalho na Galeria Parnass, na Alemanha, em 1963 e utilizou 

treze televisores para analisar distorções magnéticas na imagem com inversão dos circuitos 

internos a desconstruir as imagens, como também, colocou ímãs poderosos próximo aos raios 

                                                 
49

 É essencial lembrar que a VT não é TV: videotape não é televisão, embora seja processado através do mesmo 

sistema. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 281, tradução nossa). 
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catódicos do tubo de imagem a desfigurar tais imagens. Paik (apud DEMPSEY, 2003, p. 257) 

chegou a afirmar que “assim como a técnica da colagem substituiu a tinta a óleo, também o 

raio catódico substituirá a tela”. 

Logo após o lançamento das primeiras câmeras filmadoras portáteis de vídeo no 

mercado, pela Sony, os videógrafos Les Levine e Frank Gillete foram às ruas de New York 

filmar indigentes e hippies, como retala Chris Meigh-Andrews: 

 

The artist Les Levine (1935, Ireland), for example made Bum in 1965, one of the 

earliest videotapes of this genre, containing a series of interviews of winos and 

derelicts on the streets of New York. Frank Gillette made a five-hour documentary 

on the life of the hippy community in St. Marks Place during the summer of 1968, 

whilst experimenting with the portable video he borrowed from Fordham 

University. (MEIGH-ANDREWS, 2014, p. 82).
50

 

 

No mesmo ano, 1965, por ocasião da visita do Papa Paulo VI à cidade de Nova York, 

o artista coreano Paik portando uma Portpak, da Sony, filmou de dentro de um taxi, a 

passagem do Papa pela 5ª Avenida. Historiadores narram esse acontecimento como o marco 

para o surgimento da videoarte, pois o resultado das filmagens não possuía caráter 

documental ou comercial e que fora tudo registrado pela “mão” e o “olhar” de um artista. À 

noite, do mesmo dia, exibiu tais imagens a outros artistas que se encontravam em um café, 

segundo Richard Lachapelle: 

 

The first documented use of a portpack sony by an artist is usually attributed to the 

video artist Nam June Paik, who bought his first portpak system in 1965 in order to 

record the visit of Pope Paul VI to New York and the United Nations. On October 4, 

1965, Paik publicly presented the results of the documentary on videotape at the 

Cafe a Go Go in Greenwich Village. (LACHAPELLE, 2010, p. 88).
51

 

 

Surge um problema quanto ao pioneirismo da videoarte, pois o artista Andy Warhol 

criou um dos primeiros vídeos de arte da história da videografia, o Outer and Inner Space, 

onde há duas projeções simultâneas de dois segmentos. Esta foi a primeira experiência de 

Warhol com o vídeo feito no gravador de vídeo Norelco. Este vídeo foi feito meses antes da 

                                                 
50

 O artista Les Levine (1935, Irlanda), por exemplo, fez “Bum” (vagabundo), em 1965, um dos primeiros 

vídeos do gênero, que contém uma série de entrevistas de bêbados e vagabundos nas ruas de Nova York. 

Frank Gillette fez um documentário de cinco horas sobre a vida da comunidade hippie nas ruas em St. Marks 

Place, durante o verão de 1968, a experimentar a câmera portátil que ele pegou emprestado da Universidade 

de Fordham. (MEIGH-ANDREWS, 2014, p. 82, tradução nossa). 
51

 O primeiro uso documentado de um portapack Sony por um artista é geralmente atribuída ao videoartista Nam 

June Paik, que comprou o seu primeiro sistema portpak em 1965, a fim de registrar a visita do papa Paulo VI a 

Nova York e às Nações Unidas. Em 04 de outubro de 1965, Paik apresentou publicamente o resultado do 

documentário em videotape no Café a Go Go, em Greenwich Village. (LACHAPELLE, 2010, p. 88, tradução 

nossa). 
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experiência de Nam June Paik realizada na 5ª Avenida. Segundo Tatiane Elias (2013, p. 173): 

“dois closes mostram a atriz Sedgwick falando espontaneamente para a câmera, enquanto em 

outros dois ela fala com alguém fora da tela, comentando, ao se observar na televisão”.  

Warhol realizou outro filme experimental ao estilo de múltiplas projeções com o 

título de The Chelsea Girls (1966). Tal filme possui 12 cenas e duração total de 3 horas e 14 

minutos e pode ser exibido em sequências aleatórias, pois as cenas são independentes. 

Anteriormente Warhol havia produzido filmes não narrativos, poéticos e de vanguarda 

experimentalista, geralmente filmados em tempo real, ou seja, na mesma duração do mundo 

factual, em plano sequência, sem cortes, como são os casos de Empire, Sleep e outros. 

 

FIGURA 14 – PROJEÇÃO OUTER AN INNER SPACE DE ANDY WARHOL 

 
 

Porém, não só o Warhol, VanDerBeek ou Mekas realizaram experiências de cinema, 

então conhecido como expandido ou de intermídia com múltiplas projeções; nesses anos 1960 

outros artistas também confeccionavam tais experimentos artísticos, como são os casos de 

Kenneth Anger, Michael Snow, Robert Whitman, Yvonne Rainer, Malcom LeGrice e Jeffrey 

Shaw, que incluiam outros meios de expressão artística como por exemplo, a música, o teatro, 

as performances e os happenings.  

Por ocasião da Expo 67 de Montreal no Canadá, alguns pavilhões foram “vitrines” de 

cinema experimental. A experiência de múltiplas telas com múltiplas projeções nessa 

exposição a tecnologia atendeu às propostas complexas da época. Roger Blais, Christopher 

Chapman, Charles Gagnon e Francis Thompson inspiraram Alexander Hammid, Robert 
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Barclay, Roman Kroitor na co-invenção do cinema Imax; assim, juntamente com Jacques 

Languirand foram os primeiros pioneiros do audiovisual e multimídia que marcou a Expo 67 

e toda a indústria cinematográfica canadense e ocidental. Por isso, a importância dessa 

exposição. De acordo com Jeffrey Stanton
52

, os relatos a seguir apresentam uma síntese de 

cinema que ocorreram na Expo 67 em Montreal, Canadá.  

Inspirado no mito do Minotauro, a instalação Labyrinthe, na Expo 67, de Roman 

Kroitor, no Pavilhão em Cité du Havre projetado pelo National Film Board (NFB), oferecia 

três salas de cinema com capacidade para 500 pessoas. Na primeira sala, segundo Chris Salter 

(2010, p. 171)
53

, havia “an early IMAX prototype that featured an environment where the 

spectators could observe two colossal, 15-meter-tall projections from overhead balconies, one 

vertical and another projected onto the floor”. Os arquitetos e cineastas projetaram o pavilhão 

com o intento de produzir efeitos cinéticos de tontura com movimentos lentos ou 

extremamentes rápidos. “From eight balconies on four levels on either side of the space, the 

audience could see a huge screen on the floor and another perpendicular to it. Both screens 

were approximately forty feet long”, afirma Youngblood (1970, p. 353)
54

; na segunda sala, o 

filme explorou as complexidades do cérebro humano (labirinto) e na última sala foi projetada 

em telas em cruz, o famoso filme de 35 minutos sobre a história da humanidade, também 

idealizado pelo cineasta canadense Roman Kroitor. Pode-se visualizar um trecho do filme na 

Internet.
55

  

O pavilhão comercial com o tema “O Homem e a Cor” da Île Notre-Dame, da 

mesma exposição, os visitantes imergiam na alegria e no encanto da cor. Eram 12 minutos de 

sensações visuais de milhares de cores do dia à noite e efeitos sonoros em uma espécie de 

sensorial de psicotropia. O espaço físico desse Kaléidoscope gigante abrigava 750 pessoas a 

cada projeção. No pavilhão empresarial da Ilha de Santa Helena, Expo 67, em uma sala de 

600 lugares, era projetado o curta-metragem We Are Young, um documentário realizado por 

Francis Thompson e Alexander Hammid, no qual a temática mostrava a força e a energia da 

juventude participativa da revolução cultural dos anos 60. O filme possuía 20 minutos e 

apresentado em seis ecrans. No mesmo pavilhão foi apresentado o filme Canadá 67, com 22 

minutos de duração, por meio de 9 projetores em 9 telas de 6,75 metros dispostas em 360º que 

                                                 
52

 http://www.westland.net/expo67/map-docs/cinema.htm>. Acesso em: 18 set. 2014. 
53

 Um protótipo Imax que contou com um ambiente em que os espectadores puderam observar duas projeções 

colossais, uma vertical com 15 metros de altura sobre os parapeitos, e outra projetada no chão. (SALTER, 

2010, p. 171, tradução nossa). 
54

 De oito balcões em quatro níveis em ambos os lados do espaço, o público podia ver uma enorme tela no chão e 

outra perpendicular a ele. O comprimento das telas foram cerca de quarenta pés de comprimento. 

(YOUNGBLOOD, 1970, p. 353, tradução nossa). 
55

 https://www.youtube.com/watch?v=J1BT1xt6yq8>. Acesso em: 18 set. 2014. 
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a cada meia hora alcançava um público de 1.500 espectadores que ficavam no meio do 

círculo. A produção foi controlada por Walt Disney Studios, que criou o método Circle-Vision 

360°. Este processo à semelhança do Le Ballon Cinéorama (1900) exigia um equipamento em 

círculo com nove câmeras que capturam imagens em ângulo de 40 graus cada. A narração e a 

música foram espalhadas na sala por 15 alto-falantes estéreo, 9 dos quais estavam escondidos 

atrás das telas de projeção e 6 no teto.  

No pavilhão da Tchecoslováquia, da Expo 67, a instalação Polyvision exibia um 

filme de 8 minutos em 20 projetores de slides em 10 telas de projeção fixas e cinco telas 

móveis a avançar, recuar e a deslocar para os lados. Segundo Salter (2010, p. 170)
56

, 

“Svoboda further developed this multiscreen direction in his complex Polyvision exhibits at 

Expo ‘67 in Montréal, which consisted of four short and entirely different audiovisual 

projection performances that could be spatially navigated by the audience to form a total 

experience.”. Era de projeções em rápida rotação e controladas por computador.  

 

FIGURA 15 – POLYVISION 

 
 

Ainda no pavilhão da Tchecoslováquia, Expo 67, o Diapolyécran, também de Josef 

Svoboda, era uma “screen in relief: a 16 m x 7 m wall constructed of a mosaic of 112 cubes, 

each capable of 0.5 to 1 meter of independently addressable forward and backward motion 

                                                 
56

 Svoboda ainda desenvolveu a direção de múltiplas telas no complexo polyvision exibido na Expo ’67 em 

Montreal, que consistia em quatro curtas apresentadas em diferentes projeções de audiovisuais que poderiam 

ser espacialmente acompanhadas pelo público para obter uma experiência abrangente (Salter, 2010, p. 170, 

tradução nossa). 
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and each installed with two automated 35 mm slide projectors.”, relata Salter (2010, p. 170).
57

 

Foram projetados 15 mil slides em 11 minutos (22 quadros por segundo), controlados por 386 

km de fita com 756 mil instruções do filme A criação do mundo do homem. O público assistia 

sentado em um piso de carpete.  

Além das inovações tecnológicas, a Expo 67 consolidou o cinema de exposição com 

inúmeras possibilidades de realizações cinematográficas, bem como a valorização da 

ambientação imersiva.O cinema eletrônico, segundo Parente (2007, p. 38), “introduziu a 

imagem em movimento nos templos da arte, inaugurando o fenômeno do “cinema de museu” 

[...]. Trata-se do que podemos chamar, com Philippe Dubois e muitos outros, de “efeito 

cinema” na arte contemporânea”. Nessa época em que o vídeo e o cinema se confrontaram, 

surgiu uma “crise”, que, segundo Ivana Bentes: 

 

De um lado, o cinema sonhou o vídeo e “antecipou” alguns de seus procedimentos, 

“informando” a nova linguagem (as vanguardas históricas, o experimentalismo, a 

história do documentário); de outro, a potência do vídeo trouxe novas técnicas e 

procedimentos, desfigurando o cinema e sendo incorporado por ele, dando fôlego à 

grande indústria cinematográfica e ao cinema contemporâneo. (BENTES, 2007, p. 

111). 

  

Com relação ao “cinema eletrônico” conceituado por Parente, Paik e seu colaborador 

e engenheiro Suya Abe construíram, em 1969, um dos primeiros sintetizadores de imagem de 

vídeo, que consistia em um objeto com teclados e botões que não apenas distorcia as imagens 

geradas por câmeras, mas também gerava imagens inéditas cheias de saturação, cor e luz e era 

capaz até de criar paisagem na tela do monitor.  

O vídeo é uma espécie de “música de imagens”. Pode-se perceber na história do 

vídeo sua parceria com sintetizadores de música eletrônica e a “arte do vídeo tende mais 

propriamente à sinestesia, ou seja, à reunificação dos sentidos”, diz Machado (1996, p, 57). 

Embora o vídeo Global grove (1973), de Nam June Paik, seja um marco na videoarte, por 

fundir uma espécie de hibridismo entre a imagem e o som com várias possibilidades e efeitos, 

para Machado, a experiência anterior de Frank Zappa é mais original: 

 

Dentre todos esses experimentos, entretanto, o mais surpreendente, o mais avançado 

e o que mais conseqüências extraiu das possibilidades eletrônicas permanece, por 

incrível que pareça, o mais antigo de todos: o primeiro filme inteiramente realizado 

em vídeo: 200 Motels, de Frank Zappa. Em 1971, quando o filme foi realizado, 

utilizando uma técnica de transferência de fita magnética para película aperfeiçoada 

                                                 
57

 Uma tela em relevo de 16 m x 7 m, uma espécie de muro construído por um mosaico de 112 cubos, cada um 

capaz de se movimentar de 0,5 m a 1 m para a frente e para trás independentemente, com dois projetores de 

slides 35 mm automatizados em cada tela. (Salter, 2010, p. 170, tradução nossa). 
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por uma filial da Technicolor Corporation, a Vidtronics, a tecnologia ainda 

engatinhava rumo à digitalização dos recursos. [...] Tudo cabe dentro desse filme 

alucinado: movimentos invertidos por retrocesso da fita, chromakeys e fusões de 

todas as espécies, as solarizações mais inesperadas, tudo fissurado num processo de 

fragmentação que não deixa margem a qualquer vestígio de linearidade. [...] 200 

Motels é o que mais aponta para algo novo, alguma coisa que já não é mais nem 

televisão nem cinema puros e simples. (MACHADO, 1988, p. 196). 

 

Todas essas novas possibilidades de trabalhar a imagem em movimento levaram, nos 

anos 70, cineastas como Nicholas Ray, Jacques Tati, Jean-Luc Godard, Wim Wenders, 

Michelangelo Antonioni e Francis Ford Coppola à experimentação híbrida da linguagem do 

vídeo com a do cinema. Godard criou sua própria empresa de vídeo, a Sonimage, em 1974, 

para realizar alguns de seus filmes nesse novo formato. Machado (1997, p. 195) afirma que, 

“na verdade, o vídeo aponta para a mesma perspectiva da montagem intelectual de que 

Eisenstein foi o mais ardoroso defensor no terreno do cinema”. As formas cinematográficas 

apresentadas neste subcapítulo provocam a alteração do posicionamento do espectador diante 

das passagens e do fluxo, como afirma Xavier: 

 

Tal como Bellour, Philippe Dubois se interessa pelo vídeo como lugar de passagem, 

dado que ele condensa no mote: “o vídeo pensa o que o cinema cria”. [...] um filme 

se torna uma reserva de imagens [...]. Por outro lado, nas passagens de um meio a 

outro, como a reprodução em vídeo, abre-se a experiência nova que, antes terreno do 

montador e do crítico, se disseminou com o home video: a possibilidade de 

“suspender o fluxo”, tormar nosso tempo diante da imagem. Tal forma de 

manipulação altera o regime do espectador radicalmente. (XAVIER, 2008, p. 197). 

 

Os primeiros aparelhos de videocassete
58

 domésticos denominados Betamax
59

, são 

produzidos mundialmente em 1975; período em que muitas empresas produziam e 

comercializavam o produto com uso básico de reproduzir fitas pré-gravadas. Em 1978, o 

aparelho é comercializado no Brasil. O vídeo, seja realizado por fitas eletromagnéticas ou 

com meios digitais, segundo Nelson Peixoto, é um lugar de passagem: 

 

O mundo das imagens e dos objetos deixam de se opor. Mas não é na instalação que 

a imagem contemporânea encontra lugar, como uma figura condenada ao 

hibridismo, ao deslocamento. Ao contrário, as passagens, fazendo relações entre as 

artes, evocam o que elas têm de mais específico. Não por acaso se vê, nas artes 

plásticas, um retorno à pintura. Todos esses movimentos têm seu espaço no vídeo, 

na imagem eletrônica. O vídeo assimila todas as outras imagens, permite a passagem 

entre os suportes, a transição entre pintura, fotografia e cinema. Na medida em que é 

um medium capaz de integrar e transformar todos os outros, o vídeo é o lugar por 

exelência de passagem: tudo passa na televisão. Para onde vai o vídeo? Para todo 

lado, em todas as direções. (PEIXOTO, 2011, p. 242).  

                                                 
58

Aparelho que usa fitas eletromagnéticas denominadas cassetes (do francês=pequena caixa) tanto para gravar 

como para reproduzir. 
59

 Do japonês - Beta Kiroku: novo sistema de gravação. 
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O vídeo é incorporado às artes no Brasil pelos artistas Sônia Andrade, Fernando 

Cocchiarale, Ivens Machado, Ângelo de Aquino e Anna Bella Geiger (2007, p. 78), a qual 

dedeclara: “no mesmo ano, Zanini me convidaria para participar da mostra de vídeo a se 

realizar em 1975 no Institute of Contemporary Art, Uninersity of Pensilvania, na Filadeélfia, 

denominada Video Art e organizada por Suzanne Delahanty”. De acordo com Carolina A. de 

Aguiar (2007, p. 103), Delahanty “escreveu ao diretor do museu brasileiro relatando o projeto 

de montar uma grande exposição, com artistas norte-americanos e de outras partes do mundo 

que estavam produzindo teipes”. Para Aguiar (2007, p. 153), a participação dos brasileiros na 

mostra só foi possível “graças ao portapack de Jom Tob Azulai, o grupo ligado ao MAM-RJ 

pôde enviar seus trabalhos à Pensilvânia, garantindo a participação do Brasil na mostra 

internacional”.  

O primeiro artista brasileiro que mostrou publicamente obras de videoarte foi 

Antônio Dias, que ocorreu na Itália, onde residia. Dias também participou da mostra de 

Filadélfia. Outros artistas surgem nesse pioneirismo da videoarte, tais como Paulo 

Herkenhoff, Letícia Parente e Miriam Danowski. “[...] o vídeo introduziu a imagem em 

movimento nos templos da arte e inaugurou o fenômeno do cinema de museu”, afirma Parente 

(2009, p. 38). De acordo com Aguiar (2007, p. 112), Walter Zanini, diretor do MAC-USP, 

requisitou “verba junto à reitoria para a aquisição da aparelhagem ainda para o segundo 

semestre desse ano (1975). No entanto, a previsão do diretor era a de que conseguiria ser 

atendido no primeiro semestre de 1976”.  

Com a chegada dos equipamentos, artistas paulistas como Regina Silveira, Julio 

Plaza, Carmela Gross, Donato Ferrari, Gabriel Borba, Marcelo Nitsche, Gastão de Magalhães, 

Regina Vater e Mary Dritschel passaram a utilizá-los. José Roberto Aguilar comprou o 

próprio equipamento e fora do eixo Rio-São Paulo havia o Paulo Bruscky, que residia no 

Recife e lá realizou suas produções, e ainda outros, como Bené Fonteles, Leonhard Frank 

Duch, Jota Medeiros e Marconi Edson. Diferentemente dos demais, Roberto Sandoval é 

apontado como o primeiro vídeo-artista brasileiro a explorar as imagens abstratas a partir de 

1977. Muitos desses artistas mencionados vieram das artes plásticas e o conteúdo da produção 

dos vídeos consistia em algum gesto performático do artista, uma espécie de expansão das 

artes plásticas, como afirma a artista Anna Bella Geiger: 

 

Naquele momento o uso da imagem virtual me levou necessariamente a mudanças 

na própria relação com a forma do objeto. Não se tratava apenas do uso dos meios, 

das constituintes físicas do trabalho, mas de uma mudança, com uso dessas mídias 
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tecnológicas, de outro teor. [...] também com o uso do vídeo, do super-8, da 

fotografia, meu trabalho vai, por essa necessidade de uma ação performática, 

assumir diversas formas. E isso iria deslocar ainda mais as minhas indagações, as 

incógnitas sobre o campo estético no qual eu poderia desenvolver meu trabalho. 

(GEIGER, 2007, p. 76). 

 

Artistas e cineastas investiram em ambientação e tecnologia para que o espectador 

obtivesse uma experiência sinestésica a partir da imersão, a deixar o estado de passividade e 

assumisse a postura de observador. Tais intervenções ocorreram em museus, galerias, espaços 

expositivos, na sala escura de cinema e em construtos de equipamentos móveis que são 

apresentados no próximo subcapítulo, em trajetória histórica a elencar importantes 

experimentos que auxiliam na compreensão de um cinema sinestésico. 

 

3.4 Expansão e sinestesia 

 

Enquanto o cinema eletrônico estava em pleno desenvolvimento na década de 1970, 

é necessário recuar aos anos 60. Paralelo às práticas videográficas de Paik e outros 

videógrafos, cineastas teorizam e praticam um cinema imersivo, sinestésico, “expandido”.  

O termo “cinema expandido” foi cunhado por Jonas Mekas para seu New American 

Cinema 1 Festival de 1965 e por Stan VanDerBeek no manifesto Culture: intercom and 

expanded cinema, a proposal and manifesto, já citado no capítulo anterior, no qual apresenta 

um novo conceito de cinema:  

 

 Expandido: “rompe com o espaço” convencional da sala escura, a incluir as 

arquiteturas como elementos integrantes da obra, bem como assume novos formatos 

e suportes a incorporar outras linguagens. 

 Sinestésico: procura trabalhar no espectador novas percepções, despertar o sensível, o 

afetivo e o cognitivo, busca maior uso da mente e dos sentidos além da visão e 

audição; e propõe uma “parada no tempo”, onde o espectador se liberte do “começo, 

meio e fim”, ou seja, o fim da narrativa linear. 

 

Em oposição à maneira de exibição de filmes do Drive-in, que se trata de um cinema 

ao ar livre, a imersão pode acontecer não somente em uma ambientação geográfica, mas 

também em um espaço de “realidade virtual”, como é o caso do experimento Sensorama 

(FIGURA 16), criado por Morton Leonardo Heilig, filósofo, inventor e cineasta norte-

americano, que foi um dos grandes visionários do nosso tempo, um homem que olhava para o 
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futuro e que estava à frente de sua época. O Sensorama, criado em 1957 e patenteado em 

1962, consiste em um equipamento de visualização 3D com imersão e interação dos cinco 

sentidos humanos, segundo Parente: 

 

Foi inventado pela utilização de loops de película, visão panorâmica e 

estereoscópica, som estereofônico, cheiros, vibrações e outros efeitos, com o intuito 

de produzir a ilusão de um passeio de moto pelo bairro do Brooklyn. Trata-se da 

primeira tentativa de criar um cinema interativo, ainda sem o auxílio de 

computadores. (PARENTE, 2009, p. 41). 

 

O equipamento Sensorama era de uso individual, em uma espécie de releitura do 

quinetoscópio de Edison. Heilig equalizava os sentidos da seguinte forma: visão 70%, audição 

20%, olfato 5%, tato 4% e paladar 1%.  

Heilig ainda expandiu o sensorama para o Sensorama Simulator (1969) (FIGURA 

17), que abrangia um público maior. A experiência é a de “teatro” em uma sala de cinema, 

com uma grande tela semiesférica, com imagens estereoscópicas e periféricas, som 

direccional, aromas, vento, variações de temperatura e de inclinação do corpo no assento. O 

público fica sentado no ponto de focagem na arena de estar, conforme desenho de corte 

esquemático. 

 

FIGURAS 16 E 17 – SENSORAMA E SENSORAMA SIMULATOR 

   
 

Além dos citados, Heilig projetou o Thrillerama Theater, desenvolvido 

exclusivamente para parques de diversão da Disney. O experimento inseria atores ao vivo, na 

frente da tela, a interagir com as imagens estereoscópicas da projeção. Morton Heilig 

conduziu o espectador a uma realidade imersiva e sinestésica. Tais experimentos contribuíram 

para a cultura do cinema, bem como ao construto dos videogames.  
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A novidade confirma o que Youngblood (1970, p. 76) escreve: “With a fusion of 

aesthetic sensibilities and technological innovation that language finally has been achieved. 

The new cinema has emerged as the only aesthetic language to match the environment in 

which we live”.
 60

 

Entre as décadas de 1960-70, em tempo de psicoledia, o grupo Single Wing 

Turquoise Bird foi um dos melhores do mundo na época, relata o historiador de cinema David 

E. James no site
61

 do grupo. Single Wing Turquoise Bird combinava slides, filmes, 

estroboscópio com pratos de óleo colorido e água, aparelhos para projetar fotos e desenhos 

abstratos, em seus shows e em tempo real, tudo isso com improviso. O trabalho do grupo 

também foi visto no contexto da arte contemporânea, com performances em museus e outros 

locais para o público de arte e como cinema de arte, avant-garde, e como música visual. O 

grupo procurou a forma híbrida de proporcionar ao público uma experiência imersiva 

sinestésica.  

 

FIGURA 18 – GRUPO SINGLE WING TURQUOISE BIRD EM APRESENTAÇÃO 

 

 

O grupo se apresentou regularmente de 1968 a 1975. Em 2009 o grupo voltou a se 

reunir para gravar Invisible Writing, um trabalho de improviso com 47 minutos de duração, 

encomendado para o Museu de Arte Contemporânea de Denver, como parte da exposição 

                                                 
60

 Com uma fusão das sensibilidades estéticas e inovação tecnológica a linguagem finalmente foi alcançada. O 

novo cinema surgiu como a única linguagem estética para coincidir com o ambiente em que vivemos 

(YOUNGBLOOD, 1970, p. 76, tradução nossa). 
61

 http://www.swtb.info>. Acesso em: 19 set. 2014. 
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itinerante West of Center: Arte do Experimento da Contracultura na América. A gravação 

mistura imagens íntimas e cósmicas à música em tempo real em uma única tela. Os membros 

originais da SWTB do grupo atual incluem Larry Janss, Michael Scroggins, Jeff Perkins, 

Peter Mays e Night Fire Films produtor/diretor David Lebrun. Novos membros incluem 

Shayne Hood, Mike Pfau e Night Fire Films cineasta/produtor colaborando Amy Halpern. 

Inicialmente, eles se apresentaram no Isobe’s Floating Theatre que era um enorme 

para-quedas parcialmente aberto. Posteriormente a artista Sam Francis patrocinou estúdios 

para o grupo, sendo o primeiro em Veneza, e outro em um hotel abandonado na praia de Santa 

Monica. “In almost total obscurity the group perfected an art of light manipulation virtually 

unequaled by any mixed-media organization with the possible exception of USCO
62

”, diz 

Youngblood (1970, p. 394)
63

 a respeito do grupo. 

Nesse contexto de psicodelias, experimentações e hibridações de linguagens 

artísticas, Hélio Oiticica e Neville de Almeida criaram Cosmococas em 1973. Segundo 

Parente (2009, p. 258), “a principal ideia de Oiticica e Neville era experimentar um duplo 

devir: o devir-cinema das artes plásticas e o devir-artes plásticas do cinema, numa espécie de 

discurso indireto livre”.  

 

FIGURA 19 – COSMOCOCA 5 HENDRIX-WAR EM INHOTIM, MINAS GERAIS 

 
 

                                                 
62

 USCO: Coletivo de media art dos anos 60-70 inspirado pelas teorias de Marshall McLuhan. O grupo utilizava 

estroboscópios, projetores e fitas de áudio em suas performances. 
63

 Em quase total obscuridade o grupo aperfeiçoou uma arte de manipulação da luz praticamente inigualável por 

qualquer organização multimídia com a possível exceção de USCO. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 394, tradução 

nossa). 
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Quasi-cinema é o termo que Oiticica usa para as Cosmococas, as quais propõe a 

participação do espectador e deixa de lado a rigidez estática do cinema convencional. Para 

Maciel (2009, p. 281), o termo “Quasi, em latim, quer dizer ‘como’ ou ‘do mesmo modo 

que’, mas as experiências de cinema pensadas por Hélio Oiticica e Neville de Almeida 

inventaram uma forma ‘além’ do cinema.” O Quasi-cinema é um cinema sensorial que 

compõe nove Cosmococas, a saber: cc1 Trashiscapes, cc2 Onobject, cc3 Maileryn, cc4 

Nocagions, cc5 Hendrix-War, cc6 Coke’s head soup, cc7 Guy Brett, cc8 Mr.8 or D of Dado e 

cc9 Cocaoculta Renôgone. Nesses experimentos, Oiticica traz os conceitos de “vestir”, de “se 

inserir” na obra, como é o caso de Parangolés, de 1964, Relevos espaciais, de 1959, 

Penetráveis, de 1960, e Éden, de 1969. Para Machado: 

 

A ideia de um “quase-cinema”, proposta pelo artista Hélio Oiticica sintetiza esse 

momento de “passagens” e “contaminações” em que as artes plásticas cruzam com o 

cinema experimental, criando o audiovisual, instalações com slides e música, 

especialmente ambientados. (MACHADO, 2007c, p. 115). 

 

Esse experimento de Oiticica, segundo Maciel (2009, p. 287), é “a desconstrução da 

experiência do cinema. Da mesma maneira que ele afirma não abandonar a pintura quando 

lança suas telas no espaço, também não abandona o cinema quando o transforma em relações 

puras, em música”. 

Apenas cinco das nove quasi-cinemas, conhecidos como Blocos-Experiências em 

Cosmococa foram realizadas na década de 70. Posteriormente elas foram refeitas uma única 

vez, em 2005, no Centro Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro
64

, para logo depois definitivamente 

serem instaladas no Instituto Inhotim, Minas Gerais, o qual abriga um complexo museológico 

com uma série de pavilhões e galerias com obras de arte e que foi aberto ao público em 2006.  

As experiências sinestésicas também foram alvos do cinema hollywoodiano, o qual 

havia consolidado um formato de filmes exibidos em salas escuras nas quais envolvia o 

espectador em seus enredos pelo audiovisual. Embora houvesse tentativas de atingir outros 

sentidos humanos, como é o caso do diretor John Waters, que em 1981 criou o processo 

chamado “Odorama”, que consistia em cartões enormes com números para “raspar e cheirar”, 

não alcançou efeitos tão relevantes. Tais cartões eram entregues aos espectadores e durante a 

exibição do filme, um número piscava na tela a indicar o número a ser riscado, assim podia-se 

sentir o cheiro na ordem em que o personagem experimentava durante a trama. 
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 http://www.galeria-ipanema.com/acervo/22/helio-oiticica>. Acesso em: 06 abr. 2015. 
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A tentativa era válida, mas não alcançava o patamar a que Youngblood (1970, p. 

86)
65

 se referia: o “Synaesthetic cinema transcends the notion of reality. It doesn't ‘chop the 

world into little fragments,’ an effect Bazin attributed to montage, because it’s not concerned 

with t he objective world in the first place”.  

O conceito do Odorama foi refeito em 2007, com o filme A loja mágica de 

brinquedos, em que foram distribuídos anúncios com odores de bolo e doces no intento de 

imergir o espectador no filme. Em 2011, esse efeito também foi usado pelo diretor Robert 

Rodriguez no filme Pequenos espiões 4, onde, além dos óculos 3D, o espectador recebia um 

cartão chamado Aroma-scope. Dessa vez, as pessoas não precisavam nem sequer arranhar o 

papel; uma simples passagem do dedo era o suficiente para acionar cada novo aroma. 

O cinema auxilia na expansão das percepções humanas e, quanto mais explora os 

sentidos, mais essa pecepção torna-se aguçada, como afirma John McHale (apud 

YOUNGBLOOD, 1970, p. 57):
66

 “Besides the enlargement of the physical world, these media 

virtually extend our psychical environment, providing a constant stream of moving, fleeting 

images of the world for our daily appraisal”. E essa expansão no cinema se dá por meio da 

ambientação, das tecnologias e da participação do sujeito.  

Em Displacements (1984), de Naimark, há uma complexidade na produção: ele usa a 

ideia de filmagem e projeção central, porém utiliza uma instalação ambiental para filmar, com 

mobiliário e objetos da cena, como se vê nas FIGURAS 20 e 21 respectivamente:  

 

FIGURAS 20 E 21 – REALIZAÇÃO DA FILMAGEM 
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 Cinema sinestésico transcende a noção da realidade. Ele não ‘corta o mundo em pequenos fragmentos’, um 

efeito Bazin atribuída à montagem, porque, em primeiro lugar, ele não está preocupado com o mundo objetivo. 

(YOUNGBLOOD, 1970, p. 86, tradução nossa). 
66

 Além da ampliação do mundo físico, esses meios de comunicação praticamente estendem nosso ambiente 

psíquico, proporcionando um fluxo constante de movimento, imagens fugazes do mundo para nossa avaliação 

diária. (McHALE, John apud YOUNGBLOOD, 1970, p. 57, tradução nossa). 
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Após a filmagem, ele efetua uma pintura branca sobre todo o ambiente, móveis e 

objetos (FIGURAS 22 e 23), e transforma-os em suporte, ou seja, tela, na qual, no momento 

em que a projeção ocorresse, as imagens filmadas coincidissem em sobreposição aos objetos 

filmados, pois o posicionamento da lente de captura é substituído pela lente de projeção. 

 

FIGURAS 22 E 23 – PREPARAÇÃO DO AMBIENTE COM PINTURA BRANCA 

      
 

O que ocorreu no processo de feitura é o que posteriormente foi conceituado como 

Projeção Mapeada, o qual é estudado no capítulo “O corpo e a tela”. Os personagens filmados 

aparecem nas projeções como fantasmas em movimento sobre os objetos (FIGURA 24).  

 

FIGURA 24 – PROJEÇÃO 

 
 

Trata-se do princípio da Projeção Mapeada em espaço interno. Nessa experiência há 

uma imbricação do cinema com a instalação em si, a ocupar o espaço, como se fosse o próprio 

espectador sinestesicamente imergindo em uma instalação. Assim como Naimark, para 

Boissier (2009, p. 120), “inúmeros artistas que exploraram as margens do cinema fizeram 
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com que projeções se movessem [...] e Jeffrey Shaw foi um dos primeiros a fazer com que a 

imagem se deslocasse na tela, movendo inclusive o projetor”. 

Os espaços integraram os suportes de projeção de imagem eletrônica, como também 

passaram a ser suportes das imagens projetadas. Os espaços, tanto a sala escura de cinema 

como o “cubo branco”
67

 de exposição, tornaram-se locais privilegiados de experiências de 

expansão e percepção do sujeito. Youngblood (1970, p. 76)
68

 diz que “Through synaesthetic 

cinema man attempts to express a total phenomenon his own consciousness”. O autor 

populariza o termo “cinema expandido” e o descreve também como um synasthetic cinema, 

ou seja, um cinema com estética provocada pela sensação sinestésica, de mente expandida, 

em um processo cerebral manifesto diante das sensações dos outros sentidos, além da visão e 

audição (básicos para o cinema), no embate com a obra expandida. Para Youngblood, o 

cinema expandido rompe com os tempos, passado e futuro a estabelecer um presente 

contínuo, como em algumas civilizações antigas: 

 

Synaesthetic cinema is a space-time continuum. It is neither sub jective, objective, 

nor nonobjective, but rather all of these combined: that is to say, extra-objective. 

Synaesthetic and psychedelic mean approximately the same thing. Synaesthesis is 

the harmony of different or opposing impulses produced by a work of art. It means 

the simultaneous perception of harmonic opposites. Its sensorial effect is known as 

synaesthesia, and it’s as old as the ancient Greeks who coined the term. Under the 

influence of mind manifesting hallucinogens one experiences synaesthesia in 

addition to what Dr. John Lilly calls "white noise," or random signals in the control 

mechanism of the human bio-computer. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 81).
69

 

 

Apropriações de outras imagens geradas por tecnologias, como a holografia, também 

fazem parte da historiografia cinematográfica a construir ou consolidar a cultura do cinema ou 

outra cultura ainda em construção. “De todas as novas tecnologias que modificaram o 

panorama midiático no fim do século XX, a holografia talvez seja a que continua menos 

entendida tanto pelo público em geral quanto pela crítica especializada”, afirma Eduardo Kac 

(2009, p. 143). 
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 Terminologia usada por Brian O’Doherty para os espaços de galerias, museus e outros expositivos. 
68

 “Através do cinema sinestésico, o homem tenta expressar um fenômeno total da própria consciência”. 

(YOUNGBLOOD, 1970, p. 76, tradução nossa). 
69

 Cinema sinestésico é espaço e tempo contínuo. Nem subjetivo, nem mesmo objetivo, mas, sim, todos estes 

combinados: é extraobjetivo. O meio sinestético e psicodélico significam a mesma coisa aproximadamente. 

Sinestético é a harmonia dos impulsos diferentes ou opostos produzidos por uma obra de arte. Isso significa a 

percepção simultânea de opostos harmônicos. É o efeito sensorial conhecido como sinestesia, uma expressão 

tão antiga quanto os anciões Gregos que cunharam o termo. Sob a influência de alucinógenos que expandem a 

mente, uma experiência sinestésica está para além do que o Dr. John Lilly chama de “ruído branco” ou sinais 

aleatórios no mecanismo de controle do biocomputador humano. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 81, tradução 

nossa). 
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3.5 Tridimensionalidade do simulacro 

 

Outro gerador de imagem agregado à cultura cinematográfica é a holografia
70

. 

Dennis Gabor, físico húngaro formado na Alemanha e radicado na Inglaterra, foi o inventor 

da técnica ao pesquisar uma maneira de aumentar a nitidez do microscópio eletrônico em 

1947. Não pôde aplicá-la na prática, pois captar a dimensão de profundidade seria necessário 

um tipo de luz coerente, de apenas uma cor, cujas ondas não se difundissem em todas as 

direções. “Na holografia original inventada por Gabor, a luz era filtrada e atravessava um 

orifício para dar coerência necessária”, afirma Matt Young (1998, p. 193). O laser descoberto 

em 1960 seria a luz que Gabor precisava. Não se trata exatamente de uma máquina, mas de 

um conjunto de equipamentos e aparatos que proporcionam a feitura de uma imagem 

tridimensional a qual poeticamente é conhecida como “escultura de luz”. E sem a “luz 

coerente” (laser ou luz branca) não há como concebê-la e visualizá-la. A holografia segundo 

Wilber: 

 

Um método de fotografia sem lentes no qual o campo ondulatório de luz espalhada 

por um objeto é registrado numa chapa sob a forma de um padrão de interferência. 

Quando o registro fotográfico – o holograma – é exposto a um feixe de luz coerente, 

como um laser, o padrão ondulatório original é regenerado. Uma imagem 

tridimensional aparece. (WILBER, 1982, p. 12). 

 

A holografia vai além do conceito de perspectiva linear e monocular concebido pelo 

renascimento, a propor um novo modelo de visualidade. O grande questionamento da técnica 

não é sua tridimensionalidade, mas a imersão do olho em uma imagem imaterial que flutua no 

espaço onde ela pode surgir tanto na frente como atrás do ponto de observação a modificar a 

relação do objeto, da imagem e do observador, este, não mais passivo no processo de 

contemplação; agora com a participação da mobilidade como se estivesse diante de uma 

escultura de pedra, bronze, etc. A grande potencialidade deste meio é a possibilidade de 

experimentar outra temporalidade desligada dos aspectos cronológicos lineares: há uma 

ruptura no tempo e no espaço. Porém, Baudrillard (1991, p. 134) apresenta o desencanto da 

holografia ao escrever um alerta: “é a tentação inversa, e o fascínio inverso, do fim da ilusão, 

da cena, do segredo, por projeção materializada de toda a informação disponível sobre o 

sujeito, por transparência materializada”.  

A holografia aparece no cenário cinematográfico como uma grande possibilidade de 

realização desses intentos de representação tridimensional da imagem. A relação do cinema 
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 Deriva do grego Holos: todo, inteiro, e Graphos: sinal, escrita 
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com a holografia se inicia de maneira lenta e que ainda na contemporaneidade não se chegou 

a um patamar satisfatório de produção e execução acessível às pessoas apreciadoras dessa 

arte. É bom lembrar o que Youngblood diz a respeito da arte cinematográfica: 

 

Cinema é a arte de organizar um fluxo de eventos audiovisuais no tempo. É um 

evento-fluxo, como a música. Há ao menos quatro mídias com as quais se pode fazer 

cinema – filme, vídeo, holografia e código digital estruturado, da mesma maneira 

que há muitos instrumentos com que se pode fazer música. É claro que cada mídia 

possui propriedades distintas e contribui de maneira diferente para a teoria do 

cinema; cada uma delas expande nosso conhecimento acerca do que o cinema pode 

ser ou fazer (apud KAK, 2009, p. 144). 

 

A primeira experiência com arte holográfica foi realizada pela artista Harriet Casdin-

Silver em 1969. Nos idos anos 60, Orazem, Lück (1970); Leith e Upatnieks (1970) 

produziram os primeiros filmes holográficos de curta duração e “precisavam de visores 

especiais e só podiam ser vistos, através de pequenas janelas, por uma pessoa de cada vez. Era 

preciso um laser para exibir esses filmes, normalmente em equipamentos que lembravam o 

kinetoscópio de Edson”, escreve Kak (2009, p. 151). 

O deslocar do espectador diante da “escultura de luz”, assim designada por alguns 

teóricos, realiza a participação física do sujeito na relação com as projeções holográficas, 

escreve Youngblood: 

 

A picture is formed that is identical with the object itself, in true three-

dimensionality, requiring no lenses or polarizing glasses as in the stereoptic process 

used for so-called 3-D movies. The phenomenon that distinguishes true 3-D from 

stereoptic illusion is called parallax, or the apparent displacement of perspectives 

when one object is viewed from different angles. In holography, different areas of 

the picture become visible depending on one’s angle of approach; if the 

photographic plate were large enough, one could actually move to the periphery and 

look behind objects, discovering areas not visible from a frontal view. 

(YOUNGBLOOD, 1970, p. 403).
71

 

 

Em 1976, o primeiro filme holográfico, de 47 segundos, elaborado pelo cientista 

russo Victor Komar, que usou lentes para gravar imagens em movimento e na projeção usou 

um projetor especial com lâmpada de cádmio-mercúrio e tela holográfica foi visto a olho nu 

por quatro pessoas simultaneamente. O filme continha a cena de uma jovem mulher 
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 A imagem é formada de que é idêntico ao objeto em si, na verdade tridimensionalidade, sem necessidade de 

lentes ou vidros de polarização como no processo estereotípica usada para os chamados filmes 3-D. O 

fenômeno que distingue o verdadeiro 3-D da ilusão estereotípica é chamado paralaxe, ou o aparente 

deslocamento de perspectivas quando um objeto é visto de diferentes ângulos. Na holografia, diferentes áreas 

da imagem ficam visível dependendo do ângulo de abordagem; se a placa fotográfica for suficientemente 

grande, pode-se realmente se deslocar para a periferia e olhar para trás dos objetos, descobrindo áreas não 

visíveis a partir de uma vista frontal. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 403, tradução nossa). 
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carregando um buquê de flores que segundo Kak (2009, p. 154), “trata-se de um filme igual 

àqueles que vemos em cinemas, salvo pelo fato de que os espectadores podem se movimentar 

na cadeira e perceber os detalhes espaciais da cena; por exemplo, girar para a direita e ver o 

rosto escondido pelo buquê”.  

Outras experiências foram possíveis na década de 80, com pesquisas científicas no 

desenvolvimento de vídeos holográficos, porém nenhuma de caráter artístico ou ficcional. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1989, Spatial Imaging Group, sob a direção 

de Stephen Benton, 1991; Lucente, 1992; St-Hilaire e outros, 1992-93; Lucente e Galyean em 

1995. Para Baudrillard (1991, p. 135), o holograma é a “imagem perfeita e fim do 

imaginário”. Pode-se considerar que essa tecnologia ainda está em um processo de domínio 

devido a muitos entraves de recursos e custos. Kac (2009, p. 143) confirma ao escrever que “o 

reduzido número de exposições de grande porte e de artigos críticos sobre arte holográfica 

revela um território a ser ainda explorado”. 

Além do cinema eletrônico, da holografia e das novas mídias digitais, as novas 

possibilidades de feitura permitiram que o cinema, como sua própria etimologia sugere, se 

movimentasse para fora da sala escura convencional. O filme passou a transitar em outros 

ambientes, outros suportes, outras tecnologias, outros dispositivos, como é o caso da Internet. 

 

3.6 World Wide Web
72

 

 

Criado inicialmente para fins militares, os computadores com seus softwares, 

hardwares, memórias e sistemas operacionais, proporcionaram avanços importantes na 

comunicação sonora e visual também para outras finalidades. Algumas máquinas de nível 

“sensório” sofreram “migrações” para as máquinas de nível “cerebral”, ou seja, de 

armazenamento em memórias digitais: a câmera fotográfica, o telefone, a televisão, o rádio, o 

tocador de música, o videogame, entre outros, passaram do sistema analógico ou 

eletromagnético para o sistema digital. Timothy Druckrey (2005, p. 387) escreve que “ao 

abranger a literatura, o entretenimento, o cinema e as artes, a tecnologia tornou-se a força 

propulsora que acelera o surgimento do que poderíamos chamar de telestética”. A tela tornou-

se a pele tátil das tecnologias das imagens. 

A Internet, rede mundial de computadores que utiliza os protocolos padrões TCP e 

IP
73

, criada na década de 1960, provocou um fluxo de comunicação em escala planetária, com 
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 Rede Mundial de Computadores. 
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processos complexos, os quais Eduardo Braga (2005, p. 126) relata: “sua manifestação é 

essencialmente em hipermídia, ou seja, a informação se materializa por meio de diversas 

mídias, som, imagem, sequência e animação de imagens, texto discursivo, texto/imagem, 

vídeo, etc”. Todos esses elementos e ferramentas digitais dialogam entre si em uma 

materialidade e imateralidade a construir o ciberespaço e a cibercultura
74

. O termo 

ciberespaço foi utilizado pela primeira vez em 1984 por William Gibson em seu romance 

Neuromancer, no qual o define como redes acessadas por conexões nas quais o indivíduo se 

pluga. Para Pierre Lévy (1999, p. 94, grifo nosso), cibercultura é “o espaço de comunicação 

aberto pela intercomunicação mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. 

Nesse contexto, alguns fenômenos conceituados como remidiation, convergência e 

hibridação, entre outros, aparecem no cenário de embate das mídias, que, a partir das 

mudanças tecnológicas, interferem nos equipamentos. De acordo com Jay Bolter e Richard 

Grusin (2000, p. 55): “The double logic of remediation can function explicitly or implicitly, 

and it can be restated in different ways: Remediation as the mediation of mediation; 

Remediation as the inseparability of mediation and reality; Remediation as reform”75, ou seja, 

o que está na mídia está na realidade, faz parte dela e pode ser reformulada. Em suas 

reflexões, Bolter e Grusin (2000, p. 61) afirmam: “What remains strong in our culture today is 

the conviction that technology itself progresses through reform: that technology reforms 

itself”76; em outros termos, as novas tecnologias reformam ou remidiation as anteriores. A 

mídia não remodela a realidade factual, é um meio que faz parte dela. Linguagens como o 

cinema, a televisão e a fotografia fazem parte da realidade factual, e a mídia digital segue os 

mesmos direcionamentos de presença e remidiation. “Bolter e Grusin define remidiation as 

“the representation of one medium in another.” According to their argument, new media 

always remediate the old ones and therefore we shold not expect that computers would 

function any differently”
 77

, confirma Lev Manovich (2013, p. 59) a respeito do argumento de 

remidiation, porém, em seus escritos, Manovich amplia o argumento de remidiation ao 

concordar parcialmente com Bolter e Grusin: 
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 TCP – Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão). IP – Internet Protocol 

(protocolo de intercomunicação). 
74

 [...] o termo “cyber” é grego e significa “controle”. (KELLNER, 2001, p. 383). 
75

 A dupla lógica de remediação pode funcionar de forma explícita ou implícita, e pode ser atualizado de 

diferentes maneiras: Remediação como a mediação de mediação; Remediação como a inseparabilidade da 

mediação e da realidade; Remediação como reforma. (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 55, tradução nossa). 
76

 O que permanece forte em nossa cultura, hoje, é a convicção de que a própria tecnologia progride através de 

uma reforma: que a própria tecnologia se auto reformula. (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 61, tradução nossa). 
77

 Bolter e Grusin definem remidiação como “a representação do meio em outro”. Segundo seu argumento, 

novos meios de comunicação sempre remidia a antiga função de forma diferente (MANOVICH, 2013, p. 59, 

tradução nossa). 
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Thus, if we limit ourselves to looking at the media surfaces, the remediation 

argument accurately describes much of computacional media. But rather than 

accepting this condition as an inevitable consequence of the universal logic of 

remediation, we should ask why this is the case. In other words, if contemporary 

computational media imitates other media, how did this become possible? 

(MANOVICH, 2013, p. 59)
78

.  

 

Em verdade, o sistema computacional simula, sim, as outras mídias, porém, as 

técnicas de produção e interação diferem umas das outras. Há migrações em que ocorrem 

novas formas de feitura para o mesmo projeto. Um exemplo de migração do analógico para o 

digital é a instalação de circuito fechado nominado Videoplace (1974-75), realizada por um 

dos pioneiros da realidade virtual, Myron Krueger. A instalação consistia em duas salas 

diferentes, cada uma contendo uma tela de projeção e uma câmera de vídeo, em que duas 

pessoas, uma em cada sala, poderiam se comunicar por meio de suas imagens projetadas num 

espaço comum no ecran. 

 

FIGURA 25 – VIDEOPLACE 

 
 

Naquele ano não foi usado o computador. Posteriormente, em 1983, o Videoplace 

incorporou a linguagem digital e utilizou 25 programas que permitiram uma maior interação 

com os visitantes. Quando um novo espectador passava em frente à câmara, um novo 

programa entrava em ação. Esses processos de transferências entre meios são nomeados, 

segundo Luiz De Luca de: 

 

O processo de transferência de um filme para outros suportes como fitas magnéticas 

ou hardsdiscs é chamado de telecinagem. Já o termo transfer é utilizado para 
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 Assim, se nos limitarmos a olhar para as superfícies de mídia, o argumento de remidiation descreve com 

precisão a maior parte da mídia computacional. Mas ao invés de aceitar essa condição como uma 

consequência inevitável da lógica universal de remidiation, devemos perguntar por que esse é o caso. Em 

outras palavras, se a mídia computacional contemporânea imita outros meios de comunicação, como é que 

isso se torna possível? (MANOVICH, 2013, p. 59, tradução nossa). 
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designar o processo da transferência de imagens digitais para filmes através do 

escaneamento das imagens existentes nas mídias digitais. (De LUCA, 2009, p. 57). 

 

Pioneiro também é Carla’s Island, um experimento realizado por computador em 3D 

concebido por Nelson Max no ano 1981. A imagem era gerada e alterada em tempo real de 

acordo com a audiência durante a exibição na conferência anual da SIGGRAPH
79

, Dallas, 

Estados Unidos. Esses exemplos ilustram as migrações e apropriações do novo território em 

desbravamento por artistas, cineastas e engenheiros da computação. 

Diferentemente de remidiation, a convergência pode ser de níveis diferentes, por 

exemplo: ela promove o fluxo de informações para um determinado território que pode ser em 

um âmbito mais subjetivo a agregar valores da sociedade, como apresenta Henry Jenkins: 

 

Fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 

quem está falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p. 29). 

 

Convergência também pode ser de outra ordem, quando esta se referir ao próprio 

universo das mídias como equipamentos tecnológicos que dialogam entre si por meio de 

interfaces e portas adequadas, como informa Jéssica Siqueira: 

 

É a integração de diversos meios de comunicação utilizados como portas de entrada 

para uma mesma base de conteúdos. A coexistência de diferentes serviços em si não 

configura necessariamente uma convergência, ou seja, pode ocorrer o 

funcionamento de sistemas coexistentes, mas que não caracterizam uma 

convergência. Para que seja convergência um mesmo dispositivo deve propiciar o 

acesso a distintas tecnologias de comunicação (SIQUEIRA, 2013, p. 49). 

 

E, por fim, as mesclas e imbricações entre linguagens e dispositivos de imagens já 

não trazem a pureza das representações, seja, por exemplo, as pinceladas mecânicas do pintor, 

nem tampouco a automação do apertar de botões de uma câmera fotográfica analógica. Desta 

forma, procurou-se entender o processo de hibridação por meio dos escritos de Edmond 

Couchot: 

 

Arte dos modelos de simulação, sem dúvida, a arte numérica é antes de tudo uma 

arte da Hibridação. Hibridação entre as próprias formas constituintes da imagem 

sempre em processo, entre dois estados possíveis – diamórficos, meta-estáveis, 

autogerados. Hibridação entre todas as imagens, inclusive as imagens óticas, a 

pintura, o desenho, a foto, o cinema e a televisão, a partir do momento em que se 
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encontram numerizadas. Hibridação entre imagem e o sujeito – a imagem interativa 

é o resultado da ação do observador sobre a imagem -, ele se mantém na interface do 

real e do virtual, colocando-as mutuamente em contato. Hibridação ainda entre o 

universo simbólico dos modelos, feito de linguagem e de números, e o universo 

instrumental dos utensílios, das técnicas, entre logos e techné. Hibridação enfim 

entre o pensamento tecno-científico, formalizável, automatizável, e o pensamento 

figurativo criador, cujo imaginário nutre-se num universo simbólico da natureza 

diversa, que os Modelos nunca poderão anexar. Desta forma, a ordem numérica 

torna possível uma hibridação quase orgânica das formas visuais e sonoras, do texto 

e da imagem, das artes, das linguagens, dos saberes instrumentais, dos modos de 

pensamento e de percepção. Esse possível não é forçosamente provável: tudo 

depende da maneira pela qual especialmente os artistas farão com que tais 

tecnologias se curvem a seus sonhos. (COUCHOT, 2011, p. 46). 

 

A Internet não só trouxe a novidade da disposição de conteúdos, como também 

proporcionou maior autonomia ao usuário ao oferecer a interatividade por meio dos objetos 

tecnológicos periféricos e pela própria interface randômica dos sistemas operacionais. O 

próprio computador com suas interfaces se assemelha à contrução fílmica, de acordo com 

Adrian Miles: 

 
O cinema nos ajuda nessa mudança, não apenas oferecendo ferramentas teóricas, 

mas também porque o hipertexto diz respeito a conectar separações que todos nós 

nos descobrimos fazendo nosso “hipertexto cinemático”. (MILES, 2005, p. 163). 

 

O momento atual é de “mergulho” na compreensão das relações humanas com as 

tecnologias e seus equipamentos que evoluem e se atualizam a cada momento. Isso requer, 

pela necessidade, a elaboração de teorias e conteúdos a respeito, de acordo com Druckrey 

(2005, p. 387), “houve uma revolução gerada pela mudança das mídias analógicas para as 

digitais e tal revolução não veio acompanhada de uma teoria estética unificada”. Portanto, há 

a necessidade de elaboração de conteúdos e teorias a seu respeito. 

O vídeo, outrora reservado ao videocassete e televisão, encontrou na Internet um 

espaço viável, visível e de alcance global, em termos de suporte. Por ser de curta-metragem, o 

vídeo com seus variados conteúdos, ganhou sites específicos: o pioneiro YouTube (2005), 

Vimeo, Metacafe, MyspaceTv, Liveleak, Dailymotion, Blip.Tv, Hulu, Funny or Die, 

Videolog, entre outros. A confecção do vídeo tornou-se tão popular, que quaisquer pessoas 

podem realizar a partir de aparelhos celulares e publicá-los nestes sites citados.  

Por ter uma duração maior, os longa-metragens levaram mais tempo que os vídeos 

para serem inseridos na Internet. Hoje, muitos filmes completos podem ser vistos em sites 

como You Tube, Crackle, World Cinema Foundation, Mega Filmes HD, Porta Curtas, Stray 

Cinema, Filme Que Voam, Filme Online Grátis, NetFlix, entre outros.  
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Com as novas possibilidades digitais, o cinema passou a ser produzido digitalmente e 

distribuído nas salas escuras de cinema, bem como em discos ópticos denominados DVD
80

 e 

Blu-ray
81

. De Luca (2009, p. 278) relata que a distribuição doméstica de filmes tornou-se um 

fenômeno: “se o videocassete democratizou o acesso às pequenas obras, sem grande apelo 

comercial, propiciou por outro lado o surgimento dos blockbusters, ou seja, os filmes arrasa-

quarteirões”. As salas de cinema já não contém a grande produção fílmica da indústria 

cinematográfica, pois a mesma encontrou nas videolocadoras e lojas, o filão mercadológico 

para atender a demanda, como afirma De Luca: 

 

A sala de cinema transformou-se na “vitrine principal” dos filmes. Para um número 

superior a 300 filmes que são exibidos anualmente no meio cinema, tem-se uma 

necessidade de mais de 3.000 títulos para os mercados de homevideo, televisão por 

assinatura e televisão aberta. Os filmes que chegam às telas dos cinemas são a “nata” 

do sistema. (De LUCA, 2009, p. 283). 

 

As passagens entre as tecnologias e linguagens consolidam a necessidade de 

investigar as imbricações que ocorreram com o cinema e as outras mídias a levantar questões 

pertinentes ao seu terrítório de aplicação. A seguir uma apresentação referêncial fílmica que 

representa a possibilidade de o humano transitar em outro corpo, outro espaço, por meio da 

tecnologia, aludindo às passagens entre as mídias. 

 

3.7 Heterotopia 

 

Paralelo à questão das passagens das tecnologias analógicas, eletrônicas e digitais, 

cinegrafistas expõe ao público, enredos cinematográficos referentes à expansão do corpo e da 

mente a apontar para o debate sobre as imersões biológicas e simbióticas do humano com o 

universo tecnológico contemporâneo. Alguns filmes ilustram o período real de suas feituras, 

no caso os anos 80, década que marca as transições entre o meio eletromagnético para o 

digital, bem como em seus enredos mostram ficcionalmente a passagem por esse portal a 

desembocar na possibilidade de vivência humana dentro dos circuitos eletrônicos dos 

computadores.  

O filme Tron (1982), de Steven Lisberger, e posteriormente sequenciado por Tron, 

legacy (2010) dirigido por Joseph Kosinski, apresenta este universo de tecnologias, no qual o 

sujeito conecta-se a mundos de realidade virtual. Surgem as convergências, remidiation, o 
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hibridismo, o trânsito e a passagem de dados entre os meios e o mundo factual, a provocar no 

humano uma espécie de teletransporte.  

Não é de agora que a vida robótica e avatarizada é representada nas telas de cinema. 

Em 1927, Fritz Lang, cineasta do Expressionismo Alemão, em seu filme Metrópolis, 

problematizava as relações entre o humano e a máquina. Pela primeira vez no cinema é 

apresentado uma ginoide
82

, bem como o fetiche da tecnologia, com o caráter de poder e 

domínio, ou seja, luta de classes. 

Enquanto Videodrome, filme de suspense, terror e ficção científica dos Estados 

Unidos e Canadá de 1983, realizado por David Cronenberg, problematizava naquele ano a 

relação humana com o universo da televisão e do videoteipe, Tron, filme de 1982, antecipava 

em sua representação cinematográfica a expansão e a imersão imaginária do humano na 

virtualidade digital do universo dos computadores. Esse filme foi pioneiro na representação 

do ciberespaço.  

Tron é o nome do programa de segurança criado pelo personagem Alan, engenheiro 

da ENCOM e colega do também engenheiro da mesma empresa Kevin Flynn, personagem 

interpretado pelo ator Jeff Bridges, que foi demitido e teve seus projetos de software para 

games roubados por outro colega de trabalho, Ed Dillinger, o qual se torna o executivo da 

empresa. Dillinger implanta o Master Control Program (MCP), o programa “cérebro”, um 

panóptico controlador de software que originalmente era um programa de jogo de xadrez. 

Porém o MCP se autodesenvolve e passa a ter o controle sobre tudo e todos, até mesmo sobre 

seu criador. Flynn possui uma casa de jogos eletrônicos, na qual realiza suas inserções no 

sistema da empresa, na tentativa de desvendar o roubo e prová-lo.  

O filme apresenta duas realidades antagônicas que se intercomunicam por meio da 

cibernética. São duas ambientações, a do mundo factual e a Realidade Virtual criada a partir 

de softwares. Tron também é uma das primeiras representações em que aparece a figura do 

hacker em cinema. No enredo, em um setor da empresa, engenheiros desenvolvem um raio 

laser scanner que digitaliza toda a tridimensionalidade da matéria, suspende-a no próprio raio 

e a recompõe em outro espaço, seja na factualidade ou virtualidade. Quanto à Realidade 

Virtual e suas interfaces interativas na materialidade, suas relações com o sujeito, Santaella 

esclarece que: 
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A realidade virtual pode também se realizar em cavernas digitais de múltiplas 

projeções. Utilizando softwares complexos de alta performance, o artista propõe 

interfaces dos dispositivos maquínicos com o corpo, permitindo o diálogo entre o 

biológico e os sistemas artificias em ambientes virtuais nos quais os dispositivos 

maquínicos, câmeras e sensores capturam sinais emitidos pelo corpo para processá-

los e devolvê-los transmutados. (SANTAELLA, 2005, p. 278). 

 

O laser scanner usado na representação possui o poder de desmontar a estrutura 

molecular da matéria e transformá-la em linguagem matemática, binária de computador. É 

desta maneira que Flynn entra involuntariamente no sistema da ENCOM, após tentativas 

frustradas de “hackear” as memórias do MCP, via Clu, programa criado por ele. Com ajuda 

dos amigos da empresa, Flynn entra clandestinamente nas dependências da empresa, 

precisamente no setor de pesquisa com o raio laser scanner e ao tentar entrar no sistema, é 

flagrado pelo MCP, o qual aciona o raio que se localizava atrás do hacker, a escaneá-lo e 

lançá-lo dentro do sistema. Aqui começa a jornada de Flynn no interior do sistema num 

embate com os programas e com toda a ambientação da RV. Percebe-se novamente o 

trinômio espaço/tecnologia/corpo imbricados na temporalidade, materialidade e virtualismos. 

Sobre o virtual, Ernesto Boccara informa: 

 

A palavra virtual tem origem no latim medieval virtuale, cujo significado é o que 

existe sem exercício ou efeito atual, como algo potencial que existe como faculdade, 

com indícios claros de eminência de realização, e que sua mais radical expressão, 

além de sua quase imaterialidade, é a de ser um espaço deito totalmente de signos 

em estado avançado de terceiridade. Portanto, em semiose acelerada, ancorada em 

esquemática padronização de base binária (1 e 0) das mais variadas informações que 

sabemos ser de forma sequencial constituída de um elemento indivisível codificador 

– o bit. (BOCCARA, 2005, p. 115). 

 

Na década de 80, os computadores e os jogos eletrônicos possuíam interfaces do 

ecran na cor preta e as figuras e textos eram luzes de cores brilhantes semelhantes a néon. 

Lisberger criou o ambiente de RV nesses moldes, dentro do imaginário semelhante à 

realidade da época. Essa foi a estética desenvolvida para o filme, o qual a maior parte do 

enredo se passa nesse ambiente virtual. “Cerca de um terço de Tron consiste em tomadas 

cinematográficas convencionais [...] os outros dois terços acontecem numa outra dimensão da 

realidade, num mundo onde tudo se resume em processamento de energia elétrica”, é o que 

confirma Machado (1988, p. 198). Mesmo com a estética vigente, o filme propunha uma 

visão futurista de simbiose entre homem e máquina por meio de softwares. Nessa década 

havia a efeverscência no mercado de softwares. O filme conta com animação produzida 

somente por computadores, o que para a época era inédito. Com tais técnicas, Lisberger 

inaugura uma nova feitura de filmes a mesclar live-action e computação gráfica. Desta forma, 
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o diretor influenciou a cinematografia vindoura com relação ao ciberespaço e sua 

representação.  

 

FIGURA 26 – FRAME DO FILME TRON 

 
 

A partir da imersão de Flynn no sistema, o MCP lança-o no campo dos jogos 

eletrônicos, na tentativa de matá-lo nas batalhas com o sistema. Porém, o ambiente de jogos é 

familiar a Flynn, pois ele era criador, usuário e recordista na realidade factual. Ele e mais dois 

programas são lançados na grade (grid), para a batalha com as Light Cycle, motocicletas 

dirigidas pelos programas sobre linhas retas paralelas e perpendiculares sobre um plano. 

Machado esclarece alguns pontos relativos à feitura do ambiente gráfico da seguinte forma: 

 

Os computadores gráficos que criaram os quinze minutos de imagens sintetizadas, 

os cenários de fundo e as espaçonaves de luz trabalharam com sistemas de no 

mínimo duas mil linhas de resolução para que pudessem render definição 

cinematográfica na ampliação em tela grande. Um desses sistemas, o Triple I, da 

Information International Inc., que fez, entre outras coisas, as sequencias da jornada 

de Flynn (Jeff Bridges) no “mar de Simulações” em direção aos domínios do 

“Master Control Program”, estava capacitado para gravar em filme quatro mil linhas 

horizontais e seis mil verticais, o que representava uma definição de imagem 

bastante superior a do filme de 35 mm. Esse sitema operava com cordenadas X, Y e 

Z, especificadaas no computador através de um desenho esquemático colocado sobre 

uma base de codificação eletrônica. (MACHADO, 1988, p. 199).  
 

O grid como as motocicletas são sequências realizadas por computação gráfica. Após 

sobreviverem no grid, os três, realizam uma fuga, na qual são perseguidos por diversos 

elementos interfaceados de jogos produzidos por meio de animação e computação gráfica. 

Além de Flynn, os outros dois eram o Ram, programa atuarial (seguros) e Tron, programa 

citado no início do subcapítulo, que atuava no sistema independente com a função de 

monitoramento das ações do próprio MCP, por isso estava no grid para ser eliminado 

também.  
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Segundo Machado (1988, p. 201), o “sistema MAGI (Mathematical Applications 

Group Inc.), responsável pelas sequências no videogame durante a primeira aventura de 

Flynn, analisava os objetos como um conjunto de formas geométricas básicas”, como a esfera, 

o cilindro, entre outros, para a feitura dos veículos no ambiente virtual.  

Ao término da batalha do grid, Flynn se depara com as dificuldades de atuação 

“dentro do sistema” ao dizer: “do outro lado da tela parecia muito fácil”. A saga continua 

entre perseguições e num determinado momento o programa Ram é eliminado. Tron e Flynn 

se separam devido às perseguições, mas ambos se reencontram na torre. Flynn chega à torre 

pilotando um “reconhecedor”, uma espécie de nave, e Tron vai ao setor de simuladores e, com 

ajuda do programa de simulação, Yori consegue também chegar à torre.  

A torre é vigiada pelo guardião Dumont, uma espécie de “esfinge” que possui o 

controle do acesso dos programas aos usuários. Depois de um diálogo, Dumont verbaliza: 

“Tudo o que for visível deve crescer mais além de si mesmo e estender-se ao reino do 

invisível”. Após a conversa e um ataque dos “soldados” do sistema, no qual Flynn estava 

camuflado, os três seguem em um programa de simulação até a torre de comunicação com os 

usuários, no caso Alan, que comunicava por meio de transmissão de dados no “disco” de 

armazenamento de Tron, a missão de desativar o MCP. Em mais uma série de confrontos com 

o sistema, finalmente Flynn e seus programas amigos conseguem libertar o sistema da tirania 

do MCP. Ao fim do filme, Flynn volta ao mundo factual através do raio scanner e torna-se o 

dono da empresa. 

A estética e o enredo do filme dialogam com os games eletrônicos dos anos 80 e 

lança o imaginário de um universo interior dos circuitos eletrônicos dos equipamentos 

interativos. Posteriormente, em 2010, a saga tem continuidade em Tron Legacy, o qual 

possuía uma estética bem mais elaborada, afinal de contas, as possibilidades de computação 

grafica haviam evoluído e as interfaces dos games eram mais realistas. A proposta imaginária 

é a que Shaw (2005, p. 352) descreve: “O próprio observador torna-se a interface entre um 

mundo virtual artificial e o mundo real”. Além da trama dentro do contexto histórico de 

mudanças de meios tecnológicos, o crescente mercado dos softwares e games, Lisberger 

atualiza o debate da Realidade Virtual, termo criado por Ivan Sutherland na década de 1970.  

A “grade” da RV representada era uma espécie de cidade-mundo com vias, 

residências, enfim, como se realmente fosse um universo habitável, no qual o personagem 

Flynn, no filme Tron, Legacy, fica para sempre vivendo na grade. A ideia de vivenciar a 

Realidade Virtual é pesquisada e praticada por cineastas como Jeffrey Shaw, Peter Weibel e 
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outros, através de experimentos cinematográficos exemplificados a seguir e no próximo 

capítulo. 

Não com a mesma intensidade, mas como um paralelo de navegação por entre vias 

fictícias, está o Simnet, um sistema interativo de simulação, que segundo Gilbertto Prado 

(2003, p. 209), era “uma rede experimental de workstations baseada em microcomputadores 

que permitiu ao pessoal militar praticar operações de combate em sistemas de treinamento 

interativo em tempo real”. É o mesmo princípio de jogos na Internet, nos quais vários 

jogadores podem interagir em tempo real, com o uso de aparatos tecnológicos de imersão, 

como diz Prado: 

 

Ambientes virtuais em rede (net-VE)
83

 possibilitam a múltiplos usuários localizados 

em diferentes partes do planeta interagiram em tempo real. Esses ambientes de modo 

geral buscam uma experiência imersiva incorporando imagens 3D realísticas e som 

estéreo. Em muitos campos net-VE começam a atuar como base para uma nova 

geração de aplicaticações, como teleconferências, shopping centers virtuais, 

educação, projetos artísticos, entre outras finalidades que começam a emergir. 

(PRADO, 2003, p. 212). 

 

Em sua representação, o filme antecipa as poéticas de navegação, software e banco 

de dados que atualmente se veem nas instalações cinematográficas de Jeffrey Shaw, um 

artista/cineasta que trabalha essa questão de um cinema expandido em uma poética digital e 

de fluxo na Net. The legible city (1990), por exemplo, é uma instalação em que o observador 

senta em uma bicicleta cuja base é fixa e dotada de sensores. 

 

FIGURAS 27 E 28 – LEGIBLE CITY E DISTRIBUTED LEGIBLE CITY 

      
 

Diante de uma tela frontal com projeções de ruas, as quais estão entre palavras e/ou 

frases em forma de “arquiteturas” que simulam prédios de uma cidade, o sujeito pedala na 
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bicicleta que está fixada ao solo a realizar o intinerário virtual que lhe convier, ao mesmo 

tempo em que efetua uma leitura do que lhe aparece em forma de edificações. Essa primeira 

experiência ainda possui uma “moldura”, que são os limites da tela, porém, Shaw ampliou a 

experiência, outrora apenas para um usuário, desta feita, em uma interação multiusuário, sem 

“moldura”, denominado Distributed Legible City (1998), que segundo Leão é uma poética 

telemática: 

 

É uma investigação de net arte que inclui espaços reais e interação multiusuário. [...] 

Shaw inclui o elemento “net”. Assim, a obra possibilita que usuários pedalem 

bicicletas em cidades diferentes e se encontrem no espaço virtual. (LEÃO, 2003, p. 

546). 

 

A art net proporciona instalações interativas e de imersão não com a profundidade 

imagética do filme Tron, mas com a capacidade de levar o observador a “entrar” no ambiente 

virtual e até interagir com outros usuários nesse território imaterial. 

Algumas ponderações a respeito da relação das instalações com o sujeito no embate 

estético: 

  

 O psicológico versus interação física  

 Os diferentes níveis e tipos de engajamento  

 As dimensões éticas de fazer escolhas  

 A interface como chave para a interação e experiência estética 

 

No capítulo a seguir, vê-se a relação do corpo humano e suas subjetividades com o 

dispositivo cinema. O estudo resgata os primeiros contatos do espectador com a obra 

cinematográfica do primeiro cinema com suas peculiaridades tecnológicas, se desenrola 

historicamente até os dias atuais com exemplificações de obras pertinentes e relevantes em 

que o caráter dominante da tecnologia suscita questionamentos a respeito do devir 

cinematográfico, e que também dialogam com as primeiras instalações de cinema da 

Exposição Universal de Paris (1900). 
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4 O CORPO E A TELA 

 

“O cinema é o modo mais direto de entrar em competição com Deus.” 

Federico Fellini 

 

Neste capítulo, não se pesquisa o corpo em sua abrangência, mas o apresenta na 

história do cinema em suas fases, desde o alumbramento e voyeurismo, a transitar pela 

espectatorialidade, observação e participação, até tornar-se um suporte de possibilidades 

artísticas, um depositário e médium do dispositivo telestético de cinema, a situá-lo como um 

pilar da tríade relacional espaço-tecnologia-ator.  

O corpo torna-se parte do espaço e da tecnologia a expandir ou reduzir suas 

fronteiras, como está evidente nos exemplos de experimentos elencados, bem como nas 

representações fílmicas de Surrogates, Matrix e Gamer, que em seus conteúdos reportam a 

possibilidade de efetivação de um cinema “quântico”, que segundo Natalia Aly (2012, p. 

307), “foi cunhado por Peter Weibel em seu ensaio e seminário intitulado Arte Algorítmica: 

De Cézanne ao Computador”. 

Também como nos capítulos anteriores, procurou-se obedecer a uma ordem 

cronológica geral no capítulo, porém esta linearidade temporal é aplicada com maior clareza 

em cada subcapítulo devido às suas abordagens específicas.  

É necessário algumas considerações iniciais com relação ao corpo para uma melhor 

compreensão sobre o objeto pesquisado. O corpo, em si, é um problema estudado por distintas 

ciências, bem como apresentado por ângulos diversos, de acordo com o viés investigatório. 

Desde a antiguidade, o corpo foi objeto de questionamento do próprio homem na busca pela 

própria identidade, conhecimento e compreensão de si.  

René Descartes em seu Tratado L’Homme et la formation du foetus (1664) afirmava 

uma dicotomia do homem em corpo e alma e que para ele “o corpo não é senão uma 

máquina”, ou seja, o corpo era apenas orgânico e o “penso, logo existo” tornou evidente o 

sujeito e a subjetividade separada do corpo. A origem do sujeito se dá por este viés de que há 

um sujeito que habita em um corpo, conforme Daniel Arasse: 

 

Assim, na origem da concepção clássica do sujeito, as imagens mostram a 

importância do corpo como lugar do sujeito, dando ao termo “lugar” o sentido 

aristotélico de “continente” do sujeito e de “limite adjacente” a seu conteúdo. Limite 

visível e físico de um sujeito espiritual e invisível, o corpo pode ser percebido como 

um cosntrangimento e uma restrição impostos aos impulsos da “alma” para o 

infinito, mas pode também ser utilizado, ao inverso, como uma proteção no seio das 

relações sociais, ao abrigo da qual o indivíduo preserva sua liberdade “interior”. 

(ARASSE, 2010, p. 589) 
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Em sua obra Man a Machine
84

, o médico e filósofo Julien Offray de La Mettrie, 

considerado o “pai do determinismo biológico”, problematizou ainda mais o humano, ao 

afirmar que este era apenas máquina. Para Foucault (1999, p. 163), “La Mettrie é ao mesmo 

tempo uma redução materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro dos 

quais reina a noção de ‘docilidade’ que une ao corpo analisável o corpo manipulável”. 

O “cogito cartesiano dominou o pensamento ocidental por alguns séculos”, escreve 

Santaella (2004, p. 13). A complexidade do conceito e da subjetividade do sujeito e sua 

relação com o corpo levaram estudiosos a divergências, concordâncias e até à negação, ou 

seja, à morte do sujeito, nos escritos de Marx, Freud, Nietzsche e Heidegger, como descreve 

Denise Jodolet: 

 

Desde o século XIX, começou um movimento do qual Nietzsche foi uma figura de 

destaque, recusando a idéia de que o pensamento é próprio de um sujeito individual 

e responsável. Esse movimento apoiou-se no conjunto das “teorias da desconfiança”, 

(marxismo, a psicanálise, o estruturalismo), que denunciaram o caráter ilusório de 

uma consciência transparente a ela mesma. Mais especificamente, o anátema 

encontrou duas expressões, o sujeito sob a determinação de causalidades 

objetivantes. Por um lado, em Psicologia, o behaviorismo eliminou o sujeito em 

razão de sua identificação com a noção de consciência, de caixa preta inacessível à 

investigação científica. Por outro lado, nas Ciências Sociais, o objetivismo, 

reificando os processos sociais, reduziu o mundo a um “teatro de marionetes”, 

segundo a imagem de Simmel. O anátema marxista, enxergando no individualismo o 

produto de uma ideologia de classe e rejeitando a idéia de uma consciência livre 

cortada de suas condições materiais, situou o sujeito do lado da falsa consciência. O 

anátema estruturalista, responsabilizando o discurso do humanismo, obliterou o 

sujeito originário e fundamental sob o jogo dos funcionamentos inconscientes de 

ordens psíquicas, linguística e social. O anátema pós-moderno, alvejando o sujeito 

do cartesianismo e seu caráter unitário e substancial, dispersou o Si (Soi, no original 

francês) – o self que é uma objetivação da identidade e não um sujeito – sob as 

“técnicas sociais de saturação”, para resgatar uma expressão de Gergen (1991). 

(JODOLET, 2009, p. 681). 

 

Mesmo com todas as análises das diversas escolas teóricas com relação ao sujeito, é 

na corporeidade que está a base para as teorias de subjetivação. O sociólogo David Le Breton 

(2011, p. 39) cita uma frase de Marcel Mauss, um sociólogo e antropólogo francês, o qual 

aponta para o corpo como “o primeiro e o mais natural instrumento do homem”. Pode-se 

pensar o corpo como partida para uma reflexão de uma realidade objetiva e subjetiva ainda 

maior quando o mesmo imbrica com as tecnologias de interatividade e imersão de cinema. 
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4.1 O corpo no pré-cinema 

 

No cinema primitivo há uma espécie de cultura espetacular do corpo por meio de sua 

exposição representada em aparelhos cinematográficos como o quinetoscópio, bem como nas 

telas de projeção realizadas pelo cinematógrafo. “A cultura cinematográfica de massa se 

impõe em Paris, no final do século XIX, em uma sociedade urbana, ávida de espetáculos do 

corpo, de experiências visuais realistas”, afirma Antoine Baecque (2011, p. 483).  

Os olhares fagocitavam os corpos espetacularizados, o que Laura Mulvey (2008, p. 

440) posteriormente confirma em suas teorias nas quais afirma que “o cinema oferece um 

número de prazeres possíveis. Um deles é a escopofilia. Há circunstâncias nas quais o próprio 

ato de olhar já é uma fonte de prazer, da mesma forma que, inversamente, existe prazer em ser 

olhado”.  

O cinema de atrações apresentava imagens de corpos bizarros, atletas culturistas, 

pornografia e outros espetáculos burlescos, o que para Machado (2007, p. 45) era o “cenário 

ideal para o afloramento dessa pulsão que é a chave do prazer no cinema: a escopofilia”. 

Pode-se perceber o fascínio e o desejo do humano pelas tecnologias, bem como o voyeurismo 

perante as imagens geradas nos equipamentos, os quais passam a ser objeto de prazer. Para 

Machado a escopofilia é o que faz “consumir”, a tecnologia das imagens, o filme bem como o 

“outro”: 

 

A escopofilia, prazer de tomar o outro como objeto, submetendo-o a um olhar fixo e 

curioso, é um dos componentes principais da sedução do cinema. O filme – qualquer 

filme – trabalha fundamentalmente com essa perversão do olhar abelhudo que se 

satisfaz em ver o outro objetivado. (MACHADO, 2007b, p. 48). 

 

As imagens fílmicas são fontes de prazer para o espectador voyeurista. Esse mesmo 

voyeur também quer estar na tela sendo observado, sentindo o prazer de ser olhado, como em 

um espelho. O psicanalista Sigmund Freud (apud MACHADO, 2007b, p. 51) aprofundou o 

estudo da escopofilia e postulou que “o destino da pulsão é reverter-se no seu oposto, quando 

o prazer do olhar é transferido para o olhar do outro e a sua finalidade ativa substituída pela 

finalidade passiva (ser olhado)”: o escopofílico não quer apenas o prazer de olhar, mas 

também o de ser olhado.  

Fritz Lang, cineasta do expressionismo alemão, em seu filme Metrópolis 

problematizou o corpo quando criou em sua representação fílmica uma ginoide com atitudes e 

comportamentos semelhantes aos humanos, mas que atuava conforme os anseios e desejos do 
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personagem que a criou, ou seja, ela não possuía autonomia. Surge a indagação: onde estaria 

o sujeito? Nesse contexto fílmico, aparece um outro elemento: o da transposição de um corpo 

a outro, a transferência do ser de forma onipresente, o qual se configura em uma espécie de 

“avatar”
85

. 

A escopofilia representada em Metrópolis traduz o anseio do humano pelo uso da 

tecnologia na qual o corpo possa transmudar a outro suporte, no caso um androide, 

conceituando o deslocamento do ser para um avatar, dominando tecnologicamente o tempo, o 

espaço e a perpetuação do próprio corpo.  

Esse espetáculo de prazer na visualização de corpos em projeção logo se tornou 

também em outra forma de percepção: a de estar diante do passado, ou seja, aqueles corpos 

podiam representar fantasmas, espíritos de pessoas que já não existiam mais. Além da 

escopofilia, surge o “assombro”.  A partir dessas percepções, as associações do cinema ao 

espiritísmo aparecem fortemente, como afirma Baecque: 

 

A projeção pública igualmente não tardou muito a se ligar à vida dos fantasmas: o 

escuro da sala, o feixe de luz rompendo a escuridão, o ritula do espetáculo, todos 

esses elementos reconstituíam as condições de uma sessão de espiritísmo onde a tela 

da sala se assemelhava logo ao estado mental de cada espectador, como um estado 

de devaneio permanente onde podiam se projetar os corpos. (BAECQUE, 2011, p. 

484). 

 

Portanto, nem tudo no pré-cinema era escopofilia. Nas instalações cinematográficas 

da Exposição Universal de Paris (1900), buscou-se levar ao espectador uma experiência 

sinestésica, em que todos os sentidos humanos pudessem experienciar a simulação da 

proposta do ambiente, a levá-lo ao prazer perceptório e cognitivo. Tal prazer é da ordem da 

imersão e envolve o sujeito como um todo. Vê-se assim, um salto qualitativo em relação às 

representações de corpos anteriormente citadas. Merlau-Pounty formula a respeito do que 

pode ocorrer quando há um embate do espectador com uma obra imersiva: 

 

A percepção sinestésica é a regra, e não percebemos isso simplesmente porque o 

conhecimento científico desloca o centro da gravidade da experiência; desta forma 

desaprendemos a ver, ouvir e, de maneira geral, sentir, para, em vez disso, deduzir, a 

partir da organização do corpo e do mundo como o físico o percebe, o que devemos 

ver, ouvir e sentir. (apud TIKKA, 2009, p. 211). 
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 Do sânscrito, avatara; reencarnação de um deus, e especialmente, no hinduísmo, reencarnação do deus Vixnu; 

transformação, transfiguração (FERREIRA, 2004). O primeiro uso da palavra “avatar” nos games ocorreu em 

1977 com o jogo de exploração Avatar – um projeto da Universidade de Essex, nos Estados Unidos (SILVA, 

2010). Na linguagem contemporânea pode-se pensar em um ser criado material ou imaterial (virtual) que 

representa, substitui e age conforme o controle e os anseios de outro ser. É a presença verossímil de uma 

pessoa em outro “corpo” virtual ou não (CAVALHEIRO, 2009).  
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A escopofilia e o desejo de “entrar” na tela foram os primeiros embates do corpo 

com as primeiras imagens do pré-cinema. Segundo Machado (2007b, p. 164), houve em 1900 

um episódio em que um indivíduo conhecido por Uncle Josh, “tenta atravessar a tela do 

cinema, supondo que do outro lado iria encontrar a bela garota cuja imagem ele via 

projetada”. Posteriormente nos anos 1910, quando muitos cineastas se instalaram no bairro 

Hollywood, em Los Angeles, os filmes ali realizados deixaram de realizar as representações 

dos corpos “realistas” e a sinestesia também deixou de ser explorada, como afirma Machado 

(2007b, p. 170) que este “momento em que o modelo dito “primitivo” de cinema começa a ser 

problematizado, em que se começam a buscar soluções para a “exclusão do espectador da 

imagem”. Isso se confirma com os escritos de Baecque (2011, p. 486), os quais revelam que 

as regras e os código foram alterados nessa passagem do cinema de espetáculo da Belle 

Époque para o artifício hollywoodiano, o qual “procura sanear a tela substituindo a “verdade” 

do corpo pela maquiagem, os grunhidos pelos diálogos, a exposição pela narração”.  

Essa postura de passividade do espectador diante da tela passou a ser a forma 

tradicional de embate com o filme, embora alguns cineastas da década de 1920, citados no 

capítulo “O fluxo e o suporte”, tenham procurado romper com os cânones estabelecidos nos 

estúdios de Hollywood, ou até mesmo realizar interferências na sala de cinema 

proporcionando uma experiência de imersão como no pré-cinema. 

Nos anos 60 artistas passaram a usar seus próprios corpos em suas obras de cinema 

eletrônico, ou videoarte, como registro das próprias performances artísticas que realizavam. É 

nessa década que o corpo passa a ser um suporte para a arte e inicia-se um movimento 

conhecido por body art, como afirma Yves Michaud (2011, p. 553), ao escrever que “body-

builders, performers ou atores às margens do underground e do mundo da pornografia e da 

arte promovem práticas artísticas de modificações corporais”. Neste caso o corpo do 

espectador ainda continua passivo diante das obras. Youngblood descreve a passagem da 

importância da força física e suas representações para a instância da Cyber-Revolution: 

 

A characteristic invention of the Industrial Revolution was the power machine to 

perform the routine work of the human muscle, thus a structural tool. And the 

characteristic inventi on of the Cybernetic Revolution into which we are moving is 

the digital computer, which does the routine work of the human brain: the cerebral 

realm is the "Place" in which all experience resides. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 

347).
86
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 A invenção característica da Revolução Industrial foi a máquina de força para realizar o trabalho de rotina do 

músculo humano, assim, uma ferramenta estrutural. E o invento característico da Revolução Cibernética na 
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Ao adentrar no estudo de outras formas de cinema, de desdobramentos expandidos, 

um novo campo de relações surge: a cibernética
87

. Nesse campo, os corpos adquirem uma 

nova modalidade, que para Santaella (2004, p. 98), os corpos passam a ser biocibernéticos, ou 

seja, corpos que interagem com o ciberespaço, os quais são classificados em:  

 

QUADRO 1 – CORPOS BIOCIBERNÉTICOS 

 

Corpo remodelado Manipulação estética 

Corpo esquadrinhado Sob investigação e diagnóstico da medicina 

Corpo molecular Sob a investigação das estruturas compositivas 

Corpo digitalizado Sob escaneamento tridimensional 

Corpo simulado  Feito por algorítimos, desencarnado  

Corpo protético Ciborgue, híbrido, corrigido e expandido por próteses 

Corpo plugado Usuários do ciberespaço 

 

FONTE: SANTAELLA (2004, p. 98) 

 

O “Corpo Plugado”, por sua vez, segundo a pesquisadora, subdivide-se em cinco 

níves de imersão na relação com o ciberespaço: 

 

QUADRO 2 – CORPO PLUGADO 

 
Imersão por conexão Navegação no computador 

Através de avatares Corpo virtual, personagem, persona que representa o 

internauta dentro da realidade virtual 

Imersão híbrida Mescla de avatares com sistemas interativos de 

manipulação de imagens, vídeos e outros 

Telepresença Presença e ação à distância por meio de softwares e 

robótica 

Ambientes virtuais Realidade virtual de maior profundidade de imersão 

 

FONTE: SANTAELLA (2004, p. 99) 

 

A partir dessa pesquisa de Santaella, procurou-se entender as relações do cinema 

com o corpo, exemplificando experimentos relevantes tanto na cultura do cinema em si, como 

na cibercultura, para auxiliar na elucidação dos questionamentos da pesquisa. Porém nem 

todas as formas de corpos que a pesquisadora apresenta se enquadram na investigação aqui 

                                                                                                                                                         
qual estamos nos movendo é o computador digital, que faz o trabalho de rotina do cérebro humano: o reino 

cerebral é o “lugar” em que toda a experiência reside. (YOUNGBLOOD, 1970, p. 347, tradução nossa). 
87

 Kybernein = governo. 
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realizada e nem toda classificação é pura em si, seus direcionamentos se mesclam em termos 

práticos uns com outros, pois a cibercultura é um campo vasto e rizomático e suas aplicações 

imbricam umas às outras. Por exemplo: um corpo protético pode ser um corpo plugado com 

imersão por telepresença, ou outra combinação possível dentro de uma poética da 

cibercultura. Portanto, os subcapítulos a seguir apresentam pontos relevantes das 

especificidades associadas parcialmente à classificação, com exemplos que mesclam suas 

finalidades, modos e graus de interatividade e imersão. Em um primeiro momento, vê-se o 

estudo das relações do corpo com as próteses. 

 

4.2 Próteses  

 

Do grego – prósthesis – que segundo Santaella (2003, p. 201) “é uma parte, um 

suplemento do corpo humano que não é complexamente integrada, nem autônoma”, ou seja, 

algo acoplado, adicionado, aplicado, um tipo de acessório a ser agregado a algum dos órgãos 

ou sentidos humanos a substituí-lo ou estendê-lo em sua função, como por exemplo, o uso dos 

óculos 3D diante de uma tela com imagens estereoscópicas. Youngblood (1970, p. 181)
88

, 

escreve sobre a primeira parceria orgânica que ocorreu: “In 1963 two Soviet scientists 

amplified the bio-electrical muscle currents of a human body to operate exoskeletal 

servomechanisms attached to the limbs”.  

Além de exoesqueleto, robôs e androides, outras experiências de acoplagem ao corpo 

surgem nos anos 80 com finalidades artísticas. A experiência de expansão e hibridação das 

imagens em movimento com o corpo em uma espécie de “videoteatro”, com videocriaturas, 

foi concebida por Otávio Donasci, artista multimídia, videoperformer, cenógrafo, diretor de 

espetáculos e professor. Embora Nam June Paik houvesse incorporado o vídeo como uma 

prótese ao corpo humano em algumas performances, é Donasci quem radicaliza tal 

incorporação ao deixar a linguagem híbrida mais próxima do teatro, segundo Kak: 

 

O primeiro passo, ainda em 1981, foi retirar o monitor de TV de sua imobilidade, 

para lançá-lo em movimento no espaço tridimensional. Otávio verticalizou o 

monitor e substituiu a cabeça do ator pela tela de TV, permitindo que um único ator 

possuísse mil faces, reencarnasse rostos de pessoas mortas ou trocasse o rosto por 

outras imagens, como um único olho ocupando todo o pequeno écran. Nesse 

primeiro momento, ele começou transmitindo as imagens através de cabos, para 

depois aperfeiçoar o protótipo inicial com transmissões sem fio. (KAC, 2004, p. 

149). 
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 Em 1963, dois cientistas soviéticos amplificaram as correntes bioelétricas de um músculo do corpo humano 

para operar mecanismos do exoesqueleto ligado aos membros. (YOUNGBLOOD,1970, p. 181, tradução 

nossa). 
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O artista traz o debate do corpo com suas próteses eletrônicas/digitais em uma 

espécie de rompimento da fronteira física e expansão da mesma. Donasci ainda concebeu o 

Vídeo vivo o qual o próprio artista chama de “teatro de imagens”, que segundo Kak (2004, p. 

150) “é um sistema em que uma imagem de vídeo é projetada sobre uma tela flexível e 

moldada pelo corpo do ator, o qual, atrás da tela, dá volume à imagem”.  

 

FIGURAS 29, 30 E 31 – “TV CELLO” (1971), GALERIA BONINO, NEW YORK, NAM JUNE PAIK;  

“AEGIS” (2000), MUSEU WHITNEY DE ARTE AMERICANA E (1999) FÓRUM INTERNACIONAL DE 

ARTE DE BERLIM, KRZYSZTOF WODICZKO; “DASHNYA!” (2013), GALERIA JAQUELINE MARTINS, 

SÃO PAULO,  OTÁVIO DONASCI. RESPECTIVAMENTE.  

     
 

Também o artista polonês Krzysztof Wodiczko é pioneiro em acoplar mídias ao 

corpo. Tanto Donasci quanto Wodiczko anteciparam o uso das próteses eletrônicas que hoje, 

subjetivamente, fazem parte do cotidiano humano sob a forma de dispositivos eletrônicos, 

digitais. As artes transcendem a presença humana do mundo factual. O cinema, de certa 

forma, é uma extensão do homem, um duplo do mundo fenomênico, uma prótese.  

Assim como o Projeto Genoma Humano mapeou o genoma humano, o “Programa 

Europeu de Investigação” esforça-se para decodificar o cérebro humano. O PEI é responsável 

pelo projeto The Human Brain Project
89

 que tem por objetivo o estudo do cérebro para o 

futuro da neurociência, o futuro da medicina e o futuro da computação. Há uma pesquisa 

aprofundada para codificar e decodificar as sinapses cerebrais e assim desenvolver o 

neuromorphic computer e o neurorobotic baseados em princípios de computação cerebral. 

Quanto à complexidade do estudo do que ocorre no cérebro, Deleuze e Guattari escrevem o 

seguinte: 

 

O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada nem 

ramificada. O que se chama equivocadamente de “dendritos” não assegura uma 
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 https://www.humanbrainproject.eu/>. Acesso em: 23 ago. 2014. 



95 

 

 

conexão dos neurônios num tecido contínuo. A descontinuidade das células, o papel 

dos axônios, o funcionamento das sinapses, a existência de microfendas sinápticas, o 

salto de cada mensagem por cima destas fendas fazem do cérebro uma 

multiplicidade que, no seu plano de consistência ou em sua articulação, banha todo 

um sistema, probalístico incerto, um certain nervous system. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995. p. 24). 

 

No mesmo âmbito de pesquisa, resultados com robô operado à distância por macaco 

e exoesqueleto movido por humano paraplégico, a partir do pensamento decodificado e 

recodificado pelo computador, foram obtidos com êxito pelo cientista brasileiro Miguel 

Nicolelis em 2008 e 2014 respectivamente. Para Santaella (1997, p. 38), “desde então, muito 

se tem abordado sobre a simbiose entre o cérebro humano e as “máquinas cerebrais” nas 

literaturas e no cinema”. 

No âmbito da representação, o filme Surrogates (2009), dirigido por Jonathan 

Mostow retrata a condição humana de uma era em que a sociedade vive uma contradição, pois 

a mesma é protagonizada por avatares, corpos sintéticos controlados pelos cérebros humanos 

conectados a computadores. O filme é baseado em graphic novels
90

 com o mesmo título e 

representa em seu enredo o ano de 2054. Já na abertura do filme há um 

noticiário/documentário de pesquisas em neurociências apresentando um macaco 

movimentando um braço mecânico, aludindo assim os experimentos que Nicolelis realizou 

com Idoya e CB-1
91

. Coincidência ou não, o filme é do ano seguinte da experiência de 

Nicolelis. Sobre essa forma de telepresença robótica, Domingues explana a respeito de sua 

aplicabilidade no ciberespaço: 

 

Podemos agir a distância através de robôs. Podemos olhar a terra de fora 

através de satélites, enfim, existe toda uma outra noção de realidade causada 

pelos avanços tecnológicos. Entretando, são as tecnologias do ciberespaço 

que modificam decisivamente a condiçao social dos indivíduos, sua idade, 

diferenças e hierarquias étnicas e mesmo em suas limitações biológicas. 

Uma criança com um defeito físico pode jogar futebaol num ambiente 

virtual. Pessoas com dificuldade de andar podem caminhar num mundo e 

encontrar seus amigos, mudar para outro ambiente se teletransportando 

através de computadores e redes. (DOMINGUES, 2003, p. 25). 

 

Os humanos estão confinados em suas residências a vivenciar um “reducionismo 

biológico” ao mesmo tempo em que podem ir a quaisquer lugares por meio de seus avatares 

                                                 
90

 Uma das maneiras de definir na língua inglesa, história em quadrinhos, história dos quadrinhos, quadrinhos, 

HQ, banda desenhada, BD, gibi, revistinha. 
91

 Experiência realizada em 2008 na Duke University, Estados Unidos da América, com a macaquinha Idoya 

movimentando o androide CB1 em Kyoto, Japão (NICOLELIS, 2011, p. 292-318). 

http://www.youtube.com/watch? v=SSaBOd4pQpM&feature=related>. Acesso em: 23 ago. 2014. 
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robôs, androides que são controlados pelo cérebro de seus donos, a caracterizar também uma 

Realidade Ampliada, assemelhando-se ao que Domingues escreve sobre as relações 

interativas atuais da factualidade: 

 

No que se refere aos sistemas interativos, o corpo recebe próteses de todos os tipos 

possibilitando a aquisição e a comunicação de sinais, em diálogo com memórias de 

computadores e redes. (DOMINGUES, 2003, p. 25). 

 

O filme representa a possibilidade, a qual cientistas, artistas e cineastas vislumbram, 

de o sujeito assistir ao mundo e se relacionar com ele por intermédio de outro corpo, nesse 

caso, um corpo sintético, robótico, movido à distância pelo processo de telerobótica. Na 

diegese é apresentada uma ambientação cibernética asséptica, na qual tudo é perfeito e belo. 

Em contrapartida há um reduto de resistência que luta contra o establishment pós-orgânico 

social. Os “subversivos” do sistema preferem a organicidade com todas as suas falhas, pois 

acreditam que o sistema implantado apenas camufla a frágil realidade biológica. 

 

FIGURA 32 – FRAME DO FILME SURROGATES 

 
 

Enquanto Metrópolis mostrava uma ginoide criada em laboratório autônoma em seus 

movimentos, mas obediente aos ditames do cientista criador, vê-se em Surrogates a figura do 

androide como um avatar, não no mundo virtual intocável como costumeiramente se vê, mas 

atuante na realidade factual, sem autonomia, totalmente controlado pelo cérebro. Na 
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representação do filme, o interator
92

 estava “plugado” ao seu corpo sintético o qual 

comunicava as sensações pela via do ciberespaço.  

A seguir, o corpo interator plugado ao ciberespaço por meio dos sentidos e dos 

periféricos é apresentado. As fronteiras se imbricam a provocar percepções, sinestesias e 

cognições por meio das relações do corpo com o cinema em variados suportes. 

 

4.3 Plugados – interagir para imergir no virtual 

 

4.3.1 Interação entre fronteiras 

A partir dos escritos de Kerckhove (2009, P. 37), percebe-se que ocorreu, no decorrer 

da história, uma recuperação da autonomia humana diante dos dispositivos geradores de 

imagem a partir de quatro estágios: “1º- como mudar o canal (televisão), 2º- gravação e leitura 

em vídeo (videoteipe), 3º- tecnologias portáteis VHS e Hi-8 (câmeras) e 4º- teclados e mouses 

(computador)”.  

Enquanto artistas usavam o corpo como matéria-prima para a arte, os espectadores 

participavam dos happenings e das propostas do cinema eletrônico dos anos 60. O desejo de 

entrar na tela, apresentado no subcapítulo anterior, começou a fazer mais sentido quando o 

espectador passou a interagir com as obras audiovisuais.  

Por ocasião da Expo ‘67 de Montreal, no Canadá, no pavilhão da Tchecoslováquia, o 

primeiro cinema interativo do mundo é apresentado pelo cineasta Radúz Cincera, que o 

desenvolvera em Praga no ano anterior. Com a ajuda da uma coordenadora, os 124 

espectadores escolhiam opções de desdobramento, por meio de botões eletrônicos de votação, 

das cenas do filme One man and his world,
93

 que “rodava” no sistema Kinoautomat,
94

 uma 

espécie de precursor do Videoway
95

 Videotron lançado na década de 80.  

Nos anos seguintes, Cincera realizou outras experiências de cinema de interatividade, 

porém, o Kinoautomat continuou sendo único em sua forma de “narrativa interativa genuína 

feita com a mídia linear do filme projetado – todos os desenvolvimentos significativos 
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 Conceito elaborado por Janet Murray, em sua obra Hamlet no Holodeck, que é a capacidade de realizar ações 

nas mídias e observá-las em seus resultados; em princípio nos games, mas estendido às interações em outras 

mídias. 
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 Um homem e sua casa. 
94

 http://vimeo.com/61976707>. Acesso em: 23 ago. 2014. 
95

 Serviço interativo de TV a cabo, a oferecer serviços de valor agregado à família e que são projetados para o 

entretenimento, a informação e educação. 
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posteriores estão ligados a desenvolvimentos técnicos em sistema de exibição não-lineares 

(videodisco, CD-ROM, DVD)”, relata Christopher Hales (2009, p. 389). 

Kinoautomat trouxe a novidade de interação dentro de uma sala de cinema, no caso, 

a sala fazia parte de um espaço na exposição. Hales (2009, p. 386) confirma a importância do 

Kinoautomat para o cinema em dizer: “foi o primeiro sistema funcional de projeção de 

cinema interativo para grande audiência e de que teve papel fundamental no amplo contexto 

do cinema interativo desde os primórdios”. Kinoautomat deixou um legado de realizações 

interativas. No final da década de 70 o MIT
96

 desenvolveu o sistema hipermídia Aspen 

Interative Movie Map pela equipe liderada Andrew Lippman e com financiamento do ARPA 

que, em 1978, possibilitou o espectador a realizar uma viagem virtual na cidade de Aspen, no 

Colorado. Lev Manovich salienta a importância do projeto quanto à interatividade: 

 

If we want to relate the beginning of the new hybridization stage to some important 

projects and technologies in the history of computational media, the famous Aspen 

Movie Map interactive hypermidia system developed at MIT in 1978-9 would 

qualify as the starting point. A precursor to Google Street View (launched in 2007), 

the system combined film of streets in Aspen, still photography and diagrammatic 

drawings, and audio. (MANOVICH, 2013, p. 164).
97

 

 

A gyroscopic estabilizadora com quatro câmeras 16 mm stop-frame film foi montado 

em cima de um carro. As filmagens foram realizadas entre 10 e 14 horas para manter uma 

luminosidade mais ou menos constantes. Toda a cidade foi filmada e o filme foi montado em 

uma coleção de cenas descontínuas e transferido para laserdisc, o vídeo analógico. O menu 

sopreposto na imagem do vídeo, com indicativo de velocidade, ângulo e direção aceitava a 

interação por meio de touch-screen nos ícones da tela. Juntamente com o trajeto, podia-se 

também visualizar o mapa da cidade. “Aspen Movie Map was a simulator and therefore its 

navigation modeled the real-life experience of moving in a car, with all its limitations”, afirma 

Manovich (2001, p. 224).
98

 Posteriormente o Google comprou as empresas as quais se 

tornaram o Google Earth e Google Maps Street View. A equipe do Google experimentou com 

câmeras de vídeo de alta velocidade as primeiras filmagens de cidades e as disponibilizou na 

                                                 
96

 Massachusetts Institute of Technology 
97

 Se quisermos relacionar o início da nova fase de hibridação para alguns projetos importantes e tecnologias na 

história dos meios computacionais, o famoso sistema hipermídia interativo Aspen Movie Map, desenvolvido 

no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1978-1979, seria qualificado como o ponto de partida. 

Precursor do Google Maps com Street View, lançado em 2007, o sistema combinou filme das ruas em Aspen, 

fotografia, desenhos diagramados e áudio. (MANOVICH, 2013, p. 164, tradução nossa). 
98

 O Aspen Interative Movie Map foi um simulador e, portanto, sua navegação foi modelada na experiência da 

vida real de se mover em um carro, com todas as suas limitações. (MANOVICH, 2001, p. 224, tradução 
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Internet para que o espectador/usuário pudesse realizar incursões virtuais por cidades do 

mundo inteiro.  

Interativo também foi o filme pioneiro realizado por Bob Bejan, intitulado I’m your 

man, de 1992, o qual possuía três alternativas de enredo com estrutura ramificada, não 

lineares, possibilitando muitas combinações de narrativas. O filme durava 20 minutos, porém, 

com a demanda de possibilidades, muitos espectadores permaneciam nas salas de exibição 

para assistir às outras formas de construção da trama. Com isso, “esticava” sua duração. A 

sala de exibição possuía em cada poltrona uma espécie de joystik com botões com os quais o 

espectador realizava suas interações. 

Com a tecnologia digital dos computadores pessoais, a interatividade tornou-se uma 

possibilidade de manipulação de filmes e games realizados para esse fim. O tempo, o espaço e 

a narrativa é o espectador/usuário quem controla de acordo com o grau de interatividade com 

o “programa” disposto para tal.  

O projeto interativo Kinoautomat, da Expo 67, influenciou cineastas como Michael 

Naimark, que também trabalhou na equipe de Andrew Lippman, no projeto Aspen Interative 

Movie Map e que realizou, segundo Hales (2009, p. 390), “filmes e instalações que se 

assemelham a representações fílmicas de locais específicos, entre os quais See Banff! (1993-

94) e Be now here (1995-97)”. Também é importante destacar outras produções, como 

Moving movie (1977) e Displacements (1984).  

Essas produções de Naimark contêm o que Jean-Louis Boissier (2009, p. 119) afirma 

ser: “um fator de variabilidade que se refere ao par câmera-projetor”. Essa variabilidade diz 

respeito à interatividade, e uma delas é a substituição da câmera, esta subjetiva, pelo projetor, 

e consequentemente, pelo olhar do sujeito que posteriormente irá visualizar o filme. A essa 

variável de interação, Gilles Deleuze relaciona às primeiras realizações cinematográficas de 

câmera fixa: 

 

Em seus primórdios o cinema não é forçado a imitar a percepção natural? E, melhor 

ainda, qual era a situação do cinema no princípio? De um lado, a câmera era fixa, o 

plano era, portanto, espacial e formalmente imóvel; de outro, o aparelho de 

filmagem era confundido com o aparelho de projeção, dotado de um tempo uniforme 

abstrato. (DELEUZE, 1983 p. 10). 

 

Boissier (2009, p. 119) faz a seguinte associação aos escritos de Delleuze: “vê-se, 

hoje, semelhante estreiteza analógica em certas formas de espetáculo de simulação e de 

realidade virtual” e relaciona às obras de Naimark, como a Be now here, que consiste em 

filmagens 360º com câmera fixa, em quatro cidades diferentes, que, segundo Naimark (2005, 
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p. 436), “estavam ameaçadas, de acordo com o Patrimônio Mundial da Unesco”. Na sala de 

projeção, o projetor substitui o lugar central da câmera e consequentemente o olhar do 

observador, ou seja: câmera subjetiva. A interação ocorria por meio de um dispositivo central 

na instalação, com quatro opções, cada uma relativa a um lugar filmado. Naimark descreve o 

sistema a seguir: 

 

O sistema era composto por duas câmeras de cinema sincronizadas, lado a lado (para 

estereoscopia), lentes de grande angular de 60 graus (horizontal), para imersão, e um 

tripé motorizado de precisão, que girasse uma vez por minuto (para panorâmicas). 

Na instalação final, os visitantes usavam óculos polarizados simples para 3D e 

sentavam-se em um assoalho que girava lentamente, em sincronia com a imagem, o 

que resultava na ilusão de que o filme estava girando em torno dos visitantes. 

(NAIMARK, 2005, p. 436). 

 

Instalações interativas de cinema em espaços expositivos foram realizadas por 

Grahame Weinbren: The Erl King (1983-1986 / 2004), Sonata (1991-1993), March (1997), 

Frame (1999) e Tunnel (2000). Nelas, ele desenvolve uma concepção de narrativa em que o 

espectador é capaz de modificar o fluxo de história. Sonata é uma “instalação com dois 

monitores montados na torre e, depois de um tempo, percebe-se que as imagens retratadas 

nessas telas são realmente controlada pelo interator sentado junto ao terceiro monitor da 

instalação, que é o display interativo.  

Sonata foi composta de três “capítulos”: 1) Judith, história bíblica de uma mulher 

que decapitou o inimigo Holofernes, enganando-o a pensar que ela estava seduzindo-o; 2) 

Kreutzer de Tolstoi, um homem esfaqueia a mulher até a morte, porque suspeita que ela tem 

um caso com um violinista; e 3) Freud, uma série de cenas vívidas recordando 

acontecimentos primordiais na vida de The Wolf Man, a mais famosa história de caso de 

Freud, mais conhecido sob pseudônimo de seu paciente. As três histórias possuem pontos em 

comum que são: a violência, o sexo e o poder.  

Essas novas formas de mídias causam mudanças na forma de visualização nas telas 

interativas, diz Pierre Lévy (1999, p. 152): “a imagem perde sua exterioridade de espetáculo 

para abrir-se à imersão. A representação é substituída pela virtualização interativa de um 

modelo, a simulação sucede a semelhança”.  

Em Vilnius, capital da Lituânia um cinema conhecido como Cinema Kino Pesaka
99

 

inovou ao permitir que os espectadores usassem seus corpos como fontes de energia ao 

pedalar suas bicicletas dentro do espaço arquitetônico enquanto assistiam ao filme. A ideia de 

sustentabilidade era que a energia produzida pelo uso das bicicletas fosse usada na projeção 
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do filme. Os filmes de arte exibidos no local aconteceram uma vez por semana. O projeto com 

as bicicletas ocorreu em abril de 2010.  

Também de forma inovadora de produção e exibição, Alexandre Carvalho dirige o 

filme Fluidos
100

 (2010 / 71 minutos), com a primeira experiência realizada no CineSESC - SP, 

por ocasião da Virada Cultural. Os espectadores ficavam na sala escura a assistir à projeção 

na tela das cenas que os atores realizavam ao vivo. Houve em algumas situações a 

necessidade de pequenas mudanças no roteiro para adequação aos novos cenários, até porque 

algumas ações anteriores haviam sido feitas no período diurno, enquanto outras apresentações 

foram à noite. Nem todas as cenas foram executadas ao vivo, bem como houve também troca 

de intérpretes. Pequenos vídeos foram pré-gravados, porém, em sua quase totalidade, as 

sequências ocorreram ao vivo. 

As duas experiências anteriores retomam as ideias da performance e do happening 

originadas nos movimentos futuristas e dadaístas do início do século XIX. Nelas há uma 

expressão corporal acontecendo simultaneamente à apresentação fílmica, a qual permite ao 

corpo a participação da tela do cinema direta ou indiretamente. 

A interatividade exige do interator uma participação efetiva como pode-se ver no 

filme de produção argentina realizado por Gustavo Taretto: Medianeras (2011). A extensão e 

interação se dá quando, no fim do filme há um direcionamento para um epílogo no canal da 

Internet YouTube
101

, no qual há um bônus, um videoclipe extra com um happy end.  

Outras experiências elencadas por Souza (2012, p. 144), as quais o cinema em sua 

vertente interativa ocorrem em salas de cinema, estão dispostas a seguir: Os Sete Suspeitos 

(1985) de Jonathan Lynn, Tender Loving Care (1997) de David Wheeler, Corre (2001) de 

Cátia Cardoso, Ressaca (2008) de Bruno Vianna, Return to house on haunted Hill (2007) de 

Victor Garcia, Escolha única (2009) de Érico Alessandro, 13th Street Last Call (2010) de 

Jung von Matt, Turbulence (2010) de Nitzan Ben-Shaul e Condom, no Condom (2010) de 

Daren Finch. 

Filmes interativos mudam completamente a via tradicional de ver cinema, embora 

haja um “labirinto” limitado de possibilidades, de combinações, de narrativas e desfechos, a 

participação do observador muda a forma de ver cinema: a linearidade está fragmentada em 

ramificações, o que muda os rumos da narrativa.  

De acordo com Souza (2012, p. 144), o cinema interativo na Web, possui alguns 

exemplos de filmes relevantes, que podem ser conferidos na lista a seguir: 
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 A Gruta – filme-jogo, lançado no Festival de Cinema de Brasília em 2008 e 

posteriormente na Internet. Direção: Filipe Gontijo. Portanto, esse filme começou na sala 

escura e hoje se encontra na plataforma You Tube, na Internet. 

<www.filmejogo.com.br/#/home> 

 HBO Imagine – filme de Internet e de instalação externa de 2008. Filme promocional 

realizado pelas The Barbarina Group e Biscuit Filmworks e projetado em um cubo de 14 

metros em três grandes cidades. Nessa instalação, os espectadores eram direcionados para o 

site da empresa. <http://scaryideas.com/content/18617> 

 Outbreak (O surto) – filme de Internet da Silk Tricky de 2008. Direção: Chris Lund. 

<http://www.survivetheoutbreak.com> 

 Mário & Joana – filme de Internet de 2010. Direção: Sebastião Ribeiro e realizado 

pelos alunos de Audiovisual do Centro Universitário Senac. 

<http://www.youtube.com/watch?v=cHi4NL1HoAE> 

 O Labirinto – filme de Internet de 2010. Duração de 30 minutos. Direção: alunos de 

Rádio e TV da Unesp Bauru. <http://olabirinto.com/> 

 Newegg TV: Paul Taken Hostage! – filme de Internet de 2010. 

<http://www.youtube.com/watch?v=e_4XQJPWoFc/> 

 Deliver me to hell – filme de Internet de 2010. Duração 26 minutos. Roteirista, Diretor 

e Editor: Logan Mcmillan – Nova Zelândia. 

<http://adsoftheworld.com/media/online/hell_pizza_interactive_zombie_movie_adventure 

 Bank Run - filme de Internet da Silk Tricky de 2010. Direção: Chris Lund. 

<http://www.bankrungame.com/> 

 The Teleporter (2014), Treasure hunt (2011), The Murder (2009), The Time Machine 

(2008), The Birthday Party (2010), The Hunt (2010) – filmes de Internet. Direção: Chad 

Villella, Matt Bettinelli-Olpin e Rob Polonsky. 

<https://www.youtube.com/channel/UCX1gwdsjzSIE0eAfQh1Tt1Q/>  

<http://www.chadmattandrob.com> 

 Take This Lollipop – filme de Internet de 2011. Filme com aplicações do Facebook. 

 Survive The House – filme de Internet de 2012. Direção: Allan Mackey. 

<http://survivethehouse.com/> 

 Love & Engineering (2014) – filme interativo para o YouTube, inspirado no 

documentário de mesmo nome. Cineastas: Wietske de Klerk, Ivo van Aart, Thijs Meuwese 

& Daan Colijn, Colin Huijser. Produção VPRO. 

<https://www.youtube.com/watch?v=VMocCbPeQwk> 

 

O corpo que interage com o computador, mesmo que perifericamente, é um “corpo 

plugado” que se desdobra na experiência de “imersão por conexão”, segundo a investigação 

de Santaella (2003, p. 99), a qual afirma que: “o corpo fica plugado no computador, enquanto, 

através do acionamento dos sentidos, visão e tato especialmente, a mente navega através de 

conexões hipertextuais e hipermidiáticas, tanto nos interiores do CD-Roms quanto nas redes”. 

A seguir, vê-se o corpo do interator a “atravessar” a fronteira da tela e vivenciar o “outro 

lado”. 
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4.3.2 Corpo “dentro da tela” 

 

Percebe-se na evolução tecnológica que os anseios do homem de querer estar 

inserido na cena começam a acontecer. O personagem citado no início do capítulo, Uncle 

Josh, adoraria viver o presente, pelo fato de conseguir entrar no ambiente virtual e interagir 

com ele.  

Morton Heilig, autor do Sensorama, experimento apresentado no capítulo “O fluxo e 

o suporte”, também inventou a Máscara Telesphere, o primeiro head-mounted display, que 

proporcionou uma visão ampla estereoscópica e som estéreo. Da mesma forma, Ivan 

Sutherland criou um aparelho em forma de capacete projetado para imergir o espectador em 

um ambiente 3D visualmente simulado, em 1970. Porém, Keckhove (2009, p. 106) reconhece 

as palavras de Rheingold em afirmar que: “A ideia de pôr o observador dentro da imagem 

nasceu com o cineasta Morton Heilig e a realização da primeira máquina multissensorial 

completamente envolvente foi o seu Sensorama”. 

 

FIGURA 33 – HEAD-MOUNTED DISPLAY - NASA 

 

 

Nos anos 80, Scott Fisher
102

, com o apoio do Centro de Pesquisas Ames, da NASA, 

em Mountain View, na Califórnia, trabalhou no projeto Virtual Environment Workstation 

(VIEW), um aprimoramento do head-mounted display, de Ivan Sutherland. Fisher acrescentou 

fones com som tridimensional, microfone para reconhecimento de voz e, em colaboração com 
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Tom Zimmerman, adaptou uma dataglove, luva conectada que era usada pelo usuário e lhe 

permitia pegar objetos virtuais no ciberespaço.  

A interatividade dos sentidos com os dispositivos cibernéticos gerou a ilusão de 

penetrar numa paisagem digitalizada. Fisher chamou de telepresence
103

 a projeção do “eu” 

dentro de um mundo virtual, ou seja, o conceito de “estar lá” sem realmente estar lá, a 

projeção do “ser” em tempo real, isso retoma o conceito de Morton Heilig do teatro de 

experiência o que também Santaella aponta para os espaços de realidade virtual. Fisher
104

 diz 

que “na visualização de imagens 3D, os olhos e cérebro têm de trabalhar juntos para explorar 

o espaço das imagens e, com efeito, interagir com a imagem – mais do que uma imagem 

tradicional, plana em 2D”. Sua aplicabilidade está voltada a simuladores de engenharia, 

medicina, arquitetura, entretenimento e outros. Pierre Lévy explica com clareza a interação 

com a RV a partir de acessórios: 

 

A “realidade virtual”, no sentido mais forte do termo, especifica um tipo particular 

de simulação interativa, na qual o explorador tem a sensação física de estar imerso 

na situação definida por um banco de dados. O efeito de imersão sensorial é obtido, 

em geral, pelo uso de um capacete especial e de datagloves. (LÉVY, 1999, p. 73). 

 

A imersão por telepresença, segundo Santaella (2004, p. 99), implica “corpos 

plugados com experiências de presença e ação a distância, que, por meio de programas 

computacionais e robóticos, exploram a ubiquidade e a simultaneidade”, o que difere da 

telepresence apresentada por Fisher, a qual, por sua vez, se enquadra mais precisamente em 

outro tipo de telepresença, em que o local se torna uma realidade virtual. Embora Fisher tenha 

nomeado seus experimentos de telepresença, Kerckhove o vê como RV (realidade virtual) e a 

descreve da seguinte forma: 

 

Para entrar na realidade virtual podemos usar um capacete com visores, que nos dão 

visões estereoscópicas tridimensionais de um mundo gráfico. Ou projetar a nossa 

imagem nesse mundo sem nos metermos ralmente lá lentro. Para operar no mundo 

projetado, usamos uma luva, a Luva Virtual, que nos permite mover-nos no universo 

gráfico e manipular os objetos lá dentro. (KERCKHOVE, 2009, p. 106). 

 

As experimentações de dispositivos tecnológicos “iluminam” e ampliam o acesso à 

“caverna” cerebral da humanidade, a expandi-la, a permitir um trânsito entre o interior e o 

exterior com maior fluidez. Douglas Kellner (2001, p. 377), discorre que: “Baudrillard 
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descreveu o surgimento de uma nova sociedade pós-moderna organizada em torno da 

simulação, cuja ruptura radical com as sociedades modernas tem como Demiurgo os modelos, 

os códigos, a comunicação, as informações e a mídia”. 

 

FIGURA 34 – VISORAMA (2010), ANDRÉ PARENTE 

 
 

Visorama é um “sistema de realidade aumentada, para simular um binóculo pelo qual 

se observa uma paisagem virtual e se interage com ela”, afirma Parente
105

. “Figuras na 

Paisagem” (2010) é a instalação que utiliza o Visorama e é formada por três ambientes 

imersivos com panorâmicas: o primeiro é uma biblioteca com três narrativas de áudio, a 

segunda é uma praia com também três narrativas de áudio e a terceira é a própria sala da 

patrocinadora, onde ocorreu o evento. Uma espécie de duplo voyeurismo acontece nessa 

instalação, pois a narrativa criada pelo espectador que manipula o binóculo, permite que o 

espectador sentado em frente à tela, onde ocorre a projeção do que se vê pelo binóculo 

também torne-se um voyeur. 

Por ocasião da mostra Perceptum Mutantis realizada em 2011 nos espaços 

Expositivo, Redondo e Nicho do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, com artistas 

brasileiros e argentinos, a instalação “À sombra” (FIGURA 35), de Kátia Maciel, apresentava 

em um ambiente com seis projeções de vídeo com imagens capturadas no Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, de forma que nas paredes havia o jardim, no teto o céu e no piso a areia. No 

fundo do ambiente havia um banco no qual o visitante ao sentar-se, acionava por meio de 

sensores de presença, a projeção gradativa da imagem da sombra de uma árvore a causar a 

sensação de conforto ao espectador “participador”. A instalação ainda contava com o som de 
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ruído de folhas secas. “A instalação é o meio privilegiado dessa reflexão porque pode “expor” 

o próprio processo de produção da imagem, ou seja, porque trabalha sua ficção num espaço 

real,” diz Anne-Marie Duguet (2009, p. 56). 

 

FIGURA 35 – INSTALAÇÃO À SOMBRA 

 
 

Esta instalação dialoga com as experiências de cinema nos preâmbulos do 

entendimento do dispositivo, com a valorização do espaço ambientado, aos moldes da 

Exposição Universal de Paris (1900), para uma imersão sem que precise de óculos ou 

quaisquer outros tipos de próteses. Muitas outras instalações interativas e imersivas foram 

realizadas por Kátia Maciel e André Parente na mostra Infinito Paisaje, em 2011. Kátia 

Maciel: “Uma árvore”, “Um, nenhum, cem mil”, “Mantenha distância”, “Ondas: um dia de 

nuvens listradas vindas do mar”, “Infinito fim”. André Parente: “Estereoscopia”, “Circuladô”, 

“Na arte, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”. 

 

Este cinema não é seduzido pela tecnologia, mas, ao contrário, a seduz. Ele se 

apropria das imagens virtuais para criar uma versão cinematográfica do virtual. Este 

cinema leva às últimas consequencias o novo tecnológico, não como um clichê a 

mais, mas como possibilidade estética de um novo cinema, de uma nova imagem. 

(MACIEL, 2009, p. 257). 

 

A pele já não é a fronteira do corpo. A ciência entende que as próteses tecnológicas 

são extensões que alargam tal fronteira ao ponto de tornar o humano estendido, ampliado, 

expandido, por meio dessa cultura tecnológica; é o que afirma Cláudia Donà (apud 

KERCKHOVE, 2009, p. 195): “Como nômades telemáticos nos libertamos dos 

constrangimentos de uma coincidência histórica entre o espaço e o tempo e ganhamos o poder 

de estar em todo o lado sem sairmos do mesmo local”.  
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Dois anos depois da estreia do filme Tron (1982), o qual já problematizava essas 

questões de RV e o corpo “dentro da tela”, o romance cyberpunk Neuromancer (1984), de 

William Gibson, apresenta em seu enredo um mundo ficcional paralelo ao mundo factual, 

cujo acesso acontece por meio de conecções em rede “neural” nominado de ciberespaço. Essa 

literatura influenciou teóricos, artistas e cinegrafistas em produções que tratam do debate da 

cibercultura
106

 no meio científico, acadêmico e artístico. Douglas Kellner atualiza o 

pensamento do embate corpo/tecnologia ao afirmar: 

 

[...] é a implosão entre biologia e tecnologia: os órgãos do corpo humano são 

facilmente substituíveis por próteses tecnológicas, as personalidades são 

programáveis, a neuroquímica modifica a inteligência e a personalidade, há 

interação e implosão entre cérebros e computadores, e os indivíduos ingressam em 

novos e estranhos mundos tecnológicos. Além disso, a inteligência artificial luta 

pelo poder, e os indivíduos procuram a imortalidade por meio da criogenia ou 

externando sua personalidade em construtos de computador. (KELLNER, 2001, p. 

387). 

 

Um exemplo é a animação japonesa Ghost in the Shell (1995), um universo 

cyberpunk, criada por Masamune Shirow, a partir do mangá com o mesmo nome e inspirado 

no Neuromancer. Tanto o romance de Gibson quanto a animação de Masamune vieram a 

inspirar a trilogia hollywoodiana Matrix (1999-2003), dos irmãos Andy e Lana Wachowski.  

Vê-se no filme Matrix
107

 a representação do domínio das máquinas sobre a 

humanidade no ano imaginário de 2199, metáfora que representou com maior profundidade e 

complexidade a RV, que em Tron se iniciou menos complexa. No enredo, os humanos vivem 

no grande útero da Matrix e a alimentam com a energia de seus corpos, e essa “mãe” oferece a 

seus filhos encubados um simulacro de um mundo factual de corpos-imagens. “O pensamento 

e a percepção do corpo também são um programa sofisticado em Matrix, simulado por 

máquinas corpos-imagens, Avatares de um corpo-mente embrionário geral, parte de um 

supercérebro”, é o que diz Bentes (2010, p. 110).  

Os humanos que são retidados das encubadoras, por meio de software, tornam-se 

supostamente “libertos” da Matrix. Tais humanos quando querem imergir no simulacro, 

conectam-se por meio de plugues cerebralmente ligados a computadores. 

Assim, podem retornar à Matrix novamente, sem precisar estar na incubadora. 

Enquanto no estágio anterior os corpos ficavam inertes e inconscientes em seu torpor, nesse 

segundo momento, os corpos possuem uma pseudoautonomia para imergir na Matrix, uma 
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 [... ] o termo “cyber” é grego e significa “controle”. (KELLNER, 2001, p. 383). 
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 Matriz - Víscera na qual se faz o desenvolvimento do feto e do embrião entre os mamíferos. (Sin.: útero.) / 

Lugar onde alguma coisa se gera ou se cria; fonte, manancial.  
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Realidade Virtual, para a qual, Kellner (2001, p. 388) esclarece: “Nesse mundo, os simulacros 

ocuparam o lugar da realidade, e o corpo e a subjetividade do ser humano foram 

drasticamente alterados pelas novas tecnologias”.  

Muito tem se falado e escrito sobre a trilogia Matrix, porém tal obra ainda 

proporciona referências para um devir imaginário verossímil de desmaterialização do corpo 

em detrimento às imagens, conforme escreve Eric Felinto: 

 

Do lado do corpo, as imagens apontam para se desaparecimento, seja através de sua 

virtualização, seja por meio de uma simbiose com a máquina – simbiose que, em 

última instância, também torna o corpo um elemento secundário. [...] O corpo sai de 

cena, então, para dar lugar a fantasias que prometem, por um lado uma expansão 

infinita dos poderes da consciência e, por outro lado, a possibilidade de (re)construir 

os próprios padrões de consciência na forma de identidades alternativas. (FELINTO, 

2005, p. 65). 

 

É o que ocorre no enredo de Matrix: a virtualidade e a imagem tornam-se mais 

importantes do que a própria vivência corpórea. A vida supostamente corpórea orgânica 

apresentada no filme é sem atrativos, com representações de indumentárias precárias, bem 

como alimentos sem sabores agradáveis. Para o teórico Baudrillard, o universo cyberpunk é o 

ambiente ideal para desenvolver hibridações entre o homem e a máquina a gerar um terceiro 

elemento com variantes no mundo real e virtual, um novo sistema de vida classificada como 

ciborgue, androide ou avatar
108

, representado nas telas e já vivenciado parcialmente no mundo 

real, no qual a percepção das realidades é tênue: 

 

O imaginário era álibi do real, num mundo dominado pelo princípio de realidade. 

Hoje em dia, é o real que se torna álibi do modelo, num universo regido princípio de 

simulação. E paradoxalmente o real que se tornou a nossa verdadeira utopia – mas 

uma utopia que já não é da ordem do possível, aquela com que já não pode senão 

sonhar-se, como um objeto perdido (BAUDRILLARD, 1991, p. 153). 

 

A telepresença, por Santaella, refere-se ao sujeito que se coloca virtualmente em 

outro local visivelmente em tela e relacionável com outros sujeitos do mundo factual por meio 

de conexões cibernéticas, ou quando o sujeito se coloca em outro local por meio da 
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 O termo ciborgue é uma contração de "organismo cibernético" (em inglês: cyborg - cybernetic organism) e 

foi inventado pelo engenheiro biomédico Manfred Clynes, em 1960. Clynes o definiu como "a mistura do 

orgânico com o maquínico, ou a engenharia da união entre sistemas orgânicos separados" (GRAY, MENTOR, 

FIGUEROA-SARRIERA, 1995, p. 2). 

O termo androide, do grego andro, homem e oide, do grego antigo εἶδος (eîdos), aspecto; portanto, um 

autômato com forma humana.  

O termo avatar, do sânscrito, designa o representante corpóreo de uma divindade na Terra. O primeiro uso da 

palavra “avatar” nos games ocorreu em 1977 com o jogo de exploração Avatar – um projeto da Universidade 

de Essex, nos Estados Unidos. Disponível em 

www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed.../contemporanea_n15_10_Silva.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2013. 
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telerobótica. Por exemplo, ocorre nos dias atuais, por meio da Internet, videoconferências e 

cirurgias realizadas à distancia pelo processo da robótica. 

 

4.4 O corpo nas poéticas de navegação, software e banco de dados 

 

O ciberespaço possui três poéticas segundo Leão (2003, p. 541): poética da 

programação, poética da navegação e poética dos bancos de dados. A primeira diz respeito ao 

software em sua apropriação e subversão do propósito a que foi destinado. A segunda, de 

acordo com a pesquisadora, é também conhecida como browser art, a qual se destina à 

apropriação de elementos de navegação a transformá-la em outras possibilidades de tráfego 

por entre links e interfaces a modificar assim sua “normalidade” de fluxo na rede. E a última 

poética, de acordo com a autora, trata-se de uma estética aplicada a banco de dados, pelo qual 

obras de audiovisual são compostas a partir do acesso a essas informações armazenadas em 

memória e expostas em instalações de cinema. Para tais poéticas o corpo do observador 

adquire posturas de interação a obter experiências perceptórias, sinestésicas e cognitivas. 

Um grande momento do cinema de banco de dados digital é a experiência do 

cineasta Peter Greenaway ao elaborar o projeto multimídia Tulse Luper Suitcase
109

 com 

propósito para ser apresentado em sala escura de cinema, DVD, exposições em galerias e 

museus, romance, literatura, teatro, site, jogo on-line e também no Second Life
110

. O cineasta 

torna-se um VJ (video-jockey) enquanto as apresentações são feitas fora do circuito da 

tradicional “sala escura”, mais precisamente em shows.  

Segundo Peter Greenaway, o cinema tradicional “morreu” em 13 de setembro de 

1983, quando o controle remoto entrou na sala de estar dos lares em todo o mundo e que o 

“novo cinema”, portanto contemporâneo, deve ser multimídia e interativo
111

. “[...] a cada 

apresentação, o cineasta/VJ cria ambientes imersivos com múltiplas telas, desconstruindo a 

unidade narrativa e a contiguidade espacial”, formula Fernando Salis (2009, p. 222) a respeito 

das apresentacões de Greenaway. Na cinematografia de Grenaway há “revoluções” no modus 
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 The Tulse Luper Suitcases reconstrói a vida de Tulse Luper, um escritor profissional e realizador, com uma 

vida de prisões. Ele nasceu em 1911 em Newport, South Wales e presumivelmente ouviu-se falar dele pela 

última vez em 1989. Sua vida é reconstruída a partir da evidência de 92 malas encontradas em todo o mundo - 

92 é o número atômico do elemento urânio. O projeto inclui três filmes, uma série de TV, 92 DVDs, CD-

ROMs e livros.  
110

 Mundo virtual em 3D de interatividade e imersão na rede mundial de computadores (Internet), onde o 

humano do mundo real se inscreve e escolhe um avatar para viver nesse ambiente de simulacro.  
111

 Entrevista dada à TV Estadão em 12.05.2012, por ocasião do Seminário Fronteiras do Pensamento em São 

Paulo. 
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faciendi e no modus operandi e com isso há uma provocação, um estranhamento no modus 

vivendi do espectador diante de suas obras. 

O VJ torna-se um performer onde manipula em uma tela Touch sreen conectada em 

computadores, a gerar muitas possibilidades em uma espécie de “regência” do espetáculo. 

“Interessante espiral histórica: é justamente na articulação entre essas novas tecnologias de 

imagens “imateriais” e a onipresença da linguagem audiovisual do capitalismo fetichizante 

que a imersão corporal na arte renovada, como deseja Greenaway”, complementa Salis (2009, 

p. 223).  

 

FIGURA 36 – VJ PETER GREENAWAY PROJETANDO TULSE LUPER SUITCASE 

 

 

A poética do software se vê em muitas obras, como por exemplo, os experimentos 

em projeções externas de Krzysztof Wodiczko, artista, cineasta e ativista social, que, a partir 

de 1981, utiliza o espaço público urbano em uma espécie de conscientização do potencial da 

capacidade da arquitetura, tanto para espelho, tanto para criar valores culturais. Ele usa as 

fachadas dos edifícios como telas para suas projeções, revelando poderosas mensagens 

ocultas, que formulam as nossas atitudes sobre questões sociais e históricas importantes.  

De acordo com Lois Ascher (2010)
112

, o próprio artista faz uma declaração do seu 

trabalho: "I want to analyse the relationship between the human body, the body of someone 
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 Eu quero analisar a relação entre o corpo humano, o corpo de alguém que vive aqui, e o corpo social e no 

corpo das formas arquitetônicas e espaciais em torno desse corpo. (ASCHER, 2010, 

http://people.lib.ucdavis.edu/~davidm/xcpUrbanFeel/ascher.html, tradução nossa). Acesso em: 5 out. 2014. 
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who lives here, and the social body and the body of the architectural and spatial forms around 

that body".  

Com o objetivo de dar voz e visibilidade às mulheres que trabalham nas máquinas do 

parque industrial de Tijuana, no México, o artista Krzysztof Wodiczko criou uma espécie de 

cinema “ao vivo” em 2001, através da tecnologia das novas mídias. 

 

FIGURA 37 – PROJETO TIJUANA 

 
 

Foi projetado um fone de ouvido com uma câmera integrada e um microfone, a 

permitir que as mulheres podessem mover-se livremente, a manter dessa forma o foco da 

imagem em transmisão. Não só a imagem era “ao vivo”, como também o som era propagado 

por alto-falantes conectados ao sistema. O que se via e ouvia eram os testemunhos de 

mulheres com as mais variadas questões, incluindo trabalhos relacionados a abuso de várias 

formas, inclusive sexual, desintegração familiar, alcoolismo e violência doméstica. Tudo era 

visto e ouvido pelos espectadores em uma praça pública em duas noites consecutivas, para um 

público de mais de 1.500 pessoas, com projeções na fachada de diâmetro de 60 metros do 

Teatro Omnimax, no Tijuana Cultural Centro (CECUT)
113

. A obra usou os recursos do video 

mapping, projeção previamente planejada para uma arquitetura já edificada ou construída para 

essa finalidade. O artista em questão realiza muitas de suas obras com essa técnica, conhecida 

no meio cinematográfico como Projeção Mapeada. 
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 O Projeto CECUT fazia parte de InSITE2000, projeto binacional de arte contemporânea com base na 

investigação artística e ativação do espaço urbano em San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México. 

O projeto foi apresentado em Architectural Association, publicação AAfiles #43. 
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A Projeção Mapeada, que tem por conceito o video mapping – técnica que consiste 

na projeção, em tempo real, nas fachadas de construções arquitetônicas por meio de software 

e projetores – torna-se um cinema que se interpõe como uma membrana entre o dentro e o 

fora da “caverna”, uma “roupa”, uma “pele” na arquitetura, a qual se transforma em suporte 

para um embate com o próprio mundo factual, como diz Wilson Oliveira Filho (2013, p. 117): 

“Isso começa a ocupar as cidades, transforma-se a cidade em tela com o live cinema. Também 

compreendemos a performance e particularmente as apresentações mapeadas como algo ainda 

indefinido”.  

 

FIGURA 38 – LIVE CINEMA 

 

 

Live cinema
114

, que também se tornou evento, é o experimento cinematográfico que, 

em sua expansão, explora os ambientes urbanos abertos, como fachadas de edifícios, para as 

projeções das imagens geradas por meio de conexões entre celulares e computadores, em 

tempo real. Quaisquer indivíduos enviam, por meio do celular, palavras ou imagens que 

instantaneamente são projetadas em fachadas previamente escolhidas para o evento. Ainda 

segundo Oliveira Filho, a necessidade de uma nova forma de cinema nasce do próprio meio: 

 

Os artistas de live cinema, de práticas como o mapping, entendem que uma nova 

forma de se conceber e de executar o cinema nasce na cidade mais e mais caótica do 

século XXI. Entendem que o cinema é a arte da projeção e que a sala escura convive 

com as projeções ao ar livre. (OLIVEIRA FILHO, 2013, p. 117). 
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 http://livecinema.com.br/conceito/>. Acesso em: 5 out. 2014. 
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Além de usar monumentos, edifícios e parques, o live cinema também acontece em 

espaços fechados, como museus, centros culturais, entre outros, nos quais um VJ comanda o 

show por meio de computadores e projetores que interagem com os espectadores/participantes 

por meio de smartphones.  

Para Oliveira Filho (2013, p. 117), “trata-se de compreender o cinema como 

projeção, como performance, de pensar para além do narrativo, mas ciente do acontecimento 

que cerca o contato em real time com a imagem”. Tal cinema revela um ato criativo sob a 

forma de audiovisual que transcende o meio, o espaço e o tempo. Um cinema filho de seu 

tempo, que aponta para um futuro que acontece aqui e agora, gerado em tempo real, por meio 

de celulares, como afirmam Rachel Rosalen e Rafael Marchetti: 

 

É uma plataforma onde o público interage diretamente na criação audiovisual 

através da aplicação web para celulares smartphones. O público, que acessa a 

aplicação web, é convidado a escrever palavras-chave. Estas palavras-chave são 

utilizadas pela plataforma para buscar na Internet, em tempo real, imagens relativas 

às palavras. Além de enviar as palavras-chave, o público pode interagir com suas 

próprias imagens utilizando o recurso do touch-screen do smarthphone, tornando-se 

assim, parte de uma intervenção coletiva. (ROSALEN; MARCHETTI, 2013). 

 

Na experiência da Projeção Mapeada, ocorrem duas maneiras de ocupação das 

fachadas dos edifícios: a primeira, a qual já foi comentada como live cinema – em tempo real 

– com uma poética de interação, navegação, banco de dados e softwares, e a segunda, que 

acontece como uma intervenção nas próprias formas arquitetônicas do edifício, em uma 

espécie de “brincadeira” de desconstrução e manipulação do espaço delimitado, ou seja, 

mapeado previamente para o evento, ou mesmo apenas projeções de imagens delimitadas em 

uma área. 

 

FIGURA 39 – PROJEÇÃO MAPEADA NO TEATRO BOLSHOI, MOSCOU, FESTIVAL CIRCLE OF LIGHT 
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O cinema de poéticas cibernéticas tem em Jeffrey Shaw, Peter Weibel e Lev 

Manovich, aportes teóricos e práticos de grande relevância no estudo da comunicação. 

Alguns trabalhos de Shaw serão mencionados nessa pesquisa devido à importância 

no cenário das poéticas cibernéticas de cinema. Shaw criou a Cave juntamente com a 

Universidade de Illinois, que se tratava de um ambiente de RV, instalado em Tóquio em 1997. 

O trabalho conFiguring the Cave, segundo o próprio Shaw consistia em: 

 

Imagens estereoscópicas geradas por computador em tempo real são projetadas nas 

três paredes e no assoalho de uma sala especialmente construída, criando uma 

experiência de realidade virtual de imersão total para os observadores. A interface 

do usuário nessa instalação interativa é uma marionete de madeira, quase em 

tamanho natural, com a forma estereotipada do manequim de madeira dos artistas. 

(SHAW, 2005, p. 360). 

 

O boneco de madeira situa-se no centro da instalação e os dispositivos eletrônicos de 

interação se encontram nas articulações da marionete. “O movimento do corpo e dos 

membros da marionete causam mudanças dinamicamente nos parâmetros do software gerador 

de imagens em tempo real”, descreve Shaw (2005, p. 360). 

Além do embate com a imersividade nas imagens projetadas, há outro ponto a 

destacar que é a relação do corpo do observador imerso com o corpo da marionete. O corpo 

manipulado pelo corpo, de acordo com o autor: 

 

Uma metalinguagem das relações funcionais entre coordenadas corporais e 

espaciais. Essas relações são físicas e conceituais, criando um mundo 

antropomórfico que se liga à longa história, em todas as culturas, do conjeturar sobre 

o corpo como o locus e medida do universo. (SHAW, 2005, p. 361). 

 

Em outros experimentos, Shaw recoloca o corpo do observador como o 

“protagonista” nas projeções. O primeiro deles é o E.V.E.
115

, um ambiente de realidade 

virtual, imersivo e interativo, conforme relata Boissier (2009, p. 120), “a sala é um domo e o 

projetor que varre o se sustenta por meio de um braço de robô tomado de empréstimo à 

indústria automobilística”. O robô-braço localiza-se no centro desse domo, no qual há dois 

projetores estereoscópicos que giram em todas as direções. Os movimentos do robô-braço são 

sincronizados e rastreados com o capacete que um espectador usa para comandar e direcionar 

a visão. O espectador usa óculos polarizados para visualização estereoscópica. O espectador 

pode mover o quadro de imagem em toda a superfície de cúpula e de forma interativa explorar 
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as cenografias virtuais gerados por computador. Um joystick permitia ao espectador controlar 

o movimento para frente e para trás das imagens virtuais. Ainda de acordo com Boissier: 

 

O sistema E.V.E., sugido em 1993, um verdadeiro projeto de cinema, suscitou obras 

convincentes e corajosas, como o filme sem fim e multicanais Si poteris narrare, 

licet (2002), de Jean-Michel Bruyère, cuja referência é a arte do afresco. 

(BOISSIER, 2009, p. 120). 

 

Em 1995, a experiência EVE foi refeita, porém, à semelhança ao Periscópio da Torre 

de Ulisses, Castelo de São Jorge, Lisboa, Portugal, citado no capítulo “Ambientes imersivos”. 

As imagens projetadas na cúpula são de um espaço real, ou seja, externa ao museu onde a 

instalação fora montada, como afirma Parente: 

 

Essa espécie de caverna de Platão digital impressiona, pois não há nada que possa 

escapar ao olhar do espectador, já que a imagem é “produzida” pelo próprio olhar do 

espectador: para onde ele olhar, a imagem sempre estará numa espécie de presença 

panóptica desconcertante. (PARENTE, 2009, p. 43). 

 

Posteriormente Shaw usa o domo do EVE para implementar o projeto T_Visionarium 

I como parte do European Cultural Capital Lille Festival em 2004 e na Casa 

Dell’Architettura Rome em 2006, como parte da exposição internacional La Rivoluzione 

Algorithmica. 

 

FIGURAS 40 – EVE E T_VISIONARIUM I 

 
 

O braço-robô no centro do domo foi substituído por um tripé e, “by means of the 

touch screen interface, the viewer then selects an option from a recombinatory search matrix. 

The matrix allows for algorithmic searching and recombination of data sets from within a 
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televisual database”
116

, segundo o site da UNSW
117

. Foram capturadas transmissões de canais 

de televisão de toda a Europa para em seguida serem analisadas e organizadas em um banco 

de dados adequado para a remontagem em tempo real. A interação do observador dava-se 

quando este digitava uma palavra e o sistema fazia uma varredura e recombinava tudo o que 

se relacionava à palavra digitada. O observador experimentava uma sincronicidade de vídeos 

relacionados entre si pela palavra-chave pesquisada. O projeto ainda contava com visores 

estereoscópicos e som stereo.  

O terceiro projeto exemplificado de Shaw é o T_Visionarium II, aplicado ao 

ambiente AVIE
118

, um espaço de RV com um sistema de projeção panorâmica estereoscópica 

em 360º, o qual permite que o observador navegue virtualmente no espaço infinito 

tridimensional de informação audiovisual por meio de banco de dados semelhante ao 

T_Visionarium I.  

 

FIGURA 41 – AVIE E T_VISIONARIUM II 
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 Por meio da interface touch screen, o espectador seleciona uma opção de recombinar, a partir de uma busca 

na matriz. A matriz permite pesquisas algorítmicas e recombinação dos conjuntos de informações dentro de 

um banco de dados televisivo. (http://www.icinema.unsw.edu.au/projects/t_visionarium/t_visionarium-i/> . 

Tradução nossa.). Acesso em: 5 out. 2014. 
117

The iCinema Centre for Interactive Cinema Research,fundado em 2002, é um centro multi-corpo docente 

abrangendo as Faculdades de Arte e Design, Artes e Ciências Sociais, Engenharia, Direito e Ciência da 

Universidade de New South Wales (UNSW). 
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O observador é quem comanda a narrativa, a sequência, enfim, está literalmente nas 

mãos do interator o “começo, o meio e o fim” das projeções, tanto no que diz respeito ao 

audiovisual quanto ao tempo de exibição. “T_Visionarium II‘s database of digital television 

broadcasts contains over thirty hours of material recorded from fifty-six different programs 

aired on the five Australian channels”
119

. O projeto realizado pela primeira vez no Scientia, 

University of New South Wales, Sydney, 2006. 

Jeffrey Shaw, em 2014, aperfeiçoa o sistema e apresenta o projeto T_Visionarium III 

no Scientia, University of New South Wales, Sydney, Austrália. Tal projeto alcança uma 

maior interatividade e imersividade pois o espectador pode interferir na edição: “allows 

viewers to edit, save and re-edit their own spatial navigation, as well as those of previous 

users, through a televisual database and apply a recombinatory search matrix to create 

emergent narratives from the database’s network of digital streams”
120

. O cineasta está em 

constante aperfeiçoamento dos sistemas interativos e imersivos. A poética de banco de dados 

possibilita uma interatividade rizomática na qual o interator participa quase que realizando o 

próprio filme em si. Nesse sistema há liberdade de manipulação de narrativas e edições na 

apresentação. 

 

FIGURA 42 – T_VISIONARIUM III 
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 T_Visionarium II são transmissões de televisão digital com base de dados que contém mais de 30 horas de 

material gravado 56 programas diferentes ao ar nos cinco canais australianos. 

(http://www.icinema.unsw.edu.au/projects/t_visionarium/t_visionarium-ii/> . Tradução nossa). Acesso em: 5 

out. 2014. 
120

 Permite os espectadores editar, salvar e re-editar a sua própria navegação espacial, bem como os dos usuários 

anteriores, através de um banco de dados televisual e aplicar uma recombinação de busca na matriz para criar 

narrativas emergentes em rede de banco de dados de fluxos de digitais. 

(http://www.icinema.unsw.edu.au/projects/t_visionarium/t_visionarium-iii/>. Tradução nossa). Acesso em: 5 

out. 2014. 
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A tendência na aplicação de bancos de dados na interatividade cinematográfica 

também é vista nos experimentos de Lev Manovich, que criou em 2005 o Soft Cinema. 

Segundo o autor há quatro ideias implícitas no projeto: 1 – cinema algorítmico, 2 – cinema de 

banco de dados, 3 – macrocinema e 4 – cinema multimídia. O projeto consistia no construto 

de um DVD em associação com a MIT, no qual quatro filmes são editados com narrativas 

diferentes a usar bancos de dados de mídia.  

 

FIGURA 42 – INTERFACE DO SOFT CINEMA DE LEV MANOVICH 

 

 

Segundo Manovich
121

, “the DVD was designed and programmed so that there is no 

single version of any of the films. All the elements […] are subject to change every time the 

film is viewed”. Assim, este formato de cinema rizomático permite ao sujeito total 

participação na construção da projeção a interferir nos bancos de dados e escolhas, como 

relata Manovich: 

 

Navigating the Database is the Soft Cinema project’s first DVD published and 

distributed by The MIT Press (2005). Although the three films presented on the 

DVD reference the familiar genres of cinema, the process by which they were 

created and the resulting aesthetics fully belong to the software age. They 

demonstrate the possibilities of soft(ware) cinema – a ‘cinema’ in which human 

subjectivity and the variable choices made by custom software combine to create 
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 O DVD foi concebido e programado de modo que não existe uma versão simples de qualquer dos filmes. 

Todos os elementos – [...] – estão sujeitos a mudanças cada vez que o filme é exibido  
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films that can run infinitely without ever exactly repeating the same image 

sequences, screen layouts and narratives. (MANOVICH).
122

 

 

 

Tais exemplos ilustram o caminho percorrido pelo cinema em envolver o corpo do 

observador nas suas evoluções nos modos de operação e interação. Essa trilha histórica de 

espaços, tecnologias e participação do sujeito pode estar ainda em uma fase embrionária de 

um devir qualitativo de relações do corpo e do sujeito com as realidades comunicacionais de 

cinema, visto que a tecnologia não é estanque. 

Em um imaginário, pode-se ver adiante, que cientistas, artistas e teóricos vislumbram 

novas possibilidades de suportes e novos trânsitos da imagem em computadores e corpos com 

implantes tecnológicos, a inaugurar uma nova fase para a cultura do cinema, ainda em 

construção. 

Para entender um devir tecnológico é necessário conhecer alguns dos experimentos 

contemporâneos relacionados à computação realizados nos laboratórios científicos. Um 

desses experimentos é o nanotubo, segundo Ray Kurzweil: 

 

Todo espectro dos dispositivos eletrônicos pode ser construído usando-se nanotubos. 

Como um nanotubo é essencialmente uma folha de grafite que tem apenas um átomo 

de espessura, ele é imensamente menor que os transistores de silício em um chip 

integrado. Embora extremamente pequenos, eles são bem mais duráveis que os 

dispositivos de silício. (KURZWEIL, 2007, p. 156). 

 

Silício é um elemento químico em estado sólido usado para fabricação dos 

transistores, conhecidos por “chips” nos computadores. Seu uso iniciou-se em 1959, no norte 

da Califórnia, hoje conhecido como Vale do Silício, e na década de 60 foi largamente usado 

pelas empresas de eletrônicos. Além da substituição do silício por nanotubos tornaria mais 

rápidos os computadores. “A nanotecnologia é a tecnologia construída no nível atômico: 

construir máquinas um átomo de cada vez. Nano significa um bilionésimo de metro, que é a 

largura de cinco átomos de carbono”, afirma Kurzweil (2007, p. 191). Outra possibilidade que 

também está em processo laboratorial é a computação quântica. Os computadores quânticos 

teriam a capacidade de resoluções que nem milhares de computadores digitais juntos 
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 Navigating the Database do Soft Cinema foi o primeiro projeto em DVD publicado e distribuído pela MIT 

Press (2005). Embora os três filmes apresentados no DVD referencie gêneros conhecidos de cinema, o 

processo pelo qual eles foram criados e o resultado estético pertencem totalmente a era do software. Eles 

demonstram as possibilidades de cinema software - um "cinema", em que a subjetividade humana e as 

escolhas de variáveis feitas por software personalizado se combinam para criar filmes que podem ser 

executados infinitamente sem nunca repetir exatamente as mesmas sequências de imagens, layouts de tela e 

narrativas. (MANOVICH, http://www.softcinema.net/?reload, tradução nossa). Acesso em: 5 out. 2014. 
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resolveriam. Para se ter um comparativo entre computadores digitais e quânticos, Kurzweil 

descreve: 

 

A computação digital é baseada em bits (pedaços) de informação que estão ligados 

ou desligados – zero ou um. Bits são organizados em estruturas maiores como 

números, letras e palavras, que, por sua vez, podem representar praticamente 

qualquer forma de informação: texto, sons, imagens, imagens em movimento. A 

computação quântica, por outro lado, é baseada em qu-bits (pronuncia-se quiu-bits), 

que essencialmente são zero e um ao mesmo tempo. (KURZWEIL, 2007, p. 157). 

 

Para a computação digital o bit apresentará um caminho, para a quântica, o qu-bits 

mostrará dois caminhos, portanto, ao multiplicar por milhares de qu-bits, a navegação se 

tornará infinitamente mais rápida e rizomática em maior plenitude. Este preâmbulo indica o 

que pode vir a ser o cinema futuramente. A ideia é assistir a filmes com projeções corpo-

imagens por meio da nanotecnologia implantada cerebralmente e assim acessar o outro lado 

do portal tornando-o tão real quanto a realidade do mundo fenomênico: Já não será o olho que 

fornecerá as imagens para o cérebro, mas o cérebro as receberá diretamente através da 

bionanotecnologia. É sonhar acordado. Em um futuro próximo pode ser que isso venha a 

acontecer, como afirma Peter Weibel ao prognosticar o cinema quântico em uma Realidade 

Virtual: 

 

Computadores quânticos substituirão os computadores eletrônicos no futuro. Essa 

nova tecnologia do computador capacitará o desenvolvimento do código 

cinematográfico a partir de uma relação 1:1 (1 espectador – 1 filme – 1 espaço – 1 

tempo) para um ambiente virtual distribuído de usuários múltiplos (x espectadores – 

x filmes – x espaços – x tempos). Nessa realidade virtual dispersada, cem 

espectadores vão atuar não apenas na frente da tela, mas atrás dela também. A 

tecnologia da Internet já serve como nova etapa para a comunicação visual. Mundos 

reais e simulados tornam-se modelos, entre os quais ocorrem ligações e 

transformações variáveis e que se tornam similares. (ver The Motion Picture Matrix, 

1999) (LEÃO, 2005, p. 350). 

 

Essas “profecias” estão no imaginário de possibilidades, mas embasadas nos 

princípios científicos dos laboratórios e empresas que trabalham esses procedimentos e que já 

obtem alguns resultados aparentes. Quanto ao corpo do observador, este, segundo Weibel 

(2005, p. 352), “torna-se a interface entre o mundo virtual e o mundo real”. 

Pode-se ver ao longo da pesquisa que a interatividade é uma chave de acesso às 

novas modalidades de cinema, como esse devir quântico e nanotecnológico. Hoje, o que mais 

se aproxima dessa realidade descrita são os games do tipo RPG
123

 que estão associados à RV, 

os quais revelam a criatividade dos jogadores/observadores. A interatividade rompe com as 
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narrativas tradicionais de cinema a dispor, mesmo que limitadas, possibilidades de 

visualizaões quase rizomáticas de superfície, pois que rizoma para Deleuze e Guattari é algo 

muito mais profundo: 

 

Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 

com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a 

traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, 

inclusive estados de não-signos. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 31) 

 

Tais jogos de RPG, por terem uma estrutura que possibilita ao jogador determinar a 

direção que o jogo tomará, torna o usuário livre e autônomo para improvisar, como afirma 

Parente (2009, p. 42), “a experiência do espaço se torna possível por um processo de 

simulação sensorial do espaço, por intemédio do dispositivo ou interface que responde aos 

movimentos do interator”. 

Inspirado na interatividade, na nanotecnologia e na computação quântica, cineastas 

criaram obras que apresentam essa realidade em seus enredos. Gamer é um filme de ficção 

científica de 2009, dirigido por Mark Neveldine e Brian Taylor. 

Logo nas primeiras cenas aparecem Projeções Mapeadas e outras formas de imagens 

nas arquiteturas de várias cidades a indicar lugares distintos do planteta. As imagens são 

indícios do que está ocorrendo na narrativa temporal do filme: um nome pessoal, a palavra 

“slayers”, homens armados e o criador do programa slayers. Em seguida, as cenas são do 

campo de batalha, onde prisioneiros armados lutam, no sentido mais literal, para sobreviver. 

A interface do local de batalha é semelhante à dos jogos eletrônicos de RPG de lutas, 

e conta inclusive com pontuações para as mortes efetuadas. A cada luta, o prisioneiro, como 

em jogos eletrônicos, tem de chegar ao local que o levará para a próxima fase, ou seja, a 

próxima batalha. Porém, nenhum prisioneiro escapava com vida até a última fase dos jogos 

mortais que o presídio promovia, pois todos eles eram condenados e estavam no “corredor da 

morte”. 

Nos cartazes e Projeções Mapeadas aparece em destaque o nome de Kable, apelido 

do prisioneiro Tillman, personagem interpretado pelo ator Gerard Butler, que após vencer a 

batalha das cenas iniciais, restaria apenas três, a totalizar 30, para garantir sua liberdade. A 

sociedade acompanhava por meio das mídias o reality show Slayers
124

, jogo criado por Ken 

Castle, um bilionário que anteriormente já havia criado Society, um ambiente de simulação no 

qual humanos controlavam seus personagens “virtuais”, que eram na verdade outros humanos 
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reais. Em Society, as pessoas faziam adesão ao programa e optavam para controlar se tinham 

dinheiro, ou optavam para serem controlados. 

 

FIGURA 44 – FRAME DO FILME GAMER  

 
 

O projeto Slayers, aprovado pelo governo dos Estados Unidos e controlado pela 

empresa de Castle, trata-se de um implante por nanocélulas controláveis no cérebro do 

prisioneiro e vendidos os direitos de controle do prisioneiro a um jogador externo. No caso do 

prisioneiro Kable, era controlado pelo jovem Simon Silverton, o qual, em sua casa, possuía 

um ambiente de realidade virtual com interfaces parecidas com telas da instalação de Jeffrey 

Shaw, T_Visionarium II e gráficos que lembram outras referências fílmicas como o Minority 

Report (2002), dirigido por Steven Spielberg. As interações nesse tipo de visualização tem 

causa e efeito, segundo Weibel: 

 

As interações do observador com o mundo de imagens irão tornar-se bidirecionais. 

Uma causa no mundo real terá um efeito no mundo virtual e, inversamente, uma 

causa no mundo virtual terá um efeito em outro mundo virtual paralelo ou no mundo 

real. (WEIBEL, 2005, p. 352). 

 

No caso da representação fílmica ainda maior as causas e feitos, pois que o virtual é 

efeito direto no real do presídio. Paralelamente ao poder midiático de Castle, um grupo de 

resistência surge na trama a invadir o sitema a alertar a população dos riscos de dominação 

em massa por parte de Castle e governos.  

Após Kable vencer as duas lutas seguintes, um hacker líder da resistência entra em 

contato via sistema de rede com Simon, o garoto que tinha a concessão de uso do prisioneiro e 

o informa que mesmo que ele ganhe a última batalha, Kable será morto, pois Castle tem o 

controle e jamais um preso condenado sairia da prisão, mesmo que ganhasse o jogo. O que 
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Castle vislumbra é a audiência e o poder de domínio. O harcker avisa Simon que o mesmo 

deveria liberar o Kable para que ele pudesse agir na última batalha por conta própria. E assim 

acontece: Simon libera Kable do controle, o qual ganha a última luta, sai do presídio com a 

ajuda do grupo da resistência. Kable encontra sua esposa e a leva para a “resistência” 

desprogramá-la. O grupo também descobre a origem do programa Slayers e o que houve com 

Tillman para ser enviado ao presídio. Tudo não passava de uma armação de Castle. Após 

esses acontecimentos, Tillman vai ao encalço de Castle, o qual confessa o crime cometido por 

Tillman através do controle mental. Na luta final de Tillman com Castle, este demonstra que 

tem o controle mental sobre aquele. Alguns integrantes do grupo da resistência, via rede, 

conecta Simon ao cérebro de Tillman, o qual assume novamente o controle e passa a lutar 

com Castle. Tillman derrota o vilão, abraça esposa e filha e pede para os engenheiros da 

Empresa Castle desligarem as conexões entre o sistema e os cérebros da população. Os corpos 

outrora dominados, são desligados dos programas Slayers e Society. Quanto a questões do uso 

do corpo na sociedade do factual do devir, Domingues esclarece alguns pontos a considerar: 

 

A cibercultura propõe uma forte questão antropológica: repensar a dimensão do 

corpo. As tecnologias numéricas, as interfaces e as redes oferecem novas formas de 

vida expandidas pelas tecnologias ao que se denomina pós-biológico. 

(DOMINGUES, 2003, p. 95). 

 

O filme termina com o clichê de “final feliz”. Mais uma vez o filme apresenta o 

corpo do interator como aquele que faz a narrativa acontecer, como alusivamente escreve 

Weibel: 

 

As interações controladas pelo observador entre mundos reais e virtuais e entre 

diferentes mundos virtuais paralelos nas instalações baseadas no computador ou na 

rede capacitam o espectador a ser o novo autor, o novo câmera, o novo editor, o 

novo narrador. O observador será o narrador nas instalações multimídia do futuro 

por meio da rede. Os observadores criam, por meio de sua navegação, novas formas 

de narrativa em instalações baseadas na rede ou no computador. (WEIBEL, 2005, p. 

352). 

 

O enredo traz o debate dos conceitos de humanidade imbricados com a tecnologia a 

ponto de ser visto como um trans-humano, como aponta Felinto: 

 

O transhumano é um ser que transcende as fronteiras da espécie, do gênero e até 

mesmo de seu reino, já que, de certo modo, pode resultar da combinação entre o 

animal e o mineral – por exemplo, das pastilhas de silício que, implantadas em seu 

corpo, ampliaram suas capacidades físicas e mentais. [...] repousa na ideia de 

superação dos limites impostos pelo estado natural. (FELINTO, 2005, p. 108). 
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Diante da explanação, novos horizontes se abrem à pesquisa de interações do 

trinômio corpo/tecnologia/ambiente, no qual o cinema em seu fluxo segue trilhas a ultrapassar 

barreiras a adquirir novos atalhos e desdobramentos sem estancar o devir ainda desconhecido 

em suas formas no tempo e no espaço. Vê-se a seguir algumas considerações a partir de toda a 

trilha percorrida com um olhar sobre o território comunicacional da cultura da imagem e do 

cinema. Embora os horizontes se alarguem, percebe-se que a imagem segue seu curso na 

história adquirindo novos suportes e trancendências. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Fotografia é verdade. Cinema é verdade 24 vezes por segundo”. 

 

Jean-Luc Godard 

 

A pesquisa apresenta uma trajetória histórica da criação, desenvolvimento e evolução 

dos dispositivos de ilusão de imersão sob a forma de ambientação e tecnologia. Com 

exemplificações relevantes de feitura de cinema e representações fílmicas, buscou em livros, 

Internet, periódicos e obras audiovisuais, apontamentos que auxiliassem e embasassem as 

respostas aos questionamentos elencados. 

No capítulo “Ambientes imersivos”, foi abordado o construto do cinema a partir da 

cultura da imagem, no qual foi apresentado o princípio do cinema por meio de tecnologias e 

ambientes propícios ao seu desenvolvimento. Percebe-se que as tônicas almejadas eram a 

atração e a imersão dos sujeitos para com os equipamentos e dispositivos ali descritos. Esse 

período inicial do cinema comportava a ideia de simulação em uma prévia do que viria 

posteriormente, nos dias atuais, uma Realidade Virtual. Portanto, há diálogos entre o passado 

e o presente concernentes à insersão do sujeito no ambiente projetado, virtual ou não, para um 

embate estético relacional com seu duplo, pois “o cinema é instrumento de um novo lirismo e 

sua linguagem é poética justamente porque ele faz parte da natureza”, afirma Xavier (2008, p. 

103). Esse diálogo aponta para um processo de construção da cultura do cinema pelas 

características evolutivas e pelo caráter de fazer do movimento a chave para um 

desdobramento da cultura da imagem.  

Etimologicamente, cinema significa movimento, portanto, este não poderia ser 

estanque. No capítulo “O fluxo e o suporte”, foi apresentada uma trajetória histórica do 

cinema, na qual aparecem fenômenos significativos, os quais proporcionam dúvidas, ao 

mesmo tempo em que direcionam respostas para o entendimento do estabelecimento do 

cinema. Esses fenômenos são de ordem do uso dos espaços, das tecnologias em suas mais 

variadas formas de criação e de uma nova postura do espectador.  

A busca por um formato consolidado de cinema passou a ser, por um lado, estagnado 

pelo modelo hollywoodiano de uma sala escura de projeção, por outro, um fluxo de 

experimentos cinematográficos a apontar direcionamentos plurais. Segundo Peixoto (2011, p. 

242), “O cinema sai do filme (tela) para dar mobilidade às formas espaciais da instalação”. E 

não só instalações, mas uma diversidade de suportes foram apropriados pela cultura do 
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cinema, bem como hibridações com outras linguagens ocorreram. Em entrevista ao periódico 

Ciência Hoje, Dubois formula que: 

 

Hoje, a videoarte não é mais um campo específico. Foi uma criação dos anos 1970 

que durou até os anos 1990. Depois, tudo se tornou digital: o vídeo, o cinema, a 

Internet, o texto. Entramos numa fase digital das imagens, dos textos, dos sons. Por 

outro lado, conferimos ao vídeo uma significação mais ampla, que abrange todos os 

exemplos de cinema no museu. Ele faz-se presente pelo suporte do vídeo, pelo 

videocassete, pelo DVD. Nesse sentido, é o vídeo que possibilita o cinema estar 

presente nos museus. Foram poucas as vezes em que esteve presente como película. 

O projetor de película continua, entretanto, como um souvenir de tecnologias do 

passado. (DUBOIS, 2012) 

 

É interessante como Dubois se refere ao projetor de película como um souvenir. As 

convergências, as hibridações e as remidiações ampliaram potencialmente as possibilidades 

de fazer cinema, bem como as apropriações e evoluções tecnológicas propiciaram a expansão 

das aplicabilidades das linguagens audiovisuais. A imagem transformou-se em algoritmo, “é 

agora algo que um interator modifica, com a qual ele age e na qual ele penetra”, afirma 

Machado (2007b, p. 208). A cibercultura é um dos estágios atuais de fluxo do cinema a 

ampliar sua cultura, segundo Domingues: 

 

Surge a ciberarte, que envolve o corpo em ação. A arte interativa oferece tipos de 

comunicação em que o comportamento do corpo conectado a tecnologias provoca 

comportamentos do sistema artificial gerando comunicações numa zona que mescla, 

em níveis viscerais e vitais, o natural, o artificial e o virtual tecnológico. 

(DOMINGUES, 2003, p. 95). 
 

 

Paralelamente às inovações tecnológicas apresentadas na pesquisa, algumas 

experiências contemporâneas apontam na direção do passado: um cinema de atrações, com 

tendas, músicas, performances e outros atrativos que caracterizavam o pré-cinema. 

Aparentemente na contramão das inovações, tal cinema pode ser encontrado nos exemplos do 

antigo Cine Mambembe, hoje Cine Tela Brasil
125

, o Sol Cinema
126

, o Groovy Movie Picture 

House
127

 e o Marvelous Mechanical Phonoscope do VJ Monochrome
128

. Até mesmo as 
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 Criado em 1996 pelos cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi. Inicialmente o transporte era feito em uma 

saveiro e hoje conta com duas salas itinerantes em dois caminhões respectivamente que viajam por todo o 

Brasil a levar cinema de graça à locais que não possuem salas de cinema.<http://www.telabr.com.br/>. 
Acesso em: 5 out. 2014. 
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 Criado por Paul O’Connor, com a ajuda dos artistas Ami Marsden e Beth Furlong. É uma adaptação de um 

trailer de 1965, para camping, que depois de reformado e decorado ao estilo dos anos 50, passou a funcionar 

com energia solar. <http://vejasp.abril.com.br/blogs/miguel-barbieri/2013/08/29/sol-cinema-menor-mundo-

pipoca-programacao-diferenciada/>. Acesso em: 5 out. 2014. 
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instalações sofisticadas de interação e imersão da contemporaneidade estão embuída de uma 

aura das instalações do pré-cinema enquanto espaço sinestésico, perceptório e cognitivo, 

como se vê na Realidade Virtual. 

No capítulo “O corpo e a Tela”, torna-se evidente na pesquisa, a relação do corpo 

com o ambiente factual ou virtual, estes calcados na tecnologia, o que proporciona ao sujeito 

uma vivência simulada. Tais intentos foram gerados desde o pré-cinema até os dias atuais. O 

corpo diante das mídias pode assumir uma passividade, que o pode levar ao estanque e 

reducionismo biológico, ou à interatividade, a provocar uma realidade aumentada, ampliada, 

expandida, de forma a causar a sensação de onipresença e onipotência. Em última análise, vê-

se a probabilidade de o corpo tornar-se um suporte de projeções cinematográficas a partir de 

implantes nanotecnológicos e via computação quântica, a partir de vislumbres imaginários. 

Diante dessa reflexão, chega-se a algumas respostas para os questionamentos feitos 

na introdução. Não há dúvida de que existe a cultura da imagem e de que esta se impõe cada 

vez mais na sociedade como uma linguagem consolidada de comunicação. Os meios reforçam 

essa cultura. Pelos registros teóricos descritos na pesquisa, percebe-se a construção da cultura 

do cinema, um meio que depende da cultura da imagem.  

O olhar debruçado sobre essa “colcha de retalhos” de imagens ilusoriamente em 

movimento, revela que, tanto uma quanto a outra se apropriam de elementos pertencentes 

entre si, metamorfoseiam-se e evoluem entre suportes em dependências mútuas a gerar uma 

variação no dispositivo cinema, um desdobramento já conceituado como cinema expandido 

(grifo nosso), em um fluxo que atravessa o tempo e o espaço, mais apropriado na afirmação 

de Kátia Maciel (2009, p. 17, grifo nosso), como um “transcinema”. E esse “cinema 

expandido” ou “transcinema” revelam o anseio humano em perpetuar a sua própria imagem, 

como em um espelho, a transcendência da matéria orgânica em um espectro animado de 

existência imortal. Quem sabe, metaforicamente, essa “colcha de retalhos” não está sendo 

preparada para que o humano transcenda e sonhe outro mundo possível enrolado nela. 

                                                                                                                                                         
poesia, workshops e mostra multimídia em eventos ao ar livre. Tudo com finalidades de entretenimento e 

educação. Utiliza só a enegia solar como fonte. <http://www.groovymovie.biz/Welcome.html>. Acesso em: 

5 out. 2014. 
128

Trata-se de um triciclo repleto de engenhocas e aparelhos de multimídia digitais, dentro do projeto Groovy 

Movie Picture House. Durante o dia o Phonoscope é um sistema sonoro móvel e à noite o triciclo se 

transforma em um minicinema ambulante a percorrer os espaços, indo até onde está um possível público. Com 

uma tela superior, projetor e alto-falantes, imagens e sons são propagados enquanto o vj pedala o triciclo. As 

imagens são monocromáticas que vão da década de 20 até a contemporaneidade. 

<http://www.groovymovie.biz/Welcome.html>. Acesso em: 5 out. 2014. 
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