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RESUMO 

 

A dissertação analisa o processo de criação do sistema de realidade virtual e 
multimídia Visorama, criado em parceria entre a Escola de Comunicação da UFRJ e 
o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e coordenado pelos pesquisadores 
André Parente e Luiz Velho. A pesquisa tem como objeto analisar a dinâmica 
passado-presente na concepção de um sistema panorâmico imersivo contemporâneo 
(Visorama), concebido com base nos sistemas panorâmicos do século XIX. 
Apresenta um histórico cronológico, pretensões e objetivos da pesquisa e como a 
questão passado-presente foi estabelecida durante todo o processo de produção do 
sistema. A análise desse processo toma como base entrevistas realizadas com os 
pesquisadores coordenadores do projeto e de documentos produzidos entre os anos 
de 1996 e 2007. É feita uma discussão de como as chamadas “novas tecnologias”, 
em alguns casos, apresentam uma mudança técnica, mas fazem uso de tecnologias 
ditas “superadas” ou antigas. A questão da dinâmica do tempo é apresentada também 
do ponto de vista tecnológico – como procedimentos e problemas de séculos 
passados podem ainda estar presentes em uma produção contemporânea. Por fim, 
apresentamos os projetos que fizeram uso do sistema e suas relações com os espaços 
expositivos.  
 
Palavras-chave: Visorama; panoramas; novas tecnologias  
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the process of creation of the system of virtual reality and 
multimedia Visorama, created in partnership between Escola de Comunicação da UFRJ 
and Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) and coordinated by researchers 
André Parente and Luiz Velho. The research has as a goal to analyze the dynamics of 
present and past in the conception of a panoramic immersive contemporary system 
(Visorama), conceived based on the panoramic systems of the 19th century. It presents a 
chronologic history, aims and objectives of the research and how the past-present 
question was established during the whole process of production of the system. The 
analysis of this process takes on as basis interviews realized with the researchers who 
coordinated the project and documents produced between the years of 1996 and 2007. 
There's a discussion on how what's called "new technologies", in some cases, present 
some technical changes, but use technologies said to have been "overruled" or ancient 
technologies. The question of time dynamics is presented from the technological point 
of view --  how procedures and problems from past centuries may still be present in a 
contemporary production. At last, I present the projects that have used the system and 
their relations with the expository spaces. 

  

Key-words: Visorama; panoramas; new tchnologies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma construção gigantesca. Estamos na Europa do século XIX e uma fila se 

forma. Em poucos grupos, os observadores impacientes se dirigem para dentro de uma 

grande estrutura circular. Através de um longo túnel, em completa escuridão, chegam ao 

centro. Todos ficam diante de uma primeira vista. Uma imensa paisagem os circunda. 

Seria uma pintura? Estariam diante de um jogo mágico? Eles não conseguem ver seu 

topo. Uma cobertura sobre suas cabeças impede uma visão superior. Na parede, uma 

batalha, uma paisagem nunca vista. Todos são levados a geografias e épocas distantes.   

 

  

Figura 1 Rio: presente e passado 

  

Agora estamos no Brasil do século XXI, diante de um pequeno dispositivo 

binocular, uma paisagem: morro do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro. É 2009 e os prédios 

tomam as montanhas. O observador aproxima o rosto do aparelho e, através de suas 

lentes, observa não mais o tempo presente. A paisagem agora é de uma época passada. 

Por alguns instantes encontra-se imerso em uma época que não é a sua, em uma 

paisagem que não é a sua.  

Na primeira cena um Panorama: gigantesco dispositivo imagético disseminado 

na Europa ao longo do século XIX. Era constituído de um tipo de pintura mural 
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construída em um espaço  circular  em  torno  de  uma  plataforma  central, criando uma 

imersão do espectador, como se ele estivesse diante da paisagem real. 

Já na segunda, o Visorama: sistema de realidade virtual e multimídia concebido 

por André Parente e Luiz Velho em uma parceria entre a Escola de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto de Matemática Pura 

(IMPA) e Aplicada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Criado para possibilitar a visualização através de ambientes 

virtuais fotorrealistas, dos espaços urbanos em diversos pontos e períodos de tempo, de 

forma imersiva, interativa e não-linear.  

Etimologicamente, panorama vem do grego pan (tudo) e orama, do grego 

hórama (espetáculo, vista). Visorama, do latim visu (monte, vislumbre) e orama, 

também do grego hórama (espetáculo, vista). A criação de um novo nome, de nomear 

um objeto criado, é típico da invenção. Mas será que podemos falar em invenção? 

            Para responder a este questionamento, devemos pensar na História do Cinema, 

uma história preocupada com as transformações no regime visual, principalmente a 

partir do século XIX.  

            Temos, em grande parte da historiografia clássica dessa arte, a ideia de uma 

superação contínua. As novas práticas e produções imagéticas superadas em nome de 

uma forma de cinema dominante: o cinema clássico. Se não podemos falar em 

progresso, evolução ou eliminação, que tipo de relação se estabelece entre o desejo de 

imersão através de uma paisagem panorâmica, representada pela pintura do século XIX, 

e o desejo de imersão através, também, de uma imagem panorâmica, representada por 

uma imagem e aparelho baseado em computação gráfica?   

            Aumont (1995), ao se questionar sobre a contemporaneidade, conclui que 

podemos chamar de contemporâneo aquilo que ainda permanece como problema. Este 

conceito não estaria ligado somente ao que se denomina “arte contemporânea”, em que 

o “contemporâneo” está no sentido de uma delimitação temporal e cronológica, de 

sucessivas épocas artísticas. Para o autor, o que faz uma obra contemporânea é sua 

capacidade de ainda gerar questionamentos, de dialogar e agir com o tempo presente e 



10 
 

os problemas artísticos da nossa época. Podemos, então, falar da contemporaneidade de 

um filme de Méliès, de uma lanterna-mágica ou de um panorama do século XIX.  

Mas o que permanece entre essas duas cenas descritas anteriormente? Uma 

tecnologia imersiva capaz de nos transportar para lugares e tempos que não são os 

nossos? O nosso desejo de imersão, o êxtase diante das imagens? O espetáculo ou os 

efeitos de realidade? O que não cessa? 

Se estivéssemos diante do que restou de um Panorama, teríamos uma primeira 

permanência óbvia: a sua materialidade. Parece-nos óbvia, mas não é. A permanência 

material nos permite uma documentação, um registro passível de ser analisado em suas 

particularidades estruturais e físicas. A permanência dos espetáculos de fantasmagoria, 

por exemplo, chegam-nos ou através de relatos escritos ou registros de memória. 

Poucos são os filmes da década de 1910 que nos chegam por completo.  

Ao comentar sobre a obra de Herder, Géssica Góes Guimarães Gaio (2007) 

discorre sobre o grande incômodo deste alemão por estudos essencialmente 

materialistas - o passado visto com olhar contemporâneo. A Filosofia da História de 

Johann Gottfried Herder, desenvolvida em Mais uma filosofia da história para a 

educação da Humanidade (1774) e Idéias sobre uma filosofia da história da 

humanidade (1784-1791), aponta para os equívocos de não compreender os diferentes 

significados que as produções culturais ganham com o passar dos séculos. A 

permanência ao longo de épocas distintas de procedimentos e produções culturais pode 

ser, em um estudo meramente materialista, visto como uma continuidade. Isso se dá a 

partir de uma série de comparações equivocadas. As palavras, categorias e estilos que 

utilizamos hoje para a análise do passado podem não possuir o mesmo significado para 

a época em que a obra fora produzida. Uma época não seria vista como uma preparação 

para outra seguinte. Não podemos falar do presente como consequência do passado e 

tampouco como uma mera preparação para o futuro.  

Ora, se não podemos pensar em repetições de conceitos ou de significados, 

permanecemos com a pergunta: o que não cessa? 
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A partir deste mesmo questionamento surgiu a pesquisa desenvolvida 

anteriormente com o tema "Regressão ou inovação – a tradição dos primeiros cinemas 

na obra de Zbigniew Rybczynski”.1  

Na oportunidade foi desenvolvido um estudo das apropriações estéticas e de 

linguagem deste realizador polonês das produções e procedimentos do chamado 

“primeiros cinemas”.  

Para tanto, tratou-se de questionar a suposta evolução e o progresso da arte, a 

História clássica do cinema e seu caráter teleológico, as apropriações do passado do 

cinema pelos artistas contemporâneos e a obra de Zbig e sua relação com os primeiros 

filmes e as máquinas de imagem do período pré-cinematógrafo.  

Ao conhecer o sistema Visorama, durante aula do próprio André Parente na 

Escola de Audiovisual de Fortaleza, ficamos diante de uma série de outros problemas 

que, de alguma forma, já estavam presentes na pesquisa desenvolvida durante a 

Graduação. 

O Visorama é um panorama virtual no qual o espectador pode ter uma visão 

panorâmica de uma paisagem da cidade do Rio de Janeiro através de um dispositivo 

binocular acoplado diretamente ao olho. Próximo dos antigos Panoramas ou 

Cineoramas, busca a criação de um ambiente no qual são apresentadas imagens em 

torno do espectador para que ele tenha a sensação de completa imersão. 

 
Figura 2: O equipamento de observação do Visorama 

                                                 
1  Monografia defendida em 2007.1 sob orientação da professora Meize Regina de Lucena Lucas. 
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 Ele está dentro de uma série de instalações contemporâneas que dialogam com 

os sistemas panorâmicos do século XIX nas questões da arte e do entretenimento, além 

de possibilitar uma nova forma de fazer cinema, como nos trabalhos de Jeffrey Shaw e 

Luc Courchesne2. 

O objetivo geral desta pesquisa tem como foco analisar a dinâmica entre 

passado e presente no processo de criação do sistema. Como objetivos específicos, 

temos: 1) compreender como se dá a dinâmica do tempo nas produções culturais e na 

pesquisa do sistema Visorama; 2) Identificar quais são as bases conceituais e 

tecnológicas do passado que dialogam com o sistema criado por André Parente e Luiz 

Velho; 3) Refletir sobre a questão das "novas" e "velhas" tecnologias; e 4) 

problematizar os espaços e usos pensados para o sistema e estudar os que foram de fato 

implantados. 

A pesquisa concentra-se no período de 1996, quando foi iniciado o projeto, até 

2007, quando a tecnologia desenvolvida foi transferida para a empresa Digitok, que 

refez o projeto, criando um design e equipamentos diferentes dos pensados inicialmente.  

A justificativa para o estudo do sistema se dá principalmente por provocar 

questionamentos sobre o discurso do “novo” e das “novas tecnologias” nas produções 

culturais do tempo presente ou da chamada “arte contemporânea”, além de questionar 

como procedimentos e problemas de séculos passados podem estar ainda presentes em 

uma produção cultural de “alta tecnologia”.  

Outro fator importante sobre o Visorama é sua interação entre Matemática e 

Comunicação, por sua interseção entre arte e ciência, por possibilitar que possamos 

analisar o processo de pesquisa através de documentação e principalmente por sua clara 

e assumida referência teórica e tecnológica aos Panoramas do século XIX.  

A importância desse estudo se relaciona também com o fato dele apresentar, na 

prática, como se dá a relação dialógica entre os tempos, algo quase sempre discutido 

apenas do ponto de vista teórico. 

                                                 
2Jeffrey Shaw é um dos principais artistas ligados a arte interativa. Foi diretor fundador do Instituto de 
Media Visual na ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), um dos mais importantes centros de 
pesquisa ligados a tecnologia da imagem no mundo. Luc Courchesne é um artista canadense que também 
trabalha com artes interativas. Em Montreal, é presidente da Sociedade de Artes e Tecnologia. 
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Importante destacarmos que os Panoramas foram criados em uma época 

distinta e que seus observadores possuíam outro olhar e relação com as imagens. 

Panoramas e todas as outras máquinas de visão do século XIX surgiram dentro de 

grandes modificações no campo político, iniciadas com a Revolução Francesa (1789-

1799). Mudanças nas relações de trabalho e de produção com a Revolução Industrial, o 

processo de urbanização que se iniciou na Europa e as mudanças no pensamento 

científico. Como bem enfatiza Maria Cristina Miranda (2003), esses processos não 

aconteceram de forma imediata: 

  
Esses brinquedos apareceram no início da modernidade, um período em 
que os ecos do passado ainda se faziam ouvir na forma de manifestações 
populares legadas pelo Antigo Regime. A primeira metade do século XIX 
é um momento de transição, as transformações não são imediatas. Nesse 
sentido, podemos fazer uma associação com as qualidades apontadas para 
esses aparelhos: a ‘fantasmagoria’, associada a um universo mais voltado 
para o mágico, e a ‘visibilidade’, em consonância com os padrões 
modernos de racionalização, rompendo com a tradição teocêntrica, 
explicando objetivamente os fenômenos científicos.3 

 

 Leo Charney e Vanessa Scwartz (2001) apontam os elementos centrais para a 

história cultural da modernidade e sua relação com o cinema e seus antecessores: o 

surgimento de uma cultura urbana metropolitana que levou a novas formas de 

entretenimento, a centralidade do corpo, o reconhecimento de um público (o gosto 

coletivo e não mais individual), indistinção cada vez maior entre realidade e sua 

representação e experiência da cidade.  

Também não é intenção realizar um estudo somente do ponto de vista 

tecnológico, por reconhecer que seria uma pesquisa limitada, como aponta Grau (2005): 

  

Embora seja necessário passar por aspectos do funcionamento da 
tecnologia mais recente de ilusão, é imperativo ignorar as abordagens 
centradas na tecnologia e, em vez disso, situar as imagens artísticas da 
realidade virtual na história da arte e da mídia. Considerando 
historicamente, podemos relativizar o fenômeno da realidade virtual e 
determinar o que a torna exclusiva. Por meio de comparações históricas, é 

                                                 
3 SILVA, Maria Cristina Miranda da. Novos modos de atenção, lazer, desejo e percepção - Aparelhos ópticos do 
século XIX. Trabalho apresentado no GT Educação e Comunicação /n.16 da 26ª reunião da ANPEd, 2003. 
Disponível em: < www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/mariacristinamirandadasilva.rtf>. Acesso em: set. 2007. 
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possível reconhecer e descrever de forma mais clara as analogias ou as 
inovações. (GRAU, 2005. p. 25) 

  

Sobre o estado da arte e escolhas teóricas, apontamos a profunda falta de 

sistematização bibliográfica sobre alguns dos temas apresentados nesta pesquisa. Sobre 

a questão da articulação passado-presente, a dificuldade torna-se ainda maior. Os 

trabalhos e pesquisas utilizados estão distribuídos dentro de obras que não se dedicam 

exclusivamente ao tema.  

Encontramos em Giulio Argan o principal aporte para discutirmos a questão da 

evolução, progresso e articulação entre o passado e o presente da arte. No entanto, ainda 

não temos uma grande bibliografia que faça essa mesma discussão profundamente no 

campo do audiovisual. Obras fundamentais em língua portuguesa como "Pré-cinemas & 

Pós-cinemas", de Arlindo Machado, e "O primeiro cinema", de Flávia Cesarino, embora 

apontem de alguma forma para o diálogo entre o passado e presente do audiovisual, não 

possuem este objetivo em suas publicações.  

Argan nos parece ser o pesquisador que apresenta um pensamento mais 

abrangente sobre a história da arte, não se limitando dentro do método sociológico, 

iconológico ou formalista. Suas ideias sobre a dinâmica do tempo nas produções 

culturais são pertinentes dentro da nossa abordagem e para os objetivos de pesquisa. 

Também não haveria sentido guiar nossas discussões apenas pela historiografia 

específica do cinema. Acredito que não há como apresentarmos as questões da pesquisa 

sem uma discussão mais abrangente sobre a história da arte e o cinema dentro da 

história das mídias, como aponta Janet Staiger (2004).  

Sobre a metodologia adotada, André Cellard (2008) nos fala sobre a 

capacidade limitada da memória para o registro de fatos e eventos passados. No nosso 

caso, temos um processo de pesquisa que foi vivenciado por dois pesquisadores, equipe 

técnica e colaboradores.  

Uma das nossas fontes de dados são entrevistas realizadas com os 

pesquisadores, na cidade do Rio de Janeiro, durante os meses de março (André Parente) 

e julho de 2010 (Luiz Velho).   
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Sobre os documentos, optamos por trabalhar com aqueles produzidos ao longo 

dos 11 anos analisados, considerando um aspecto mais abrangente de documentação, 

defendido pela Escola de Annales. Consideramos documentos  

  

(...) tudo que é registro do passado, tudo que serve de testemunho, é 
considerado documento ou 'fonte', como é mais mais comum dizer 
atualmente. Pode tratar-se de textos escritos, mas também de documentos 
de natureza iconogrráfica e cinematográfica". (CELLAR, 2008 p. 296).   

  

Os documentos utilizados são relatórios de pesquisa, projetos técnicos, 

manuais, fotografias, vídeos e artigos científicos produzidos entre os anos de 1996 e 

2007 (ver lista completa em Anexo).  

Sobre a análise preliminar dos documentos proposta por Cellar: 

1) O contexto dos documentos.  

Para o autor, deve-se fazer um exame do "contexto social global, no qual foi produzido 

o documento e no qual mergulhava seu autor e aqueles a quem ele foi destinado" 

(CELLAR: 2008, p. 299). Acreditamos que, no nosso caso, não é necessário, tampouco 

pertinente, apresentar um amplo contexto social, político, econômico e cultural do 

período ou do cenário em que os documentos foram produzidos. Optamos por destacar 

apenas as relações que estão mais próximas do nosso objeto de estudo: pesquisas 

acadêmicas e científicas e as transformações na arte contemporânea.  

2) O autor e os autores. 

"Não se pode pensar em interpretar um texto, sem ter previamente uma boa ideia da 

identidade da pessoa que se expressa, se seus interesses e dos motivos que a levaram a 

escrever” (CELLARD: 2008, p. 300). Em nosso caso, buscamos compreender os 

autores dos documentos através de suas trajetórias artísticas e acadêmicas. Embora 

imagens e vídeos possam ter sido produzidos de forma "artificial" ou pouco "natural", 

como aponta Peter Burke (2004), havia uma intencionalidade e uma ideia que desejava 

ser passada. Não é possível reconstituir ou retomar o passado. O que vamos retomar é 

uma representação dele. 
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3) Autenticidade. 

Grande parte dos documentos analisados são de natureza científica. As informações 

contidas nesses documentos devem manter a veracidade e confiabilidade já que são 

destinadas às agências de fomento. Temos consciência que esses mesmos documentos 

podem não ser registros fiéis do processo de pesquisa. Omissões e focos em alguns 

temas podem ter ocorrido por escolha dos pesquisadores que os produziram.  

O texto da dissertação segue a sequência do processo de criação do sistema 

Visorama. No primeiro capítulo, apresentamos a discussão da evolução e progresso na 

arte e na história do cinema, tomando como base as máquinas de imagens construídas, 

principalmente, no século XIX, para, a partir daí, compreendermos a relação do sistema 

entre arte e ciência.  

No segundo capítulo, fazemos uma diferenciação entre “técnica” e “tecnologia” 

e de como as chamadas “novas tecnologias”, em alguns casos, apresentam apenas uma 

mudança técnica, mas fazem uso de tecnologias ditas “superadas” ou antigas. A questão 

da dinâmica do tempo é aqui apresentada do ponto de vista tecnológico. Serão 

apresentados também os softwares e hardwares desenvolvidos para o sistema Visorama. 

Tomaremos como base para essa discussão o pensamento de Phillipe Dubois, Oliver 

Grau, Lev Manovich, Arlindo Machado e Erick Felinto. 

Já no último capítulo, apresentamos a forma arquitetônica adotada pelo sistema: 

como ele era apresentado, sua estrutura e como sua forma se articula com os antigos 

Panoramas.  

Também apresentamos todos os espaços de exposição do sistema, os usos 

pensados e efetivados. Sua articulação com os novos espaços de exposição dedicados 

aos projetos de Arte e Tecnologia e a questão do Museu. 
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2. Entre passado e presente: a dinâmica do tempo nas 

produções culturais 

 

2.1.  Progresso, evolução e invenção na História da Arte e do Cinema 

 

O sistema criado por André Parente e Luiz Velho nos permite superar dois 

dilemas iniciais: tratar as recentes e antigas máquinas de imagens como meras máquinas 

e o discurso da “novidade” sobre os novos dispositivos contemporâneos.  

Sobre o primeiro problema, devemos pensar o Visorama, seus contemporâneos 

e seus antecessores, como sendo algo além de um simples instrumento. Ao pensar uma 

máquina de imagem, André Parente e Luiz Velho não estavam apenas criando uma nova 

técnica. Dialogaram com uma longa tradição das máquinas de imagens, com o circuito 

acadêmico e artístico em que estavam inseridos e com a visualidade da nossa época.  

Uma das grandes ideias trazidas pela obra “Cinema e a invenção da vida 

moderna”4 é a de que o cinema não nasceu nem tarde demais, nem cedo demais. É a arte 

que melhor traduz o início do século XIX.  

Podemos pensar, portanto, que ele não é apenas “fruto de uma época”, mas 

criadora também da lógica deste período. Sendo assim, o Visorama não deve ser 

pensado somente a partir de um “contexto” contemporâneo do qual é consequência, mas 

como ele atua para a criação desta mesma ideia de contemporâneo.  

O segundo dilema enfrentado por qualquer pesquisador que se aventure pela 

história das máquinas de imagens e de suas tecnologias é a questão do novo. Deste 

problema podem surgir dois perfis de pesquisadores desatentos. 

Um tipo que recorre ao pensamento positivista e evolucionista de que o novo é a 

superação do antigo, o passado visto como uma mera preparação para o futuro, a 

história em uma linha ascendente e progressiva.  

                                                 
4  CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. O cinema e a invenção da vida oderna. Trad. 
Regina Thompson. 2.ed.rev. São Paulo: Cosac Naify, 2004.  
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Outro tipo que adota o discurso de que não há nada além de uma repetição do 

passado. Apropriações, releituras, procedimentos repetidos com simples modificações 

feitas pelos contemporâneos.  

Cada discurso, ao se modo, apresenta uma visão extremista sobre um problema 

histórico, embora cada um faça uso de argumentos que podem, em um primeiro 

momento, parecer lógicos.    

Para o primeiro, as seqüências de mudanças técnicas promovem uma ruptura 

completa com o que foi feito anteriormente, instalando uma nova ordem: cinema 3D é a 

evolução do cinema 2D e as novíssimas videoinstalações instauram uma relação 

completamente nova entre espectador-imagens. 

Para o segundo, tudo é uma eterna volta ao passado: o cinema de efeitos 

especiais hollywoodiano é uma forma contemporânea do “cinema de atrações” e as 

atuais máquinas de imagens contemporâneas não passam de divertimentos tecnológicos, 

tal qual os brinquedos ópticos do final do século XIX.  

Conclusões como estas quase sempre surgem com posturas metodológicas 

extremamente comparativas. Procurar no passado argumentos que provem que o 

presente é uma evolução do que já foi ou procurar no passado aquilo que continuamos 

sendo.  

Historicizar as máquinas de imagens não é comparar séculos, épocas, 

procedimentos. Como bem aponta Oliver Grau (2005), é compreender como uma nova 

arte, uma nova máquina, se enquadra dentro da História da Arte. Para isso, devemos 

voltar à tradição das máquinas de imagens não para buscar uma origem, o que há de 

semelhante, mas para compreendermos o que nos faz diferentes, contemporâneos.  

A história da arte é a única que contesta a separação passado-presente e a cultura 

artística não deve ser pensada a partir do progresso, de uma linha ascendente. “O 

progresso é uma linha de força que tende para uma finalidade, a finalidade última e 

comum da existência da humanidade. (ARGAN, 1993, p. 34)” 

Maria Lúcia Bastos Kern comenta que a História da Arte surgiu na modernidade 

e se estabeleceu no século XIX seguindo os postulados de teleologia e autonomia.  A 

autora destaca a importância da obra L’Histoire de l’art est terminée, de Hervé Fischer, 
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em que houve a proposição de uma História que não caminha para o progresso ou 

direção ao novo.  

Kern afirma que muitos historiadores do século XIX e XX, identificaram 

“sobrevivências” do passado, o que a autora chama de “memórias inconscientes”. Ela 

cita o caso dos estudos de Aby Warburg sobre obras de Botticelli, pesquisa que apontou 

para presença de expressões e gestos da antiguidade.  A autora conclui:  

 

Assim, o historiador da arte deve conectar o presente com o passado para 
melhor compreender o processo artístico e perceber com mais acuidade as 
singularidades, transformações e as mudanças de paradigmas. O olhar 
sobre as práticas contemporâneas permite ao historiador comparar e 
refletir sob outras premissas a respeito do passado e verificar as 
complexas condições de criação visual.5 

  

Para a autora, as artes visuais devem ser abordadas a partir dos “diálogos que os 

artistas estabelecem entre si e as obras em distintos momentos históricos”.   

Para Argan (1999), o homem do Renascimento acreditava que apesar da história 

não se repetir (e não como há como se repetir), havia uma presença material e espiritual 

do passado no presente. Sobre isso, Debray comenta que  

 

Não voltamos a passar pelos mesmos pontos, mas no mesmo plano, em 
um nível superior (guardando na memória as aquisições dos ciclos 
percorridos). Do mesmo modo que a razão e a própria humanidade, a arte 
só avança recuando em direção dos princípios propulsores de seu 
progresso, já presentes em um estágio anterior. (DEBRAY, p. 162) 

 

Três considerações sobre o comentário de Debray. Primeiro, ao falar em “nível 

superior”, pensamos que o autor não esteja criando um juízo de valor sobre o presente, 

uma suposta superioridade do “agora”. O autor se refere a uma linha histórica helicoidal 

e não ascendente.  

                                                 
5  KERN, M.L.B. Historiografia da Arte: mudanças epistemológicas contemporâneas. In: XVI Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2007, Florianópolis. Dinâmicas Epistemológicas em Artes 
Visuais. Florianópolis : Clicdata Multimídia, 2007 
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Segundo, não concordamos com a questão do recuo em direções aos “princípios 

propulsores do progresso” presentes em estágio anterior. Ora, o presente não é mera 

transição para o futuro. Tampouco o passado foi um estágio “preparatório” para o nosso 

tempo.  

Quando nos referimos à presença do passado no tempo presente, não estamos 

apontando para um “retorno” às origens, tempos remotos ou culturas “antigas”.  

 

O dinamismo estrutural da obra de arte é, portanto, o da relação funcional 
entre a operação técnica e o mecanismo da memória e da imaginação, que 
aos poucos retirará e trará de volta à superfície, às vezes de profundidades 
remotíssimas da psique, tudo e apenas aquilo que positivamente serve 
para resolver os problemas que se apresentam no decurso do 
fazer. (ARGAN, 1993, p. 30)  

 

Há em cada objeto uma camada cultural “orientada” ou “intencionada” que 

corresponde às ideias sobre preferências artísticas, conhecimentos sobre as técnicas 

empregadas, as tradições iconográficas e predileções estilísticas.   

O que podemos concluir, a partir do pensamento de Argan, é que a partir de um 

problema artístico (que possui inevitavelmente uma relação com a problemática da 

época), os artistas podem recorrer a procedimentos, tradições imagéticas, estilos e 

abordagens que podem ter sido pertinentes para resolver problemas artísticos de uma 

época passada. No entanto, a obra não pode e nunca será (mesmo que o artista assim 

deseje), ser uma cópia ou repetição.  

Se isso de fato ocorresse, seria uma repetição de um modelo, uma realização 

conectada não a uma prática contemporânea, mas a um arquétipo. Não há por parte do 

artista um “retorno” ao passado, mas uma nova problematização dele. A própria 

História da Arte está historicamente condicionada (PITTA, 2008)  

Baxandall, em seu clássico O olhar renascente: pintura e experiência social na 

Itália da Renascença (1991), aponta para o que chama de “olhar da época”. Para o 

autor, as pinturas do século XV são concebidas a partir de uma experiência geral que 

cria padrões visuais e modelos que são seguidos. As imagens estão assim historicamente 
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demarcadas. Pintores e espectadores têm seu olhar construído socialmente e 

historicamente. 

Argan (1992) afirma que o uso motivado e consciente de procedimentos 

passados não interfere na condição original da obra. Em nosso caso, o Visorama foi 

construído com uma referência claramente estabelecida desde o princípio da pesquisa, o 

que não o fez deixar de ser uma máquina de imagem original e não uma cópia ou 

repetição de um modelo antigo.   

Para Julio Plaza (1987), a arte vive em um constante encontro-desencontro 

consigo mesma e sua história.   

  

Recuperar a história é estabelecer uma relação operativa entre passado-
presente e futuro, já que implica duas operações simultâneas e não-
antagônicas: de um lado, a apropriação da história, de outro, uma 
adequação à própria historicidade do presente, estratégia esta que visa 
não só vencer a corrosão do tempo e fazê-lo reviver, mas visa também 
sublinhar que as coisas somente podem voltar como diferentes.  (PLAZA, 
1987, p. 5 - 6) 

                                                         

Dessa forma, assim como aponta Roberta Andrade do Nascimento (2005), uma 

mesma obra possui tempos genealógicos heterogêneos.  A obra passada sobrevive no 

presente na sua própria materialidade (em alguns casos) e como problema. A arte possui 

uma temporalidade específica que reinventa, constrói e desconstrói a sua própria 

história.  

Acreditamos que o artista do presente, diante de um problema artístico (que se 

relaciona com a problemática de sua época), recorre a procedimentos, concepções e 

soluções passadas (que serviram em suas épocas para resolver problemas pertinentes 

àquele período) para resolver os problemas que se colocam no tempo presente. Como 

aponta Aumont (2004), o contemporâneo seria aquilo que continua como problema, que 

continua a nos questionar.  

Para Giorgio Agamben (2009), a origem continua a agir no tempo presente 

através de um “acordo” entre o presente e o arcaico.  
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(...) o mundo antigo no seu fim se volta, para se reencontrar, aos 
primórdios; a vanguarda, que se extraviou no tempo, segue o primitivo e 
o arcaico. É nesse sentido que se pode dizer que a via de acesso ao 
presente tem necessariamente a forma de uma arqueologia que não 
regride, no entanto, a um passado remoto, mas a tudo aquilo que no 
presente não podemos em nenhum caso viver e, restando não vivido, é 
incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la. 
(AGAMBEN, 2009, p. 70) 

 

Para Debray, a “última novidade” desvaloriza a anterior e assim sucessivamente. 

O novo funcionaria como forma de inserção e promoção social, dando maior valor 

comercial às obras. O autor afirma que o excesso de “novidades” apresentadas pelo 

mercado banalizou o novo.  

Baseado nos estudos sobre a cultura de massa, Edgar Morin (2005) afirma que 

a Indústria Cultural promove a concentração de técnicas, causando uma organização que 

sempre avalia e analisa o processo de criação.  

Concentração que promove uma padronização, onde o novo e o inventivo são 

vistos pelos produtores, não como possuindo um maior valor, mas como um risco. Ao 

mesmo tempo, o público passa a exigir cada vez mais produtos individualizados e 

originais.   

 

A indústria cultural deve pois superar constantemente uma contradição 
fundamental entre suas estruturas burocratizadas-padronizadas e a 
originalidade (individualidade e novidade) do produto que ela deve 
fornecer. Seu próprio funcionamento se operará a partir desses dois pares 
antitéticos: burocracia-invenção, padrão-individualidade.  (MORIN, 
2005, p. 26)   

 

 Esses produtos ganhariam uma individualização a partir da simples mudança de 

alguns elementos, a partir de “peças-padrão”.  No entanto, as produções culturais 

precisam em um determinado momento da “invenção”, a “originalidade”. E esse é um 

desejo partilhado também com a platéia.  

Para não correr riscos financeiros, o padrão é empregado e o que já foi feito é 

reutilizado como forma de garantir o sucesso. Entretanto, o já conhecido poderia 

desagradar o público cansado de velhas formas e o que é totalmente inventivo correria o 
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risco de ser rejeitado. Sendo assim, a contradição invenção-padronização seria a força 

que move a cultura de massa.   

 
É a existência dessa contradição que permite compreender, por um lado, 
esse universo imenso estereotipado no filme, na canção, no jornalismo, 
no rádio, e, por outro lado, essa invenção perpétua no cinema, na canção, 
no jornalismo, no rádio, essa zona de criação e de talento no seio do 
conformismo padronizado. Pois a cultura industrializada integra os 
Bressons e os Brassens, os Faulkners e os Welles, ora sufocando-os, ora 
desabrochando-os. (MORIN, 2005, p. 28-29)  

 

 Este pensamento de Morin relaciona-se com a questão da “regressão mortífera” 

apontada por Debray. Uma renovação baseada em um retorno que apenas reutiliza 

modelos. Não é uma “reação viva” que problematiza o passado de acordo com os 

problemas do presente.  

 Em nosso caso, também não acreditamos estar o Visorama atrelado às regras do 

mercado criadas pela indústria cultural. Embora o fato de que inevitavelmente o sistema 

criado por André Parente e Luiz Velho esteja dentro de circuitos de arte com suas regras 

e “tendências” próprias.  

 E embora as pesquisas de Arte e Tecnologia sejam uma alternativa, um “lugar 

para investigar temáticas abandonadas, desacreditadas e não-ortodoxas”, como aponta 

Stephen Wilson (2003), alguns desses projetos acabam por serem absorvidos pela 

Indústria Cultural posteriormente: a tecnologia desenvolvida para o sistema Visorama 

foi vendida para uma empresa que comercializará o sistema, apesar do uso que se fará 

seja diferente daqueles pensados inicialmente.  

Devemos destacar também que a tradição está ligada não só a uma memória do 

antigo, mas também ao futuro, pois é ela que também possibilita as inovações no campo 

artístico. A tradição é “o elemento que passa de um dado sistema para outro e que serve 

de ponte entre os dois, estabelecendo a continuidade entre gerações e ou obras.” 

(ÁVILA, 1975, p. 114)  

Utilizamos o termo “inovação” e não “invenção”, por este último possuir uma 

definição pouco clara. “Invenção” é um termo ambíguo porque não deixa claro se 
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significa encontrar algo de novo ou reencontrar algo de antigo e perdido. (ARGAN, 

1993, p. 35)   

Falar em invenção seria pensar em criar algo que jamais existiu. A utilização 

deste termo também poderia pressupor uma negação da tradição, já que “invenção” 

pode ser interpretada como sendo uma total ruptura com o passado.   

E foi a partir desta ideia de “invenção” que todas as experiências anteriores ao 

cinematógrafo foram consideradas, por muito tempo, uma simples preparação para o 

que viria a ser o cinema clássico, reafirmando a ideia de progresso e superação.  

Até os anos 60, a história das práticas cinematográficas era uma história da 

memória. Memória no sentido de alguns relatos, contos e casos contados com o passar 

dos anos e relatados em texto. De fato, temos com George Sadoul, por exemplo, uma 

escrita baseada na memória de historiadores que na maioria dos casos haviam vivido 

eles mesmos o período do “nascimento” do cinematógrafo. 

A escrita dessa história será confrontada por um pensamento que ganha força a 

partir dos anos 70. Tom Gunning, André Gaudreault, Charles Musser, dentre outros, 

escrevem uma série de relatos de pesquisa que davam um novo sentido para os 

primeiros anos do cinema, para o período anterior ao surgimento do cinematógrafo e 

conseqüentemente de toda a historiografia cinematográfica. Antes de especificarmos as 

principais problemáticas trazidas por esse grupo de pesquisadores, iremos retornar à 

chamada historiografia clássica.  

Para isso, tomemos o pensamento de Kuhn sobre a história da ciência. Ele nos 

permite refletir sobre os problemas trazidos pela história clássica do cinema, embora a 

historiografia, ao contrário da ciência, não esteja trabalhando com o regime de verdade. 

Para o pesquisador, um equívoco rotineiro cometido por grande parte desses 

historiadores da ciência, está no fato de que ao estudar a construção de conceitos, teorias 

e invenções do passado, o historiador faz uso de um olhar contemporâneo. Daí a 

acusação de grande parte desses mesmos historiadores de que os antigos cientistas 

haviam cometido erros, equívocos e criado teorias e métodos “limitados”.    

Para Kuhn, o importante não é estabelecer paralelos comparativos entre épocas 

distintas. O cientista hoje será distinto da ciência do passado não por um juízo de valor. 
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Daí a importância de compreender o conhecimento produzido em décadas e séculos 

passados a partir da relação com os conceitos e teorias de sua época.  

 

Os historiadores da ciência, gradualmente e muitas vezes sem se 
aperceberem completamente de que o estavam fazendo, começaram a se 
colocar novas espécies de questões e se traçar linhas diferentes, 
freqüentemente não-cumulativas, de desenvolvimento para as ciências. 
Em vez de procurar as contribuições permanentes de uma ciência mais 
antiga para a nossa perspectiva privilegiada, eles procuram apresentar a 
integridade histórica daquela ciência, a partir de sua própria época. 
(KUHN, 2009: p.21)  

 

Podemos traçar um paralelo entre o pensamento desenvolvido por Kuhn em “A 

estrutura das revoluções científicas” e a História do Cinema. Primeiro, teríamos uma 

postura superficial se desprezássemos os escritos dos historiadores clássicos do cinema 

pelos supostos erros e equívocos cometidos por Sadoul e seus contemporâneos. 

Devemos compreender como se forma esse pensamento e como ele se relaciona com 

seu tempo.  

Poucos eram os arquivos fílmicos organizados e disponibilizados para 

pesquisadores até os anos 60. Pela própria natureza dos filmes dos primeiros anos, 

muitos dos historiadores faziam suas análises baseadas em fragmentos ou películas 

incompletas. Daí as afirmações como falta de continuidade de tempo e espaço dos 

primeiros cinemas serem comuns no período.  

O próprio Sadoul (1963) admite, no prefácio de História do Cinema Mundial, 

as dificuldades encontradas por aqueles que se aventuravam estudar a história do 

cinema. Pesquisar a história do cinematógrafo e dos seus antecessores seria um trabalho 

quase “arqueológico”. O termo “arqueológico” utilizado por Sadoul está ligado à 

tentativa de buscar objetos passados, perdidos, para recompor uma época passada.  

      

Uma análise mais direcionada de sua função social pode, contudo, revelar 
que estes aparelhos tiveram um papel fundamental na formação do 
observador moderno, possibilitando-os de serem tratados também como 
dispositivos. A historiografia clássica do cinema, com referência a 
Georges Sadoul ou Jean Mitry, por exemplo, situa esses aparelhos apenas 
como parte de um processo de evolução da produção das imagens em 
movimento — evolução que compreende três linhas básicas de pesquisa: 
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projeção, fotografia e movimento — que culminaria na invenção do 
cinema. 6 

 

No entanto, uma abordagem diferenciada descobre no primeiro cinema mais 

que um nascimento e desenvolvimento de uma linguagem: uma lógica e um projeto que 

não se relacionam tanto com as características que posteriormente seriam hegemônicas.  

 

Para este tipo de historiografia, que privilegia a forma narrativa, o 
período do primeiro cinema foi uma época de confusão inicial em que o 
cinema estava misturado a outros tipos de manifestações culturais – o 
teatro popular, a lanterna mágica, o vaudeville, as atrações de feira. Os 
primeiros filmes eram avaliados como propostas hesitantes, primitivas e 
desarticuladas de se construir uma linguagem propriamente própria. 
(COSTA, 2005, p. 72) 

 

Cesarino (2005) afirma que essa historiografia considerava que a consolidação 

do sistema narrativo e representativo, que se tornou hegemônico a partir da segunda 

década do século XX, significou uma evolução do cinema. Evolução que teria sido 

alcançada através de uma “superação gradativa de obstáculo”.  

Portanto, o importante para estes historiadores seria buscar nos primeiros 

cinemas apenas as características que mais tarde dariam origem ao cinema clássico. 

Para tanto, era necessário pensar que a concepção dos primeiros cinemas havia 

desaparecido para dar origem ao “verdadeiro cinema”.     

A partir do final dos anos 70, surge uma nova proposta para a historiografia 

cinematográfica. Tendo como alguns de seus expoentes, pesquisadores como Tom 

Gunning, Charles Musser e Gaudreault, essa nova visão deve muito a Jean-Louis 

Comolli, que passou a defender uma história materialista do cinema. 

 Essa nova proposta não se restringia apenas em “iluminar” um período no qual 

pouco se dava importância, mas de se contrapor à historiografia clássica que 

considerava este período apenas como uma pré-história do cinema. Comolli e outros 

discordavam de uma concepção que era baseada em,   

                                                 
6  SILVA, Maria Cristina Miranda da. Aparelhos ópticos do século XIX e o observador moderno – 
Introdução ao tema. Trabalho apresentado no XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação, set. 2001. Disponível 
em: <http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/4657/1/NP7MIRANDA.pdf>. Acesso em: set. 2007. 
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linearidade causal, reivindicação de autonomia, ao mesmo tempo, da 
especificidade do cinema e do modelo das histórias idealistas da arte, 
preocupação teleológica, idéia de um progresso ou aperfeiçoamento não 
apenas das técnicas mas também das formas, em suma, identificação, 
recuperação, submersão da prática cinematográfica à massa de filmes 
feitos, terminados, tidos como concretos, obras iguais no direito de fundar 
e escrever esta história, sendo mais ou menos belas. (CAMOLLI apud 
COSTA, 2005, p. 79) 

 

A nova proposta trazia a ideia de que a história do cinema tem como 

característica uma temporalidade cortada, recursiva e dialética, que é feita de “tipos de 

práticas significantes cujas séries plurais permanecem sem origem e sem fim”. 

Flávia Cesarino (2005) afirma que o pesquisador Charles Musser criticava 

historiadores como George Sadoul por lerem a história de trás para frente. O que é 

apontado como sendo um grande equívoco desses primeiros historiadores é o fato de 

que eles desconsideravam em grande parte as tradições com as quais estes primeiros 

filmes dialogavam. Para Musser, Life of an American fireman, por exemplo, 

apresentava “uma canibalização das tradições da lanterna mágica – suas imagens, sua 

narrativa e o uso de certas técnicas”. 

Esta historiografia, ao fazer uma nova leitura sobre os primeiros filmes, acabou 

por dar um novo olhar também para todo o período que antecedeu a criação do 

cinematógrafo, incluindo os panoramas, lanternas-mágicas, fantasmagorias e demais 

objetos ópticos, vistos não mais como experiências sem importância para o que veria a 

ser o cinema do cinematógrafo e do que até hoje se produz no campo do audiovisual.  

Essa nova História sai da supremacia da linguagem, da produção do filme 

propriamente dito, para uma abordagem que inclui as mudanças nos regimes visuais, 

outras máquinas de imagens anteriores ao invento do cinematógrafo e o cinema com 

seus aspectos políticos, econômicos e culturais.  

Tom Gunning afirma que devemos analisar a história do cinema não como 

sendo um processo de eliminação. Não há sentido pensar esta historiografia como sendo 

a substituição de um modelo por outro. O importante é associar todas essas perspectivas 

de forma a abrir novas possibilidades teóricas.  
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Compartilhando de um pensamento semelhante ao de Gunning, Arlindo 

Machado é contra a ideia de um cinema estático. O autor afirma que esta arte vive em 

constante transformação, considerando que a história da arte não é nem corrente, 

tampouco linear.    

 

Devemos, portanto, considerar o cinema não como um modo de 
expressão fossilizado, paralisado na configuração que lhe deram Lumière, 
Griffith e seus contemporâneos, mas como um sistema dinâmico que 
reage às contingências de sua história e se transforma em conformidade 
com os novos desafios que lhe lança a sociedade.  (MACHADO, 1997, p. 
213)  

 

Se em um primeiro momento a “nova história do cinema” criada a partir da 

década de 70 será vista como uma abordagem mais apropriada para explicar o período 

pré-cinematógrafo e a primeira década do cinema, podemos hoje fazer algumas 

ressalvas sobre algumas de suas abordagens.  

A primeira delas refere-se ao fato apontado por Eric Vanstrom em “Notes on 

the ‘Historical Turn’ and the Uses of Theory” de que a “febre dos arquivos”, comum 

aos novos historiadores do cinema, transformou a história cinematográfica em uma 

história extremamente materialista. A história do cinema teria por conta disso se 

distanciado da teoria e do pensamento histórico e social mais amplo.    

Outro comentário feito pelo autor refere-se ao fato dos historiadores não 

mencionarem o pensamento sobre a história geral que se instaura a partir dos anos 70 e 

que influenciará diretamente a história do cinema. Todas as questões sobre progresso, 

evolução e articulação passado-presente já estavam sendo debatidas e colocadas na 

própria história e em outras disciplinas como a Sociologia.   

Outra crítica que podemos fazer a esta “nova história” é sobre uma série de 

terminologias criados a partir da década de 70 em substituição a outras séries 

consideradas “equivocadas” (cinema primitivo, por exemplo): Pré-cinema, pós-cinema, 

primeiros cinemas.  

Dado o nosso esforço de refletir sobre a articulação passado-presente, sobre a 

história não linear ou evolutiva e de como a obra de arte possui temporalidades e 
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memórias distintas em sua constituição, pensar uma pré ou pós-história do cinema seria 

uma opção equivocada para a construção da nossa abordagem metodológica.      

Primeiro, como bem aponta Hans Belting (2006), não podemos falar de uma 

generalização do tipo de produção de uma determinada época. Uma obra pode fugir 

completamente ao “contexto” ou aos estilos que são colocados como comuns para um 

período. 

Segundo, pensar em um pré ou pós-cinema é traçar na terminologia um marco 

inicial e um marco de superação ou mudança. Como vimos, não devemos pensar o 

tempo passado como uma preparação para o tempo presente, uma pré-história. O 

cinema dos primeiros anos aconteceu com toda a “intensidade” e potencialidade que 

poderia ter na época. Ora, podemos falar sim de um pré ou pós-cinematógrafo, mas 

como apontar diante de uma visão mais expandida de cinema o que seria o seu começo 

ou seu fim? Como falar de pré ou pós quando sabemos que o cinema, como toda arte, 

retoma sua tradição e seu passado? Como falar da articulação entre os panoramas do 

século XIX, ditos pré-cinemas e o visorama dito pós-cinema? Nomear eras, épocas e 

estilos, inevitavelmente nos levará a uma generalização da produção de um período.  

 

Em um mundo da arte obcecado por uma estrutura mental de espera – 
cada um é pré-isto ou pós-aquilo – e na expectativa da Revolução, na 
falta de Parusia, novidade e superioridade são sinônimos. Sou melhor do 
que você porque cheguei depois.”  (Debray, 1993, p.154) 

 

Por isso, a idéia de “região de problema” descrita por Argan (1994) nos parece 

comportar melhor nosso pensamento já que ela considera o eterno movimento passado-

presente e a não generalização da produção de uma época. Da mesma forma, a idéia de 

“primeiro cinema”, “primeiros cinema” ou “cinema dos primeiros tempos” nos leva 

para o desnecessário debate sobre origem.  

Importante destacar que não estamos negando o período que se compreende 

como sendo o pré-cinema ou pós-cinema.  Estamos questionando apenas uma série de 

terminologias que, para a nossa abordagem, não faz sentido.  
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Sabemos que os historiadores que cunharam estes conceitos não estavam de 

nenhuma forma dentro de um pensamento evolutivo ou progressivo da história. Não 

estamos propondo também uma profunda revisão dessas terminologias, apenas 

preferimos não usá-las diante do pensamento que construímos nesta pesquisa.        

Apesar das críticas já apontadas, a nova história do cinema permite que nos 

aproximemos ainda mais da nossa pergunta fundamental: o que não cessa? O novo olhar 

proposto por Tom Gunning não é somente importante para desmistificarmos vários 

equívocos relacionados ao cinema pré e pós-cinematógrafo, mas também por afirmar 

que a história cinematográfica não é feita de práticas que se superaram continuamente, 

mas de práticas que permanecem vivas. Mas que práticas permancem vivas? Com quais 

tradições o sistema Visorama dialoga? 

Em seu livro (2007), Oliver Grau apresenta um longo e exaustivo percurso dos 

sistemas imersivos desde as pinturas murais do final da República Romana até as 

contemporâneas instalações de realidade Virtual. Trabalho semelhante fez Manonni 

(2003) em A incrível Arte da luz e da sombra, embora este estivesse especialmente 

interessado no período pré-cinematógrafo, século XIX. Crary e Gunning foram outros 

pesquisadores que de alguma forma já fizeram esse percurso das construções e de 

rupturas das máquinas de imagens. 

Não faria sentido, portanto, que fizéssemos um novo percurso histórico das 

máquinas de imagens ou dos sistemas imersivos. Para isto, há os trabalhos já citados. 

Optamos por focar as máquinas de imagem do século XIX, especialmente os 

Panoramas, principal inspiração para o sistema Visorama.  

Ao contrário de Grau, que para construir a trajetória histórica da arte virtual 

prefere estudar somente os espaços imersivos de 360º, acreditamos que, embora seja 

também um sistema imersivo, não há como compreender o Visorama sem que haja uma 

problematização das máquinas de imagem do período pré-cinematógrafo. Não há no 

sistema de André Parente e Luiz velho exclusivamente um diálogo com os sistemas 

panorâmicos, mas com objetos ópticos, máquinas de imagem e sistemas de ilusão do 

mesmo período.   
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Temos quatro questionamentos, inspirados no trabalho de Grau, que nos guiarão 

para a análise deste período: 1) Quais as estratégias e efeitos destas máquinas?; 2) Quais 

são suas intenções e funções perante a audiência?; 3) Quais suas relações com a questão 

do sensível? 

 

2.2. Máquinas de imagem – século XIX 

 

Como já discutimos anteriormente, não consideramos os primeiros objetos 

ópticos e espetáculos visuais anteriores a 1894, como sendo “primitivos” e “arcaicos” 

(PANOFSKY, 1969), ou pré-históricos (SADOUL, 1963).   

É preferível considerarmos o cinema como sendo apenas uma dentre tantas 

tradições de espetáculos visuais que já existiam bem antes da criação do quinetoscópio 

de Edison ou do cinematógrafo dos irmãos Lumière.  

 Gunning (2003) aponta que o cinema e seus antepassados são consequência do 

nascimento de uma “cultura óptica” que surge durante o século XVIII, em decorrência 

dos ideais Iluministas. O teórico refere-se ao nascimento de uma nova ciência óptica 

criada a partir dos estudos de René Descartes7 no século XVII e que influencia outros 

pesquisadores como Christian Huygens e Newton nos anos seguintes. Fantasmagoria, 

lanterna-mágica e demais instrumentos óticos “derivam da Mágica Natural8, uma 

intersecção entre antigas tradições ocultas e o novo espírito da Renascença recente e do 

Iluminismo nascente” (GUNNING 1996, p.27). 

 Philippe Dubois (2004) avalia que essas máquinas de imagens, que incluem 

processos bem anteriores ao surgimento da fotografia, referem-se a uma tentativa de 

figuração e “reprodução do visível” iniciada ainda no Renascimento com as portinholas 

de Albrecht Dürer e as diversas câmeras escuras que ainda dependiam da ação do pintor 

para desenhar a imagem propriamente dita em um suporte.  

                                                 
7  Descartes nasceu na França em 1596 e morreu na Suécia em 1650. Criador da Óptica Geométrica, 
Descartes publicou em 1637 a sua Dióptrica, na qual explica a teoria corpuscular da luz mais tarde contestada por 
Newton. 
8  Gunning, a partir de publicação de Giambatista Porta no fim do século XVII, afirma que a mágica natural 
inclui não apenas os poderes mágicos das imagens, pedras, plantas e as descrições das influencias celestiais, mas 
também experimentos químicos e óticos. 
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O importante nesse pensamento é percebermos que a relação maquinismo-

humanismo busca um aprofundamento da percepção humana mediada por uma 

“máquina de visão”, um olhar mediado por máquinas (DUBOIS, 2004, p. 38).   

Baseado nas pesquisas de Barbara Stafford, Gunning (2003) afirma que estes 

primeiros experimentos tinham três funções opostas, porém dialógicas. A primeira 

função era meramente científica e instrutiva.  

Nessa categoria devemos pensar em todos os objetos ópticos que possibilitaram 

aos cientistas fazer uma decomposição do movimento, facilitando assim o estudo da 

biomecânica. Nessa categoria, os objetos ópticos serviam, segundo o autor, para uma 

exaltação da razão e dos processos científicos.  

 Se por um lado esses aparelhos ópticos servirão para uma exaltação da razão e 

da ciência, charlatões faziam uso desses dispositivos para ludibriar platéias menos 

desavisadas: “le charlatan pouvait quant à lui utiliser ces illusions à d’autres fins, ne 

cherchant qu’à créer de l’émerveillement ou, pire encore, des croyances superstitieuses, 

en particulier si elles étaient présentées devant un public crédule”.9 

Porém, os condutores dessas experiências dificilmente atribuíam a si poderes 

sobrenaturais. Ao mesmo tempo em que negavam intervenções miraculosas, não 

revelavam os segredos por trás do espetáculo. Procuravam causar nas platéias uma 

experiência sensorial, uma manifestação visual inconcebível, para fazer duvidarem do 

que viam.  

Arlindo Machado (2007) afirma que a atração do grande público para as salas 

escuras não era tanto a possibilidade de adquirir conhecimentos com aquela experiência, 

mas reconciliar-se com os “fantasmas interiores”, ativar a “máquina do imaginário”.    

 A segunda função se relaciona com o uso destes espetáculos ópticos pela Igreja 

Católica para catequizar e disseminar suas ideologias. Desde o século XVII, Athanasius 

Kircher, um jesuíta, fazia uso da lanterna mágica para difundir dogmas da Igreja. As 

exibições não serviam tanto para demonstrar princípios científicos, mas para exaltar o 

poder divino.  

                                                 
9  GUNNING, Tom. Fantasmagorie et fabrication de l’illusion: Pour une culture optique du dispositif 
cinématographique. Cinémas, v.14, n.1, automne, 2003. Disponível em: 
<http://www.erudit.org/revue/cine/2003/v14/n1/008958ar.html>. Acesso em: set. 2007 
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 Por fim, a terceira função corresponde aos aparelhos que não serviam nem para 

fins científicos ou religiosos, mas como simples divertimento. Muitos desses 

dispositivos foram em certa época considerados brinquedos ópticos. Serviam, como 

tantos outros, para espetáculos em feiras e teatros ou como um divertimento caseiro.  

Muitos destes espetáculos visuais faziam com que os próprios aparelhos e seus 

mecanismos misteriosos e “mirabolantes” se tornassem uma atração para as platéias. 

Porém, isso não era uma regra. Podemos considerar que esses dispositivos eram 

apresentados de duas formas: aquela na qual além das próprias projeções, o dispositivo 

também se configurava como uma atração e a que havia a intenção de esconder os 

mecanismo por trás das projeções.  

Nas projeções de lanterna mágica, havia um interesse tanto nas imagens de 

lugares exóticos ou distantes (travelogues), figuras abstratas e desenhos inocentes, 

como pelo funcionamento da lanterna. Não havia a intenção de esconder aparelhos que 

faziam ampliar ainda mais a crença no progresso da ciência. 

 A segunda forma de apresentação consistia nos espetáculos em que o aparelho 

era ocultado. Nesses casos, podemos citar como exemplo os espetáculos de 

fantasmagoria, na qual a não exibição dos dispositivos de projeção contribuía para a 

criação de um uma situação ainda mais misteriosa. Vamos nos atentar inicialmente à 

primeira categoria. 

   Ao contrário das salas de fantasmagoria, em que o espectador acompanhava o 

espetáculo em um espaço escuro, esses dispositivos não precisavam necessariamente de 

um ambiente sem iluminação, tampouco eram baseados apenas na projeção de imagens, 

como no casos dos Panoramas. 

 Sobre este antigo dispositivo, Aumont afirma:  

 

Ao mesmo tempo, seu dispositivo, o panorama já é espetáculo e quase 
cinema – sem considerar o movimento. A imagem aí é sempre imensa, 
afoga-se nela. Perde-se o sentido da distância de si mesmo à imagem, e o 
dispositivo vela por isso: ele comporta sempre, entre espectador e 
superfície pintada, uma zona em relevo, o “falso-terrno”, um trompe-
l’oeil  a mais. (AUMONT, 2004: p. 58) 
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Apesar de fabricados como pintura, eram feitos para serem vistos como 

cinema. André Parente (1997), afirma que Panoramas, Dioramas e os Movings Pictures, 

estão ligados ao surgimento da experiência da construção da paisagem e do espaço 

urbano moderno, e representam uma transformação no estatuto da imagem. Apesar 

desta transformação, Oliver Grau observa: 

 
A inovação representada pelo panorama não consiste em sua tentativa de 
criar uma imagem espacial ilusória, uma esfera imersiva, nem na 
proveniência secular de seus temas. No sentido de uma ilusão de óptica, 
ou trompe-l’oeil, o panorama é, em vez disso, a forma mais sofisticada de 
um espaço ilusório de 360 graus criado com os meios da pintura 
tradicional. Espaços com pinturas de parede ilusionistas, que circundam o 
observador de forma hermética com imagens de 360 graus, gerando a 
impressão de se estar em um espaço diferente daquele em que realmente 
se está, isto é, criando um mundo artificial, comparecem em diversos e 
notáveis exemplos de várias épocas, muito anteriores ao advento do 
panorama (GRAU, 2007; p. 93) 

   

 Embora fossem construídos com o trabalho minucioso de pintores, utilizando 

todas as técnicas de perspectiva e profundidade de campo disponíveis na época, o status 

de obras de arte destes aparelhos era controverso. Discursos como os de William 

Wordworth eram comuns na época: “aquelas simulações que ‘macaqueiam’ a presença 

absoluta de realidade, expressando mar e terra como um espelho, revelando a real 

localidade e o que ela tem para exibir.” 

 Embora possamos apontar para um trabalho artístico envolvido na construção 

destes dispositivos, a verdade é que foram utilizados das mais diversas formas: de 

entretenimento em feiras e exposições até obras de ricos colecionadores e seus 

panoramas privados.  

O que é importante destacarmos nos panoramas e nestas experiências descritas 

por André Parente (2007) como “cinema do dispositivo” (quando ainda não havia a 

forma hegemônica do cinema narrativo/representativo/industrial e que vai até meados 

de 1910 e retorna com mais força com as instalações e as mídias digitais) é sua base 

fundada sobre três princípios: atração, imersão e sensação. Bases conceituais de muitos 

dos novos dispositivos de imagem contemporâneos, incluindo o sistema Visorama. Isto 

nos propõe retornar ao nosso questionamento inicial: o que não cessa?  
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Referindo-se aos antigos Panoramas, Grau (2007) afirma que o desejo de “estar 

na pintura”, em sentido metafórico ou não, não desapareceu com o declínio dos sistemas 

panorâmicos do século XIX, viveu por todo século XX. “(...) em cada época, esforços 

extraordinários foram reunidos para produzir o máximo de ilusão como os meios 

técnicos disponíveis. (GRAU, 2003: p.18).  

Portanto, a questão da imersão e do desejo pela ilusão permanece como 

problema, uma história de rupturas, continuidades e descontinuidades – uma prática que 

não deve ser pensada como superada ou ultrapassada.  

O Visorama foi fabricado como uma máquina de visão ou de imagens e foi 

pensado também para ser visto como cinema. Seja pelo efeito de imersão, da união de 

imagens, som e movimento ou da relação sensível estabelecida entre o espectador e as 

imagens exibidas.  

Nas palavras de André Parente, há o desejo de se construir uma “poética da 

paisagem”. Não é à toa que as imagens do Rio de Janeiro, algumas antigas, são exibidas 

através do Visorama. A relação de afetividade entre o espectador com as imagens seria 

diversa se as paisagens apresentadas pertencessem a outras geografias.   

Do ponto de vista do processo de pesquisa, o projeto do sistema Visorama se 

assemelha também a outro sistema imersivo denominado CAVE - um cubo em que as 

paredes são telas de projeção, cercando o espectador dentro de um ambiente virtual em 

três dimensões. O projeto foi desenvolvido pela Universidade de Chicago através da 

parceria entre a artista Dan Sandin e Carolina Crus-Neira, uma cientista da Computação.  

Os dois projetos apontam para uma diferença entre a forma de produção destes 

sistemas contemporâneos e dos antigos panoramas. Embora as bases conceituais 

permaneçam, os sistemas de realidade e de arte virtual apontam para um novo tipo de 

artista que não mais se apropria apenas de uma técnica já existente, mas que pesquisa e 

produz formas inovadoras de interação. (GRAU, 2007; p.16) A questão do sensível será 

alcançada a partir da interseção entre arte e ciência. 
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2.3. Visorama: entre arte e ciência 

 

A partir dos anos 60, vários artistas deixarão de fazer uma mera citação ou 

referência à ciência - irão se “unir a ela” através da integração cada vez mais forte entre 

arte, ciência e tecnologia, empregando enfoques e métodos da cibernética. Nicolas 

Schöffer, Gustav Metzger, Nam June Paik e Roy Ascott.como seriam os pioneiros da 

chamada “arte interativa” ou “arte mídia”.  

Velasco (2004) aponta que a incorporação do discurso cientifico e tecnológico 

pela estética está presente em toda a história da arte desde a arte moderna até a arte 

contemporânea. Embora haja essa aproximação, a autora afirma que o discurso 

tecnológico, cientifico e estético continuam com suas especificidades.  

 

O artista não passa a ser cientista apenas por utilizar a linguagem científica 
e tecnológica como instrumento. Entretanto, uma das características da arte 
contemporânea é a incorporação destes discursos como forma de 
potencializá-los ao deslocá-los, destacando não apenas suas possibilidades 
intrínsecas como suas possíveis conseqüências éticas. (VELASCO, 2004: p. 
25) 

  

A questão do conhecimento em ciência e arte apresenta-se de forma distinta. 

Para a ciência, conhecimento abstrato de um fenômeno universal, em qualquer época e 

lugar. Para a arte, conhecimento concreto de um objeto concreto que é individual e 

singular. “A arte não se doa ao mundo como informação semântica, mas como 

informação estética.”10 

A ciência busca novos modelos de interpretação já que a filosofia e a arte estão 

em crise e os modelos de representação e determinação do conhecimento e sensibilidade 

não se adéquam mais. Daí surge uma aproximação cada vez maior a ciência e arte, a 

ciência e estético. 

 As criações científicas e artísticas seriam muito próximas. Embora trabalhem 

com matérias diferentes, arte e ciência se aproximam na formulação de hipóteses, 

                                                 
10  PLAZA, Julio. 1998. Disponível em: <http://www.cap.eca.usp.br/ars1/Arteci%EAncia.pdf>. Acesso em: 
30 de junho de 2010. 
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imagens, ideias e problemas, diferenciando-se pelo que Plaza chama de “desempenho” e 

“performance”.  

 
Da mesma forma que não existe uma ciência "artística", tampouco existe 
uma arte adjetivada de "científica". Aliás, não existe nem uma estética 
(especulação, reflexão) de cunho científico. O que existe, sim, são 
cruzamentos "intertextuais" entre ciência e arte.11 

 

Ele estabelece uma diferenciação entre o que seria arte e o que seria pesquisa. 

O processo que leva até a confecção de um produto final, um produto artístico, não é a 

pesquisa em si. A busca por materiais, formas e referências, não é a pesquisa stricto 

sensu.  

Esse processo de pesquisa serve para que haja um distanciamento critico e 

também para que o cientista possa abordar o objeto a partir de diversos pontos de vista. 

Agindo assim é possível eliminar os subjetivismos da pesquisa e mostrar a “verdade do 

objeto”. Todos esses pontos de vista não se eliminam.  São uma complementação para o 

olhar que se faz sobre o objeto pesquisado.  

Outra diferença entre a arte e a ciência seria o fato de que a obra artística busca 

a “polissemia” e a ciência busca a “monossemia”. São essas diversas interpretações, 

principalmente vindas do espectador, que caracterizam a Arte. 

Plaza aponta ainda para o que chama de “quatro esferas” que se articulam e 

interagem na dimensão cultural: a “esfera ideológica” (núcleo central da cultura – 

sistema de valores e crenças), a “esfera cognitiva” (sistema de conhecimentos 

científicos), a “esfera artística” (apropriação do sensível e do real) e a “esfera técnica” 

(modos de proceder das várias práticas).  

A união dessas esferas acontece, no nosso caso, principalmente dentro da 

Universidade. Temos pesquisadores que estão “condicionados” dentro da “esfera 

cognitiva” e “técnica”, mas também dentro da “esfera artística”.  

Essa aproximação da arte com as pesquisas cientificas ligadas à Física, 

Matemática e Computação já era uma prática adotada nos Congressos da SIGGRAPH 

                                                 
11  Idem 
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(Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) e em plataformas de 

pesquisa como o CAiiA-STAR (Centre for Advanced Inquiry in the Interactive Arts). 

Os anos 1990 intensificaram a prática interdisciplinar de pesquisa e a presença de 

artistas dentro das Universidades. Artistas como Daniela Kutschat, Rejane Cantoni e 

Diana Domingues que criaram importantes trabalhos na década de 1990 sobre realidade 

virtual, desenvolviam simultaneamente pesquisas acadêmicas. Ainda hoje pertencem à 

Universidades brasileiras, aliando suas produções científicas com suas produções 

artísticas. 

O artista-teórico trabalha como um contemplador, um examinador, um 

especulador, em que o lúdico é visto como lúcido.  O saber sensível e a procura do 

inteligível é que vão constituir o cenário do pensamento criativo. Ambos vão se 

complementar em uma cooperação interdisciplinar. “Pode se constatar então 

fluxos/refluxos, tensões/distensões, aproximações/distanciamentos, somas/exclusões 

entre as diversas esferas e, portanto, entre os pensamentos científico e artístico.”12 

O embate na Universidade entre os “pesquisadores sérios” e os artistas 

teóricos, acaba se refletindo nas poucas verbas destinadas para as pesquisas em arte na 

Academia. Em 1998, o curso de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ havia 

cadastrado 6 produções artísticas/culturais no relatório coleta CAPES. 10 anos depois 

esse número subiu para 19. Percebe-se uma crescente produção artística dentro da 

Universidade que não justificaria essa pouca atenção ou financiamento das agências de 

fomento para pesquisas desta natureza.  

Tadeu Chiarelli comenta sobre a maneira como o artista é percebido dentro da 
Universidade. Para o autor,  

 

(...) tanto em nossa sociedade quanto na universidade, o artista é 
basicamente ignorado e, quando muito, simplesmente tolerado.(...) Ser 
artista no país, ainda é para muita gente estar fora das atividades 
profissionais realmente “sérias”, efetivamente “produtivas”, e significa 
até mesmo possuir algum tipo de desvio não recomendado.13 

 

                                                 
12  PLAZA, Julio. 1998. Disponível em: <http://www.cap.eca.usp.br/ars1/Arteci%EAncia.pdf>. Acesso em: 
30 de junho de 2010. 
13  CHIARELLI, Tadeu. O artista na pós-graduação. In: Revista Trópico. Disponível em: 
http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/2377,1.shl>, acessado em 27/12/2009. 
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Ricardo Basbaum (2006) fala sobre os critérios de produção acadêmica que são 

criados e aplicados a todos os pesquisadores da Universidade de forma generalizante, 

desconsiderando peculiaridades do artista pesquisador. 

 

Não há como escapar desta máxima: dentro da universidade, o trabalho 
de arte se transforma em pesquisa, e o artista, em pesquisador. Escreve-se 
“artista-pesquisador”, portanto, e temos aí um outro personagem, com 
suas peculiaridades; dentro dessa outra instância mediadora que é o 
aparato universitário, transforma-se logo também o ator, imerso em outra 
rede.14 

 

Diana Domingues na apresentação do livro “Arte e vida no século XXI: 

tecnologia, ciência e criatividade” (2003) comenta que as fronteiras que separam 

pesquisas artísticas e pesquisa científicas estão cada vez mais difusas, em que há um 

cruzamento entre o sensível e a objetividade.  

Como aponta Rebecca Allen (2003), a criação de softwares e hardwares torna-

se parte do processo criativo, como acontece no desenvolvimento do sistema Visorama. 

Uma das grandes características das obras de Arte e Tecnologia é justamente tratar a 

questão tecnológica não como um simples aparato técnico ou suporte - há um 

questionamento e uma problematização da técnica pela própria obra.    

 

O mundo das artes está perplexo com o que fazer em resposta à crescente 
importância da pesquisa científica e tecnológica na formação da cultura. 
(...) É um grave erro entender a pesquisa contemporânea meramente 
como um empreendimento técnico; ela tem profundas implicações 
práticas e filosóficas para a cultura. (WILSON, 2003: p. 148) 

 

Para Stephen Wilson (2003), a pesquisa científica não é tão objetiva como 

parece porque está sujeita a “poderosas forças, políticas, econômicas e sociais”. Essas 

forças não seriam favoráveis a determinadas disciplinas científicas que não apresentam 

vantagens financeiras imediatas. A arte seria um caminho independente.  

                                                 
14

  BASBAUM, R. O artista como 

pesquisador. Concinnitas (UERJ), v. 1, p. 70-76, 2006. 
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Ela poderia se transformar num lugar para se investigar temáticas 
abandonadas, desacreditadas e não-ortodoxas. Ela poderia muito bem 
valorizar a pesquisa de acordo com critérios bem diferentes daquele do 
mundo comercial e científico. Os papéis dos artistas poderiam incorporar 
outros papéis os de pesquisador, inventor, hacker e empresário. Mesmo 
dentro de laboratórios, a participação do artistas em equipes de pesquisas 
poderia acrescentar uma perspectiva que talvez ajudasse a impulsionar o 
processo de investigação. (WILSON, 2003: p. 150) 

 

O autor aponta que, por sua tradição iconoclasta, artistas buscam pesquisas que 

foram desvalorizadas, integram em suas pesquisas questões culturais de grande 

amplitude, levam a ciência e a tecnologia para um grande público e valorizam durante a 

pesquisa aspectos como criatividade e inovação.  

As reuniões da SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics), 

por exemplo, incluíam exposições artísticas em suas reuniões anuais. Com isso, 

pesquisadores da arte podiam ter acesso a discussões, procedimentos e criações 

científicas antes mesmo delas chegarem ao mercado ou ao grande público. Da mesma 

forma, cientistas eram estimulados a refletir sobre suas práticas presentes e futuras a 

partir das questões colocadas pelas obras exibidas.  

 

Durante qualquer tarefa significativa do mundo real, seja a prova de um 
teorema, a construção de um software confiável, a produção de uma peça 
de arte, ou a apresentação de uma peça de teatro , precisamos empregar 
dois modos de interação com o mundo. Dada a natureza de um problema, 
cada modo pode se revelar mais ou menos eficiente em diferentes etapas 
do processo, mas a combinação dos dois é quase sempre necessária. 
(BEARDON, 2003: p. 183) 

 

 Dessa dupla interação nasce o sistema Visorama. Um processo em que técnica e 

teoria, passado e presente, Comunicação e Matemática Aplicada à Computação se 

articulam na busca pela criação de um sistema imersivo contemporâneo.  
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3. Novas e velhas tecnologias 

 

3.1 Técnicas e tecnologias – questões conceituais 

 

Em uma cena fictícia, imaginemos Robert Barker, entrando em uma exposição 

de arte contemporânea. Ele encontraria o sistema Visorama e decidiria experimentá-lo. 

Apesar do estranhamento óbvio que ele sentiria diante de um equipamento que ele 

jamais poderia imaginar no século XIX, provavelmente faria algumas associações entre 

as suas antigas pinturas panorâmicas e o sistema criado por André Parente e Luiz Velho.  

Mas que tipo de associações ele faria? Ele faria associações apenas com relação 

às vistas e às paisagens? Ao realismo das imagens apresentadas?  

Em um primeiro momento, poderíamos pensar não ser possível estabelecer 

associações entre equipamentos tão distantes no tempo.  

O senso comum nos diria que os dois estão em estágios diferentes do 

desenvolvimento tecnológico (e realmente estão) e que um (Panorama) é algo antigo e 

ultrapassado e o outro (Visorama) representa a “alta tecnologia” ou a “tecnologia de 

ponta”.  

Mas algo nos permite associações. Esta associação só é possível quando fazemos 

uma diferenciação entre o que seria técnica e o que seria tecnologia. Para isso, 

precisamos voltar à origem etimológica dessas palavras. 

É comum que técnica e tecnologia sejam consideradas sinônimas. Ambas são 

utilizadas de forma indiscriminada. Uma TV, além de ser um aparelho técnico, também 

seria uma tecnologia. No entanto, técnica e tecnologia não são termos nem conceitos 

equivalentes, embora possuam uma estreita relação. 

Dubois (2004) divide os níveis e sentidos que os gregos davam à palavra technè 

em três categorias. A primeira delas relaciona-se com a questão do mágico; a segunda 

com a arte do fazer, contemplando as diferentes técnicas da humanidade; e por fim, um 

conhecimento, um saber conceitual. Desta forma, o termo “tecnologia” estaria mais 

próximo desta última categoria, relacionando-se com a estruturação de um 
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conhecimento. “Técnica” estaria relacionada à questão da instrumentalização. 

Tecnologia é a sistematização de um conhecimento que é revelado ou traduzido em uma 

ferramenta ou instrumento, um sistema total formado pela técnica. 

 Apesar de Dubois apontar essa diferenciação (que será adotada nesta pesquisa), 

outros teóricos, como Jacques Aumont, apontam a existência de uma confusão e um não 

consenso sobre o que seria técnica e tecnologia.  

 

A palavra técnica é bastante ambígua, já que pode designar tanto uma 
técnica, isto é, certo modo operatório de realizar determinada ação, 
quanto a técnica, ou seja, a esfera da atividade prática em geral (quer 
necessite ou não de instrumentos especializados). Nas discussões entre 
pesquisadores de língua francesa e os de língua inglesa, essa ambigüidade 
costuma causar confusão; a palavra ‘técnica’ em inglês tem o primeiro 
desses dois valores e, além disso, a língua inglesa faz distinção entre 
technique e technology. Esta última é definida como o conjunto dos 
instrumentos materiais e do know-how de que se dispõe para determinada 
ação, e a primeira, como o emprego desses instrumentos e know-how na 
prática. O francês não possui na verdade essa distinção (ainda que, sob a 
influência do inglês, a palavra tecnologie tenda a assumir o sentido de 
technology – do inglês – e a perder seu sentido primeiro de ‘discurso 
sobre a técnica’). Não é, pois, de admirar que haja tanta conversa de 
surdos sobre este ponto (AUMONT, 2001, p. 179). 

 

 Apesar da citada falta de consenso, é inegável que arte e tecnologia possuem 

uma forte ligação. Como afirma Edward Shanken, “The Development and use of 

science and technology by artists always hás been, and always will be, na integral part 

of he art-making process” (SHANKEN, Edward. 2007, p.43) 

 Da mesma forma que novas produções artísticas demandam novos  instrumentos 

para a sua criação, novos equipamentos proporcionam a criação de manifestações 

artísticas diferenciadas. 

No entanto, a novidade técnica não está ligada necessariamente a uma novidade 

estética e vice-versa. Podemos ter apenas uma novidade técnica, mas que faz uso de um 

princípio tecnológico que não é completamente novo. Sendo assim, poderíamos pensar 

que, em alguns casos, a nova tecnologia apresenta apenas uma mudança simplesmente 

técnica? 
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Quando falamos sobre tecnologia, pensamos imediatamente nos sistemas 

computacionais contemporâneos, realidade virtual e maquinário digital. No entanto, 

Phillipe Dubois (2004) afirma que a relação entre técnica, ciência e a produção de 

imagens pode ser pensada em momentos bem anteriores ao desenvolvimento dos atuais 

aparatos técnicos. Qualquer imagem, mesmo a que a consideramos mais ancestral, 

“requer uma tecnologia (de produção ao menos, ou por vezes de recepção), pois 

pressupõe um gesto de fabricação de artefatos por meio de instrumentos, regras e 

condições de eficácia, assim como de um saber” (DUBOIS, 2004, p.31).  

De fato, se considerarmos a perspectiva aristotélica de technè, que se refere ao 

processo de fabricação seguindo regras a partir de um saber prático para produzir 

objetos belos ou úteis, poderíamos considerar que as primeiras pinturas em cavernas, as 

estátuas renascentistas, a arte barroca e as catedrais góticas apresentam uma tecnologia, 

já que são dependentes de um instrumento, de um funcionamento e de um saber. O que 

devemos considerar é que a questão tecnológica e o desenvolvimento científico, desde 

os tempos mais remotos, andaram unidos com as questões culturais. 

Arlindo Machado (1996) diz que todos esses novos aparatos tecnológicos 

participam da produção da obra de arte no seu processo criativo e na sua concepção. 

Erick Felinto (2006) comenta que é comum que novas mídias recontextualizem 

ou se apropriem das mídias antecedentes. O autor cita Lev Manovich como sendo um 

dos novos teóricos a pensar a articulação estabelecida entre “novas” e “velhas” 

tecnologias. Segundo Felinto, Manovich considera que as novas mídias implicam 

continuidade e ruptura com as experiências passadas. 

Para compreendermos as discussões sobre a questão das novas tecnologias, 

deveríamos partir de uma perspectiva genealógica. Essa perspectiva considera que as 

experiências dentro das tecnologias da imagem, as quais muitos avaliam fazer parte 

apenas do passado, podem estar presentes de alguma forma em experiências 

contemporâneas. 

O passado é trazido para as novas tecnologias não com uma intenção saudosista, 

mas com a intenção de tentar recuperar algumas potencialidades ainda não exploradas 

dessa tecnologia passada, operando dentro de um novo contexto. “O presente desvela 
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suas íntimas conexões com o passado e o tecnológico desnuda seus movimentos 

complexos de releitura e apropriação” (FELINTO, 2006, p. 424). 

Se pensarmos essa questão das novas tecnologias no cinema, podemos afirmar 

que, por ser dependente de vários aparatos técnicos para sua produção e exibição, esta 

arte é alterada sempre que acontece alguma mudança em qualquer um dos seus 

componentes tecnológicos. 

 

(...) por ser uma arte inseparável das invenções tecnológicas, as 
transformações da linguagem cinematográfica sempre caminharam pari 
passu com essas invenções que, no estado da arte atual, encontram-se 
na incorporação da animação computacional tridimensional e no frenesi 
dos efeitos especiais." (SANTAELLA, 2005, p.36). 

 

Seria inapropriado comparar a questão da tecnologia do período pré-

cinematógrafo com o cinema contemporâneo sem enfatizarmos que existem diferenças 

entre estes períodos históricos. As técnicas, instrumentos e maquinário utilizados no 

início do século XX são diferentes dos que são comumente utilizados nas produções 

atuais. 

Câmeras, projetores e técnicas de edição de imagem e som passaram por 

transformações significativas desde o início do século XX à primeira década do século 

XXI. Ou seja, há uma transformação técnica. Porém, o que é colocado em questão é que 

muitos das novas técnicas utilizam tecnologias – saberes, concepções e procedimentos 

de períodos anteriores. 

Uma série de procedimentos, soluções e recursos tecnológicos utilizados nas 

primeiras experiências visuais do século XIX podem ser observados de alguma forma 

em tecnologias que hoje muitos chamam de “avançadas” ou “grandes novidades”. 

Como o discurso da total superação não é algo que defendemos, compartilhamos da 

ideia de Felinto quando este afirma que artifícios passados são referências até hoje para 

as novas tecnologias. 

 
Do mesmo modo como já se sugeriu que toda nova mídia se apropria e 
recontextualiza as mídias anteriores (ou “vampiriza-as”, para usar a 
expressão de Peter Weibel), vem se tornando uma prática corrente dos 
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discursos críticos a aproximação entre o paradigma digital e certo retorno 
a modelos e procedimentos típicos das origens do cinema. Dessa maneira, 
presencia-se o paradoxo de encontrar o mais antigo no que deveria ser o 
mais novo (as tecnologias informacionais). (FELINTO, 2006, p. 422) 

 

Arlindo Machado (1997) também comenta que, quanto mais se aproxima dos 

estudos sobre as mídias eletrônicas e digitais, mais observava que estes recursos 

retomavam, recuperavam ou faziam ecoar atitudes retóricas e tecnológicas do período 

“pré-cinematográfico” e no “cinema dos primeiros tempos”. 

 

(...) O caso mais gritante é, evidentemente, a obra de Georges Méliès, que 
antecipa em quase 100 anos o uso de inserções de imagens no quadro, a 
permanente metamorfose das figuras e toda a iconografia híbrida e 
múltipla que hoje celebramos nos filmes e vídeos de autores 
absolutamente contemporâneos como Nam June Paik, Zbigniew 
Rybcynski e Peter Greenway.(...) (MACHADO, 1997, p. 10). 

 

Lev Manovich15, a partir dos seus estudos sobre as novas mídias, apresenta 

exemplos esclarecedores sobre estas aproximações entre tecnologias que, para nós, 

parecem tão distantes. O autor comenta que os programadores de CD-ROM saltaram de 

simples apresentação de imagens estáticas para a superimposição de elementos móveis 

em um fundo estático e, posteriormente, para imagens em movimento. Esta sucessão de 

transformações de ordem tecnológica possui um paralelo com os procedimentos que 

levaram à criação do cinematógrafo. No século XIX, havia somente a apresentação de 

imagens estáticas, feitas através das lanternas mágicas. Posteriormente, há a 

apresentação de imagens que se movem sobre um fundo estático (praxinoscópio) e, 

finalmente, chegamos às imagens em movimento do cinematógrafo. O autor ainda 

comenta que a tecnologia Quick Time, desenvolvida pela Apple em 1991, compara-se 

ao Kinoscópio de 1892, pois ambos apresentam pequenos loops, trabalham com 

pequenas imagens entre duas e três polegadas e foram pensados para uma exibição 

individual e não coletiva. 

 

                                                 
15  MANOVICH, Lev. New Media from Borges to HTML. 2002. Disponível em: < 
http://www.manovich.net/DOCS/manovich_new_media.doc> Acesso em: nov. 2007. 
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Culturally, the two technologies also functioned similarly: as the latest 
technological “marvel.” If in the early 1890s the public patronized 
Kinetoscope parlors where peep-hole machines presented them with the 
latest invention — tiny moving photographs arranged in short loops; 
exactly a hundred years later, computer users were equally fascinated 
with tiny QuickTime Movies that turned a computer in a film projector, 
however imperfect. Finally, the Lumieres' first film screenings of 1895 
which shocked their audiences with huge moving images found their 
parallel in 1995 CD-ROM titles where the moving image finally fills the 
entire computer screen (...) 16 

 

O comentário de Manovich nos faz lembrar de Argan quando este comenta que o 

dinamismo estrutural da obra de arte é a relação funcional entre a operação técnica e o 

mecanismo de memória e da imaginação, que traz para o presente aquilo que servirá 

para resolver os problemas que se apresentam no discurso do fazer (ARGAN, 1993, 

p.30). Sendo assim, para resolver problemas técnicos e estéticos do presente, o artista 

pode recorrer a técnicas e procedimentos passados. 

 Telma Valente17 também comenta sobre a técnica denominada bullet time18, 

utilizada pelos irmãos Wachowski no filme Matrix (1999). Para a autora, esta técnica 

computacional possui aproximações com o mesmo conceito empregado para o estudo 

do movimento, como os desenvolvidos por Edward Muybridge no século XIX. 

Alguns espetáculos de lanterna mágica, fantasmagoria e objetos ópticos, o 

espanto e o par antitético crença/desconfiança nas imagens que eram apresentadas, eram 

causadas em grande parte pelo desconhecimento das técnicas que estavam por trás da 

manipulação das imagens. O espectador se familiariza, com o passar do tempo, com 

estes aparatos e pode de alguma forma decifrar os mecanismos que envolvem a ilusão, a 

projeção de imagens ou o movimento. Quando uma nova tecnologia surge, o espectador 

novamente se sente guiado a compreender os mecanismos que envolvem a criação das 

imagens. Sente-se incomodado por não saber como as imagens foram produzidas, ao 
                                                 
16  MANOVICH, Lev. New Media from Borges to HTML. 2002. Disponível em: < 
http://www.manovich.net/DOCS/manovich_new_media.doc> Acesso em: nov. 2007. 
17  VALENTE, T. E. J. Estudo comparado: cinema dos primórdios e cinema da 
contemporaneidade. Revista Intermídias.com, v. 1, 2005. Disponível em: < 
http://www.intermidias.com/txt/ed56/Cinema_Cinema%20dos%20primordios%20e%20cinema%20da%2
0contemporaneidade%85.pdf>. Acesso em: nov. 2007. 
18  Bullet time é um efeito especial semelhante a uma câmera lenta, apresentando o movimento de 
personagens ou objetos em um período extremamente curto (a velocidade de uma bala) conseguido 
através de mais de 100 câmeras que fotografam toda a ação.   
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mesmo tempo em que se admira com a possibilidade de estar diante de imagens que 

podem pouco fazer relação com o real. 

 

Nisso reside, precisamente, a riqueza de uma perspectiva 
arqueológica, que resgata experiências e imaginários passados para 
mostrar como o presente não cessa de repensar suas referencias 
temporais. Se como sugeria Jean Mitry, o cinema experimental dos 
anos 1910 e 1920 encontra sua origem muito maIs na pintura do que 
na arte cinematográfica propriamente dita, sua versão digital pode 
encontrar fundamento nas animações do primeiro cinema, como hoje 
arrisca Manovich. (FELINTO, 2006, p. 424) 

  

 Há um uso rotineiro dos princípios dos espetáculos de Fantasmagoria, comuns 

no século XVIII, na arte contemporânea. Por exemplo, nos trabalhos da brasileira 

Rosângela Rennó, como a instalação “Experiência Cinema” (2005) em que imagens são 

projetadas em uma fumaça difusa. Experiências como esta e de outros artistas como Zoe 

Beloff, trabalham com a mesma relação: arte-ciência-magia. 

Não é somente em instalações que as primeiras experiências audiovisuais se 

mostram ainda presente. Nos tradicionais espetáculos da “Monga – a mulher gorila”, 

comuns em parques de cidade do interior do Brasil, há uma combinação entre a criação 

de um clima sombrio através do cenário, locução, trilha sonora e um truque óptico que 

aparentemente transforma uma mulher em macaco. Esta atração possui aproximações 

em seu formato e abordagem com os espetáculos de fantasmagoria. Um tipo de 

entretenimento visual que invocava o sobrenatural ao projetar imagens de espíritos dos 

mortos em enigmáticos ambientes, com uma encenação teatral. 

 Apesar da nova mídia ter criado também um novo estatuto para a imagem, a 

questão da ilusão ou da busca pela ilusão, está presente em várias experiências visuais 

ao longo dos tempos. 

 
The magic lantern, panoramas, dioramas, phantasmagoria, cinema, 
computer displays, and techinical image media all appear in this 
perspective as aggregates of continually changing machines, forms of 
organization, and materials that remain, in spite of all 
standartizations, seldom stable, we are constantly fascinated by the 
possibility of heightening the ilusion. (GRAU, Oliver. 2007. p.154) 
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 A diferença entre técnica e tecnologia, portanto, nos permite fazer algumas 

afirmações. A primeira delas se refere ao fato de que mesmo em instrumentais antigos, 

milenares, temos a presença de um pensamento conceitual na fabricação destes 

maquinários, ou seja, tecnologia. Isso não é uma característica da idade moderna ou da 

contemporaneidade. 

 Quando os homens das cavernas fazem pinturas murais, quando eles criam 

instrumentários de utensílios domésticos, armas de guerra, estes foram criados a partir 

de uma tecnologia, ou seja, de um pensamento ou de idéia em busca da construção de 

um instrumentário para servir a uma funcionalidade específica.  

Uma segunda afirmação é de que instrumentários de tempos e épocas distintas 

podem ter algum tipo de conexão. Estas conexões não se dão, obviamente, do ponto de 

vista da técnica, mas da tecnologia. A criação de equipamentos no nosso tempo não nos 

exime da possibilidade do uso de um pensamento, idéias ou abordagens do passado. 

No caso da arte, como já mencionamos anteriormente, ela caminha ao lado do 

desenvolvimento técnico. “(...) a relação próxima da arte com as máquinas em particular 

e com a tecnologia em geral, incluindo a nova mídia de imagens e sua distribuição, 

abarca todas as épocas, da Antiguidade clássica aos dias de hoje.” (GRAU, 2007, p. 17) 

Mas assim como nós vimos que o tempo da arte não é o tempo linear, da 

evolução, do completo rompimento, a arte não exige um rompimento completo com as 

tecnologias do passado. 

Um exemplo foi a exposição Movimentos Improváveis – O efeito cinema na arte 

contemporânea19. No prefácio do catálogo da exposição, Philippe Dubois faz os 

seguintes questionamentos baseados nos filmes e vídeos em destaque na exposição: 

 

O que as obras aqui expostas têm em comum – o que as torna 
fascinantes e intrigantes – é que elas fazem da questão do movimento 
na imagem uma experiência do limites. Diante dessas obras, o 
espectador duvida. Ele se pergunta sobre a percepção: há ou não há 
movimento? É um movimento da imagem ou na imagem? O que se 

                                                 
19  Exposição realizada entre os dias 19 de maio e 13 de julho de 2003 no Centro Cultural Banco do 
Brasil. 
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movimenta exatamente (a imagem em si, o que há na imagem, eu 
diante da imagem, a tela, o projeto, a luz ou alguma outra coisa)? (...) 
Quais são todos estes dispositivos de ilusão inverossímeis que nos 
fazem acreditar no movimento onde não há movimento, ou que eles 
está onde não está efetivamente?  
 

Interessante perceber que estes questionamentos baseados em obras de artistas 

contemporâneos como René Clair, Godard e Agnès Varda estão tão próximos de 

questões postas desde as primeiras exibições de lanterna mágica. Não se questionavam 

os espectadores dos espetáculos de fantasmagoria se os “espectros” que se moviam 

eram na verdade provocados por uma movimentação nos projetores estrategicamente 

ocultados? Não se questionavam os espectadores se a troca de placas de lanterna-mágica 

era na verdade o que propiciava a ilusão de movimento das figuras? De que forma o 

campo científico passou a se aproximar do campo artístico? 

Arlindo Machado (1996) e Marcius Freire (2002) comentam que, a partir da 

década de sessenta, o surgimento de novos suportes como o computador, o DVD e o fax 

possibilitou ao “homem comum” criar mecanismos para produzir e disseminar suas 

próprias informações.  Dessa forma, artistas passaram a se apossar desses instrumentos 

fazendo com que o campo da comunicação que desejava ser científico entrasse no 

domínio das artes.  

 Durante a Idade Média, arte e ciência eram consideradas saberes que possuíam 

uma mesma identidade. A progressiva separação entre essas duas categorias teria início 

somente no Renascimento, culminando no século XIX.  

 
Nesse momento a ciência se torna extremamente complexa, subdivide-se em 
mais e mais campos do conhecimento e já não permite que não especialistas 
façam incursões em suas esferas. Esse divórcio vai de par com o aparecimento 
de duas novas formas artísticas que vêm à luz justamente em razão do 
progresso científico: a fotografia e o cinema.  (FREIRE, 2002, p.108). 

 

Tanto cinema como fotografia continuaram prestando serviço a diversas áreas do 

saber: biologia, física, astronomia e antropologia.   

 Freire questiona a crítica à falta de rigor científico que, por exemplo, os estudos 

de antropologia visual teriam a partir do uso do cinema em suas pesquisas. Para o autor, 
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assim como a ciência, a arte busca a verdade, mas utiliza mecanismos diferentes. “Se a 

ciência busca a verdade perscrutando o real, a arte faz isso transfigurando o real.” 

(FREIRE, 2002, p.107).  

 Nos textos em que há um “rigor científico”, existe a presença da arte através da 

qualidade artística do próprio texto, como nas obras de Lévi-Strauss e Clifford Geertz. 

Como aponta Lúcia Santaella (2005) em “Por que as comunicações e as artes estão 

convergindo?”, o cinema é um dos primeiros exemplos da imbricação entre arte e 

comunicação de massa, indústria e pesquisa científica. Para a autora, Sergei Eisenstein 

foi um exemplo de cineasta matemático, engenheiro e artista tecnológico.  Arte e 

ciência estariam cada vez mais entrelaçadas.  

 
As fronteiras entre arte e técnica tornam-se cada vez mais tênues: é 
preciso uma película tecnicamente perfeita para a foto artística e para 
o cinema de arte; é preciso um material tecnicamente perfeito para 
que um disco possa reproduzir um concerto; é preciso equipamentos 
técnicos de alta qualidade e precisão para produzir fotos, filmes, 
discos, vídeos, cenários e iluminações teatrais. A técnica de 
fabricação dos instrumentos musicais e a invenção de aparelhos 
eletrônicos para música, as possibilidades técnicas de novas tintas e 
cores, graças aos materiais sintéticos, que modificam a pintura, as 
possibilidades técnicas de novos materiais de construção, 
modificando a arquitetura, o surgimento de novos materiais 
sintéticos, modificando a escultura, são alguns exemplos da relação 
interna entre atividade artística e invenção tecnológica. 20 

 

 E é justamente esse desejo de criar uma nova técnica para resolver um problema 

artístico, que a pesquisa Visorama irá se desenvolver. 

 

3.2 Visorama – o desenvolvimento técnico 

 

O Visorama foi um dos primeiros sistemas criados na área no Brasil. Área que se 

desenvolveu quando alguns instrumentários ficaram mais acessíveis em termos de 

funcionalidade e preço.  

                                                 
20 SANTAELLA,Lucia - Porque as comunicações e as artes estão convergindo? São Paulo: Editora 
Paulus, 2005. 
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André Parente comenta21 que uma das motivações para a criação do sistema foi 

o discurso criado a partir das novas tecnologias ou da arte tecnológica. Um discurso de 

que todos esses novos equipamentos estavam rompendo com o que foi feito 

anteriormente, como se eles estivessem na origem.  

O discurso de total rompimento ou do “novo” com relação às novas tecnologias 

ou arte tecnológica, ainda pode ser percebido em obras como A Arte no século XXI – A 

humanização das tecnologias de Diana Domingues. A autora afirma: 

 

Os artistas ligados a centros avançados de pesquisa ou isoladamente 
assumem a ruptura com a arte do passado num cenário dominado pela 
arte da participação, da interação, da comunicação planetária, colocando-
os em novos circuitos não mais limitados à arte como objeto ou valor de 
culto, mas enfatizando, sobretudo, seu poder de comunicação. 
(DOMINGUES, 1997, p.18) 

  

De fato, são inegáveis as grandes transformações empreendidas a partir do 

desenvolvimento de novos equipamentos. Mudanças que proporcionaram, dentre outras 

transformações, novas possibilidades estéticas e de linguagem. Mas dizer que a arte 

tecnológica apresenta um total rompimento com o passado nos parece um exagero. 

Basta citar a arte moderna.  

Subirats (1986) comenta que a ideia de modernidade foi determinante para a 

criação das vanguardas do início do século XX. Uma consciência voltada para o futuro, 

de negação do passado.  

Os movimentos vanguardistas do início do século XX buscavam romper com o 

antigo. A inclinação para o novo aconteceria no momento em que os artistas tentavam 

romper com a norma, ou seja, o vigente. (ÁVILA, 1975, p. 112).  Mas será que 

poderíamos falar em uma total ruptura?  

 

Dizer (...) que o moderno significa o mais recente, o novo, supõe 
sustentar que a característica do moderno consiste em não ter 
identidade. A novidade opõe, ou seja, o velho e o passado. Mas um 
indivíduo, uma época histórica ou uma particularidade cultural 

                                                 
21Entrevista realizada com o pesquisador em março de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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qualquer só poderiam definir uma identidade própria com referência 
a seu passado, a sua memória histórica, quer dizer, precisamente 
aquilo que o moderno está condenado a negar permanentemente em 
sua incessante busca do novo (SUBIRATS, 1986, p. 47) 

 

Parece-nos uma euforia sem fundamento este discurso de que as novas 

tecnologias representam um passo à frente. Declarações de que “houve mais descobertas 

nos últimos anos do que em toda a história da humanidade” (DOMINGUES, 1997, p. 

19) são igualmente exageradas. É difícil pensar que o homem tenha desenvolvido mais 

descobertas nos últimos 20 anos do que em todos os outros milhares de anos anteriores 

ao nosso tempo. 

Esquecendo essa exaltação sobre as novas tecnologias, principalmente sobre esta 

ideia de total rompimento, como poderíamos pensar a relação entre o presente e o 

passado tecnológico?   

Em alguns casos, temos uma busca consciente por referências do passado. No 

artigo “Resurrecting the Technological Past”22, Erkki Huhtamo fala de um tipo de 

abordagem denominada “media archeology”. Artistas como Paul Marinis, Ken 

Feingold, Naimark Michael, Catherine Richards e Jill Scott, que incorporaram em suas 

épocas, referências à idade analógica ou máquinas mecânicas como uma forma de 

buscar novas estéticas e estratégias criativas.  

 

This kind of approach emphasizes cyclical rather than chronological 
development, recurrence rather than unique innovation. In doing so it 
runs counter to the customary way of thinking about technoculture in 
terms of constant progress, proceeding from one technological 
breakthrough to another, and making earlier machines and applications 
obsolete along the way. The aim of the media archeological approach is 
not to negate the "reality" of the technological development, but rather to 
balance it by placing it within a wider and more multifaceted.23 

 

Para ele, o artista que trabalha com “media archeology” move seu olhar para 

todas as épocas procurando correspondências e pontos de ruptura.  

                                                 
22  http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic014/huhtamo/huhtamo_e.html. Acesso em: junho. 2011. 
23  Idem 



53 
 

Em sua pesquisa, André chegou a experiências anteriores ao cinema imersivo 

recente, como o desenvolvido por Nicholas Negroponte no início dos anos 80. 

Financiado pelas forças armadas norte americana, o projeto permitia percorrer as ruas 

de uma pequena cidade nos Estados Unidos. O desejo era criar uma simulação perfeita 

da realidade para pensar se é possível ter uma experiência “real” com imagens virtuais. 

 Foram descobertas também algumas produções dos irmãos Lumière que 

trabalhavam com imagens panorâmicas, eram os chamados Fotoramas. Esse sistema foi 

provavelmente um elo entre o cinema do cinematógrafo e o Panorama.  

 

 

Fig. 3 Fotorama dos irmãos Lumière 

 

Esse discurso de que estamos começando uma nova era, diferente de tudo que se 

passou, foi sempre criticado pelos pesquisadores em seus estudos. Para eles, o Visorama 

pertence a esse conjunto de máquinas que se desenvolveram a partir dos Panoramas. 

 Questões ligadas a uma mudança que se fez na pintura, com a pintura Neo-

Clássica e questões ligadas também à imersão – a visão que está relacionada não só com 

os olhos, mas com todo o corpo, como aponta Jonathan Crary. 

 A Modernidade se fez através das imagens, uma nova percepção do mundo, uma 

nova sensibilidade. Essa época em que se construiu a necessidade de se fazer uma 

leitura da realidade através das imagens, permitiu a criação de uma série de máquinas de 

visão que buscavam responder à necessidade de ilusão do homem moderno. O 

mareorama era uma interessante variação dos tradicionais panoramas em que um grande 

simulador de um navio transatlântico, com 70m de comprimento, levava os espectores à 

regiões distantes, com movimentos, barulhos e cheiros artificiais do mar. 
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Fig.4 Mareorama 

Outros equipamentos semelhantes eram os famosos cineoramas que, assim 

como os mareoramas, simulavam viagens de balão por regiões e tempos diferentes dos 

que os espectadores estavam acostumados.  

 

 

Fig. 5  Cineorama 

 

O sistema Visorama faz parte desta mesma linhagem de sistemas imersivos 

desenvolvidos desde o início do século XIX, dando continuidade ao desejo de estar 
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“dentro das imagens”. Mas assim como nos primeiros sistemas panorâmicos, que para 

criar o ideal de ilusão total tomaram como base as técnicas de profundidade de campo e 

de realismo desenvolvido pela pintura ao longo dos séculos, o sistema Visorama 

necessitava criar formas de desenvolver essa ilusão através da realidade virtual.  

A ideia de criar o sistema surgiu quando André Parente foi apresentado a um 

programa de computador em 1995 - o Quick Time VR. Uma das vantagens desse 

sistema era a não necessidade de “descrever” todas as imagens que poderiam ser 

visualizadas. Ainda assim, criar imagens fotorrealistas inteiramente por computador era 

ainda complicado na época. Sucessivas etapas de pesquisa foram necessárias para 

chegar a softwares e hardwares ideais. 

Importante destacarmos que a criação dos softwares e hardwares para o sistema 

estava ligada diretamente com a questão criativa. Ricardo Portella (2010) afirma que a 

criação de software pode ser tanto uma produção lógica como também uma 

manifestação artística, fazendo surgir o que o autor chama de “artista-programador” ou 

“programador-artista”, considerando que estas duas categorias possuem diferenças: 

 

Há que se diferenciar duas denominações: Artista-Programador e 
Programador-Artista, que, embora pareçam equivalentes, são muito 
diferentes. O primeiro criaria condições programadas para que a arte se 
manifestasse; já o segundo faria arte a partir dos conhecimentos de 
programação que detém. O primeiro, artista, aprenderia os segredos de 
uma linguagem de programação e, a partir daí, passaria a dominar a 
máquina com sua nova técnica, ou sua nova arte, desenvolvendo novas 
maneiras de fazer arte. O segundo, programador, tornar-se-ia um criador 
de arte, não necessariamente a partir das linguagens de programação que 
conhece, mas a partir dos recursos disponibilizados pela máquina. O fator 
decisivo da computação sempre será a relação entre o programador e sua 
técnica (poiésis3), ficando as linguagens de programação, e o próprio 
computador, relegados a uma posição equivalente, por exemplo, à da 
câmara ou do filme, ou dos recursos de ambos, na fotografia. 24 

 

O período de maior intensidade da pesquisa (desenvolvimento dos primeiros 

softwares e hardwares) aconteceu de 1996 a 2002.  Neste período houve a aprovação de 

quatro projetos de pesquisa relacionados ao sistema. A primeira na FUSB (UFRJ), 
                                                 
24 AGUIAR, Ricardo Portella de. Sofftware Arte: linguagem de máquina e o artista programador. Anais 
do 9° Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#9ART): sistemas complexos artificiais, naturais e 
mistos. Suzete Venturelli (org.). Brasília, 2010. 
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seguidas por FAPERJ, CNPQ e FINEP. Dentro deste mesmo período foram 

desenvolvidos dois protótipos. 

 O nome Visorama surgiu de uma associação com o próprio nome Panorama. 

Além do ato de nomear ser necessário para a obtenção de patentes, ele também aponta 

para o jogo constante entre passado e presente na pesquisa. Ao mesmo tempo em que os 

pesquisadores pretendem tomar o antigo como referência, buscam delimitar uma 

mudança, uma transformação do sistema com relação ao passado dessas máquinas. 

 Os pesquisadores se conheceram quando Luiz iniciou seus primeiros trabalhos 

com animação, quando os dois ainda estavam na Graduação. André de Souza Parente 

começou sua carreira acadêmica no curso de Psicologia da UFRJ entre os anos de 1977 

e 1980. Nesse período teve inicio o seu interesse pela questão da imagem, 

principalmente com seu trabalho de fim de curso sobre as concepções da sensação e da 

percepção em relação à questão da imagem. Neste mesmo período iniciou a produção 

independente de alguns vídeos e peças audiovisuais. São dessa época O Homem do 

Braço e o Braço do Homem (1977), Os Sonaciremas (1979), Curto-Circuito (1980) e Na 

Arte, Nada se Perde, Nada se Cria, Tudo se Transforma (1980). André passa a integrar a 

Cooperativa dos Realizadores Autônomos (Corsina) no final dos anos 70.  Em 1982 

iniciou Mestrado em Comunicação pela Université de Paris VIII, na França, sob 

orientação de Gilles Deleuze. Pesquisa desenvolvida com título “Narrativite Et Non-

Narrativite Filmiques”, obtendo o título em 1984. Volta à Université Paris VIII para 

cursar Doutorado entre os anos de 1984 e 1987, novamente sob orientação Gilles 

Deleuze. Sua pesquisa dava continuidade aos estudos iniciados no Mestrado. Sua 

entrada na UFRJ acontece em 1987. Quatro anos depois cria com Kátia Maciel o 

Núcleo de Tecnologia da Imagem – N-Imagem (1991). 

           Luiz Velho iniciou seus estudos entre os anos de 1976 e 1979 no curso de 

Graduação em Desenho Industrial e Comunicação Visual da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (UERJ). Entre 1984 e 1986, cursou Mestrado em Media Technology no 

Massachusetts Institute Technology. A pesquisa "Scripts: on the description of 

computer animated system”, sob orientação de David Zeltzer, trabalhava questões 

relativas à animação computadorizada. Seu Doutorado foi realizado na University of 
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Toronto, no Canadá, com título "Piecewise Description of Implicit Surfaces and Solids". 

Desenvolvida entre 1991 e 1994, sob orientação de Demetri Terzopoulos, trabalhava 

questões relativas à modelagem geométrica. Está no IMPA desde 1991, como 

pesquisador colaborador. No Instituto, já desenvolveu os projetos de pesquisa Video 

Digital de Quarta geração (2003 - Atual), Fotografia 3D (2003 - Atual), TerraLib / 

Terra3d (2003 - 2004), Digital Video Databases (2003 - 2005), Muãn (2003 – 2008) e o 

sistema Visorama (2003 - 2004). 

 A divisão do trabalho entre eles seria basicamente assim: Luiz desenvolveria os 

softwares e hardwares e André ficaria responsável pela parte conceitual e de aplicações. 

Uma relação que durante o processo de pesquisa acabou se confundindo. Obviamente, 

cada um dos pesquisadores possuíam “limitações” próprias de suas áreas de 

conhecimento, mas a interdisciplinaridade e relação ciência-arte foram uma das 

características fundamentais da pesquisa.  

Héctor Ricardo Leis (2005) comenta que na sociedade contemporânea a 

interdisciplinaridade é uma condição fundamental. No entanto, o autor propõe que não 

há como estabelecer uma epistemologia ou metodologia bem definida para a 

interdisciplinaridade, pois ela deve ser pensada como uma prática em andamento. 

 
A pretensão de colocar “ordem” na “desordem” é vã e, no limite, atenta 
contra a prática da interdisciplinaridade. Trata-se, antes de mais nada, de 
entender o fenômeno muito mais como uma prática em andamento, que 
como um exercício orientado por epistemologias e metodologia 
perfeitamente definidas. (...) De fato, a pratica interdisciplinar é contrária 
a qualquer homogeneização e/ou enquadramento conceitual. (LEIS, 2005: 
p.3) 

 

Olga Pombo25 explica que a especialização é uma tendência da ciência 

moderna do século XIX – uma metodologia que privilegiava uma análise “cada vez 

mais fina” dos objetos pesquisados. Este fato só foi alterado a partir do século XX, 

quando a ciência deixou de ser pensada como linear, super especializada, e passou a 

compreender o conhecimento como resultado da “fertilização heurística” entre 

                                                 
25  POMBO, Olga. Interdisciplinaridade e integração dos saberes. Liinc em Revista, v.1, n.1, março 
2005, p. 3 -15 
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disciplinas. Para a pesquisadora, é um reconhecimento de que certas investigações 

exigem uma abertura ao domínio de outras disciplinas e que o próprio mundo resiste ao 

seu “retalhamento disciplinar.” 

 Antes do pensamento cientifico moderno apontado, havia uma tentativa 

de aproximação entre áreas do conhecimento na busca de uma compreensão sobre a 

realidade:  

  

(...) o pesquisador dos mundos clássico e medieval não estava muito 
preocupado em estabelecer separações significativas entre os diversos 
conhecimentos disponíveis sobre a realidade. Pelo contrario, sua 
preocupação residia em estabelecer algum tipo de relação que os 
aproximasse. Havia sim hierarquias entre as diversas áreas de 
conhecimento, mas não hiatos intransponíveis. Independentemente da 
natureza distinta dos objetos do mundo animal e do mundo social e 
político, as bases do conhecimento eram as mesmas. (LEIS, 2005: p.3) 

 

A interdisciplinaridade é uma reação alternativa à abordagem normalizada de 

um objeto de estudo. A Universidade, para o autor, se dividiu progressivamente, 

abandonando sua vocação para novos desafios da Pesquisa e do Ensino. 

A Pesquisa acadêmica contemporânea passou a propor cooperações entre as 

disciplinas para resolver problemas causados pelo desenvolvimento tecnológico e por 

essa especialização e hierarquização. 

Apesar do debate e das ações interdisciplinares serem cada vez mais comuns 

no campo acadêmico, existem forças que acabam por dificultar o diálogo entre áreas 

distintas através de uma exigência de foco disciplinar e especialidade da área de 

pesquisa.  Sobre isso, as Agências de Fomento e normalização da pesquisa no país 

desempenham um papel fundamental. No caso da formação do campo da Comunicação, 

existe uma série de normas que passam a ser criadas para delimitá-lo. A pesquisa 

Visorama teve grande interferência dessas mesmas normas por conta do seu 

financiamento público de agências de fomento e seu desenvolvimento dentro de duas 

instituições públicas de ensino. A prática interdisciplinar também passa a ser 

“controlada” e regida por regras adotadas por essas mesmas instituições.  
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Para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES),  

 

Entende-se por interdisciplinaridade (ou pesquisa científica e 
tecnológica interdisciplinar) a convergência de duas ou mais áreas do 
conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que: 1. Num processo 
de síntese contribua para o avanço das fronteiras da ciência ou 
tecnologia que, de resto, seria impossível sem essa interação.26 

 

Embora os cursos de pós-graduação interdisciplinares representem uma parcela 

significativa dos programas de mestrado e doutorado no país, a exigência para os cursos 

que não possuem oficialmente essa natureza interdisciplinar é de uma especificidade 

cada vez maior dos problemas pesquisados.   

Na Ficha de Avaliação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), referente ao 

triênio 2004-2006, a CAPES aponta a seguinte crítica ao programa:  

 

As teses e dissertações a seguir listadas são aquelas que não atendem 
aos requisitos expressos acima - e geralmente desenvolvem estudos em 
perspectiva de literatura, análise literária, crítica de artes, proposição de 
posições artísticas, observação de processos criativos, etc. - que 
poderiam ser inteiramente desenvolvidas nas áreas de Artes. 

 

O projeto Visorama é um projeto pertinente somente para a Matemática 

Aplicada à Computação Gráfica ou para a Comunicação? Ele pode ser pertinente para 

ambas? Como vimos anteriormente, a arte pode contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e vice-versa. 

Para a Matemática Aplicada, o diálogo com outras disciplinas é extremamente 

necessário. Ao contrário do que acontece com a Matemática Pura, um problema não 

possui uma única resolução. Ele está atrelado ao estado tecnológico da época e aos 

problemas propostos. Dessa forma, um mesmo objeto poderia ter olhares diversos 

dependendo do tipo de questionamento que se coloca sobre ele.  

                                                 
26  Documentos do comitê de cursos multidisciplinares. 1999. Disponível em: 
<http://www1.capes.gov.br/DistribuicaoArquivos/Avaliacao/Arquivos/1999/Doc_Area/1999_045_Doc_
Area.pdf>. Acesso em: 30 de junho de 2010. 
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Na pesquisa do sistema Visorama havia um problema em comum: construir um 

sistema panorâmico imersivo contemporâneo. A partir daí, duas áreas distintas 

trabalharam para que o objetivo de pesquisa fosse alcançado. Não há como pensar uma 

colaboração total neste caso. É mais prudente falarmos em diálogo, considerando os 

limites que a prática possui.  

Segundo Cohn,  

 

(...) todo trabalho científico real e importante transcende os limites 
disciplinares e também a capacidade de trabalho de um pensador isolado. 
Certas questões exigem que especialistas de várias áreas se ponham lado 
a lado. Isso é relativamente trivial; o que não é trivial é a fecundação 
recíproca de formas de pensamento na própria prática científica.27 

 

Durante a 58ª Reunião Anual da SBPC, o antropólogo Otávio Velho conta 

sobre o curioso caso do pesquisador Gregory Bateson. Nascido na Inglaterra em 1904, 

Gregory teve sua formação na Biologia e Antropologia. Embora sua formação indicasse 

um distanciamento das questões levantadas pelas Ciências Humanas ou Naturais, 

Bateson teve estudos ligados a diversas áreas "distantes" dos domínios das Ciências 

Naturais: psiquiatria, psicologia, lingüística e sociologia. Desenvolveu pesquisas e 

teorias importantes para campos e áreas diversas do conhecimento. 

Para Otávio Velho, Gregory Bateson é um caso raro de um pesquisador que 

transita entre as Ciências Humanas e as Ciências Naturais. Essa ausência de diálogo 

acontece, segundo o autor, porque quando os cientistas sociais se propõem estabelecer 

ações interdisciplinares, não vão muito além das ciências humanas. “Nos fechamos de 

tal modo, que diria que o cientista social, eu inclusive, sofre de certo analfabetismo em 

relação às outras ciências.”28 

 No começo os pesquisadores tinham atividades compartilhas. Ainda não havia 

uma divisão tão clara. Era uma fase em que, segundo Luiz Velho, a pesquisa era muito 

“embrionária”, em que “tudo ainda era muito baseado em conceitos”.  

                                                 
27  Registro dos Debates da 58ª Reunião Anual da SBPC. 2006. Disponível em: < 
ww.sbpcnet.org.br/site/arquivos/arquivo_180.pdf >. Acesso em: 30 de junho de 2010. 
28  Idem. 
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Ao longo do processo, as atividades e funções foram sendo centralizadas. Por 

exemplo, uma parte de funcionalidade era discutida em conjunto, mas a forma como 

seriam desenvolvidos softwares e hardwares era de responsabilidade do IMPA, como as 

questões relativas à resolução de imagens e programação de placa gráfica. 

 André realizou inúmeras pesquisas de imagens para exibição no sistema. Antigas 

e novas fotografias foram utilizadas, como as imagens históricas do Morro do Castelo 

feitas por Augusto Malta no início do século XX. 

 Ao longo da pesquisa, foram desenvolvidos 12 artigos, 3 capítulos de livros e 4 

teses (ver anexos), além das pesquisas nos laboratórios do IMPA, pesquisas em 

arquivos e pesquisas bibliográficas e históricas.  

 Luiz Velho e Jonas Gomes dos SIGRAF criaram o primeiro software para o 

sistema com a colaboração de dois alunos, André Matos e Sérgio Pinheiro. O hardware 

foi desenvolvido por Silvio Pinheiro, engenheiro da UFRJ, sob orientação de André e 

Luiz.   

 Para Santaella, “Toda máquina começa pela imitação de uma capacidade 

humana que ela se torna, então, capaz de amplificar.” (SANTAELLA, 2004, p.35) No 

caso do Visorama, software e hardware estavam a serviço da criação de um aparelho 

que expandisse a visão.  Hardware e software deveriam ser satisfatórios para o 

manuseio prático e às questões ligadas à sensibilidade. 

Um exemplo disso foi a criação, nos primeiros protótipos, de um sistema de 

suspensão para movimentar o binóculo que dificultasse o movimento dos usuários, 

evitando quebrá-lo. 

 Outro exemplo é relação do software com a questão da imersão e da 

sensibilidade. No início da pesquisa, em 1996, existiam diversos softwares que 

permitiam visualização de imagens panorâmicas, mas todos apresentavam o problema 

de latência da imagem. Um novo software era necessário porque os objetivos de André 

e Luiz iam além da mera visualização. Existia uma busca pelo realismo total, pelas 

questões da relação do espectador imerso naquelas imagens, questões ligadas ao 

sensível. 
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 Quando um movimento era feito no Quick Time VR, por exemplo, acontecia 

uma latência. O software desenvolvido para o Visorama não poderia permitir isso. 

Perderia a questão do realismo. O processo de renderização não podia ser visualizado. 

 O importante na pesquisa do sistema Visorama é que ela não se interessava 

apenas em criar uma tecnologia. Havia um conceito inicial – ter um visor e um software 

ideal pra você ver um tipo de imagem, mas o objetivo ia além disso.  

O Visorama poderia ser apenas um entretenimento banal, mas como experiência 

estética, como poesia da paisagem, cria novas experiências de cinema. O sistema criado 

por André e Luiz não buscava ser protagonista das obras em que ele foi utilizado 

 Ele permite pensar o audiovisual de forma expandida. Se pensarmos nas três 

dimensões do cinema (a arquitetura da sala; a tecnologia – o sistema de captação e 

projeção e a dimensão discursiva; a linguagem – relação espaço-tempo), temos um 

sistema cinematográfico em sua natureza. 

 Mas quais foram as formas adotadas pelo sistema? Quais foram as interferências 

nas obras em que foi utilizado? Quais aplicações teve de fato? Quais foram seus espaços 

expositivos? 
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4. Aplicações e espaços de fruição do sistema Visorama 

 

A história da arte e a história do cinema serviram como base para esta pesquisa 

sob alguns aspectos. Primeiro, a História da Arte nos permitiu apresentar como todas as 

máquinas de imagens e experiências audiovisuais se transformaram ao longo da 

história, aqui focada principalmente nos experimentos a partir do século XIX.  

A história da arte nos permitiu também apresentar como essas mesmas máquinas 

devem ser historicizadas, constroem e são construídas a partir do olhar da época e como 

estes mesmos experimentos não podem ser considerados dentro de linhas evolutivas de 

superação.  

 A história do cinematógrafo, aqui destacada na chamada “nova história”, serve 

como base para análise e compreensão não só do cinema representativo, industrial e 

narrativo – o cinema clássico, mas de todos os experimentos visuais aqui apresentados.  

 Neste capítulo, a História da Arte será trazida para compreendermos as 

aplicações efetivadas do sistema Visorama que, como veremos a seguir, teve 

basicamente aplicações em projetos artísticos, embora seu uso inicialmente previsse 

outras funcionalidades. 

 Da mesma forma, a História cinematográfica servirá para compreendermos a 

“forma cinema” e suas transformações ao longo dos séculos XIX e XX e como o 

sistema Visorama permite uma nova transformação na forma de ver e se relacionar com 

as imagens e os seus espaços de fruição. Transformações que são decorrência de 

mudanças na configuração do dispositivo cinematográfico.  

 

4.1 A forma cinema 

 

O conceito de dispositivo surge a partir das pesquisas de teóricos estruturalistas, 

como Jean-Louis Baudry, que passaram a refletir sobre o estado do espectador numa 

sala de cinema. Para esses teóricos, os efeitos causados na plateia seriam provocados 

pelo conjunto formado pela câmera, moviola, projetor e pelas condições em que os 



64 
 

filmes são exibidos, considerando a sala escura, projetor oculto e imobilidade do 

espectador.  

O pensamento sobre os efeitos do dispositivo cinematográfico surge para fazer 

uma crítica ao cinema dito “transparente”, para mostrar que não existe equivalência 

entre a imagem exibida e o real. 

  André Parente (2007) afirma que somos guiados a pensar em uma única 

imagem quando nos questionamos sobre o que seria o cinema: imaginamos uma sala 

escura, uma projeção de imagens em movimento e um filme com duração aproximada 

de duas horas que narra uma história.  

Para o autor, esse sistema teria três dimensões: a arquitetônica, o desenho da sala 

inspirado nas salas do teatro italiano, a tecnológica (que envolve os aparatas técnicos de 

projeção e captação) e a dimensão da narrativa, estética da transparência adotada no 

século XX. 

 Importante destacarmos que estas três dimensões não necessariamente existiam 

nos primeiros experimentos visuais pré-cinematógrafo. A narrativa como forma 

hegemônica de discurso só surgirá a partir da segunda década do século XX. Existiam 

experiências no período anterior que não utilizavam uma sala (tampouco uma sala 

escura), nem uma linha narrativa como a conhecemos hoje.  

 

(...) a história do cinema primitivo é interessante, pois ela permite 
distinguir dois momentos absolutamente diferentes, aquele da 
emergência de um(a) dispositivo técnico (o cinema como dispositivo 
espetacular de produção de fantasmagorias) e aquele outro, fruto de 
um processo de institucionalização sócio-cultural do dispositivo 
cinematográfico (o cinema como instituição de uma forma particular 
de espetáculo) o cinema enquanto formação discursiva. 29 

 

 Posteriormente, o discurso da transparência30 se tornou dominante no século XX 

e até hoje é o formato hegemônico em nosso tempo. Temos nesse sistema, diferenças 

fundamentais com o discurso dos primeiros cinemas, mais voltado para a questão da 

                                                 
29  PARENTE, André. Cinema em Trânsito: do dispositivo do cinema ao cinema do 
dispositivo. 2007. 
30  Ismail Xavier (2005) 
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“atração”. Mas que tipo de transformações a forma cinema passou ao longo dos últimos 

dois séculos? 

 Como vimos ao longo do texto, todos esses objetos ópticos e experimentos 

visuais de visualização ou projeção de imagens do século XIX serviam para 3 funções 

básicas: exaltação científica, religiosa e entretenimento. No caso dos antigos panoramas, 

uma nova função é agregada - a questão da arte, e uma outra se torna inexistente – 

religiosa. Suas formas assumiam as mais diversas configurações a partir das funções 

que possuíam e relações que desejavam estabelecer com o espectador. Mas que forma e 

funções adota o sistema Visorama?  

André Parente nos faz pensar que a “forma cinema”, descrita anteriormente, (que 

envolve as dimensões arquitetônicas, tecnológicas e narrativas) foi baseada em um 

modelo que se torno dominante (N.R.I).   

  Baseado nos estudos de Hugo Mauerhofer, Arlindo Machado (1997) analisa 

essa questão do dispositivo sob a ótica do que o autor chama de “situação cinema”: 

  

    Ela se caracteriza, antes de mais nada, pelo completo isolamento 
do mundo exterior e de todas as fontes de perturbação visual e 
auditiva. Uma sala de cinema ideal deveria ser inteiramente vedada, 
para impedir qualquer entrada de luz e ruídos do exterior (...) Da 
mesma forma, uma projeção cinematográfica exige dos espectadores 
o silêncio e a gravidade de uma cerimônia religiosa. Não se admitem 
conversas no cinema; o riso ou o espanto só cabem nos momentos 
programados para eles (...) (MACHADO, 1997, p. 44) 

 

 Arlindo Machado exemplifica o conceito comparando as projeções tradicionais 

de cinema com a televisão. Para o autor, as condições de exibição e recepção, mudam 

completamente a forma como o espectador se relaciona com o que é apresentado. 

Porém, a idéia de um espectador “inconsciente” dentro da sala de cinema é contestada 

por Metz (1977). O teórico afirma que o cinema está distante de um sonho, já que o 

filme é mais organizado discursivamente. O autor ainda afirma que a platéia quase 

sempre tem consciência de que está na sala de cinema.  

Arlindo Machado rebate essa afirmação quando conclui que “se há algo que ele 

‘sabe’ o tempo todo não é simplesmente que tudo é mentira, pois reprimiria o prazer do 
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filme, mas que depois de ter vivido emoções as mais perigosas ou mais proibidas, ele 

pode finalmente acordar, como se acorda de um pesadelo” (MACHADO, 2007, p.52). 

 Tom Gunning (2003) afirma que não só a “situação cinema” ou o dispositivo 

contribuem para a forma que nos relacionamos com as imagens.  

O autor observa que os primeiros dispositivos do cinema podiam ser encarados 

como respostas às novas exigências sensoriais do mundo moderno. Em muitos casos, 

esses dispositivos buscavam não só causar uma ilusão ou enganar a plateia, mas 

provocar uma reflexão sobre a fragilidade da nossa percepção, o que nos faz pensar que 

é possível um espectador bem mais crítico e consciente.  

 Compartilhamos de algumas ideias de André Parente. Compreendemos que 

todas estas séries de experiências visuais como panoramas, brinquedos ópticos, 

fanstasmagoria, cinema de atrações e o cinema clássico, apresentam diferenças e 

semelhanças em seus dispositivos. “(...) cada um desses dispositivos faz cinema a seu 

modo, e com isso, nos faz ver o cinema de outra maneira, porque o cinema é um tipo de 

relação entre imagens e espectadores, e não uma realidade imutável”31. Dessa forma, 

também não consideramos que o cinema, enquanto sistema de representação, nasce 

somente com a invenção técnica.   

 Consideraremos como dispositivo nesta pesquisa o conjunto das três dimensões 

apresentadas por André Parente, enfatizando que o cinema não deve necessariamente 

fazer uso das três e compreendendo que a utilização ou a ausência de uma delas muda 

sua forma e a recepção. No caso do sistema Visorama, a forma adotada está diretamente 

ligada às funções que esta máquina irá assumir.  

 Nos documentos publicados32 tínhamos algumas intenções iniciais: visualizações 

de museus virtuais (permitir passeios por acervos e espaços virtuais de exposição), fins 

                                                 
31  PARENTE, André. Cinema em Trânsito: do dispositivo do cinema ao cinema do 
dispositivo. 2007 (no prelo). 
32  Ver:  
 Matos, A. Gomes, J., Velho, L., Parente, A. and Siffert, H. "Visorama: a complete virtual 
Panorama Syystem". IN. SIGGRAPH 98 Processdings of Computer Graphics Annual Conference Series, 
ACM SIGGRAPH, ACM Press, 1999. 
 PARENTE, A. ; VELHO, L. . Visorama: a arte do observador. In: IV Congresso Ibero-
Americano de Gráfica Digital, 2000, Rio de Janeiro. Anais do IV Congresso Ibero-Americano de Gráfica 
Digital. Rio de Janeiro : UFRJ/PROURB, 2000. v. 1. p. 257-260.  
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turísticos, visualização de paisagens virtuais, na arquitetura (permitir visualização de 

espaços antes deles serem de fato construídos), funções educacionais, entretenimento e 

arte eletrônica. 

 Embora todas estas possíveis funções fossem apontadas pelos pesquisadores em 

seus artigos, textos e manuais, o uso do sistema, durante o período analisado nesta 

pesquisa, foi majoritariamente ligado a projetos artísticos. Esta relação se dá pelo 

destaque às questões relacionadas ao campo do sensível, da experiência sensorial com 

as imagens imersivas, presente em todos os projetos que fizeram desta máquina de 

imagem.  Mas como se dá essa experiência sensível? 

 Visorama e os antigos panoramas têm, cada um ao seu modo, uma relação com a 

paisagem. Cristina Pierre de França (2008), afirma que as pinturas que traziam 

representações de geografias distantes ou cenas históricas tinham como base o “prazer 

empírico da observação”.  

 

A primeira instância imediatamente percebida nesse gênero de 
pintura, ainda durante a Idade Media, foi a exacerbação ou 
aguçamento da via sensória a partir das sensações que a paisagem 
evocava. A segunda esfera diz respeito à questão local, que já está 
inclusa em sua origem etimológica, mas que só posteriormente iria 
ser destacada nas paisagens – quando estas aludem a determinados 
locais em determinado período de tempo.33 

 

 Nos Panoramas, somava-se a esse “prazer da observação” o prazer de “explorar” 

paisagens inacessíveis e distantes ou antigas batalhas ou geografias (MANNONI, 2003). 

No sistema Visorama temos a presença dos dois tempos: passado e presente. Como 

veremos a seguir, os projetos desenvolvidos fazem uso de antigas e novas vistas, todas 

elas da cidade do Rio de Janeiro.  

                                                                                                                                               
 PARENTE, André. A cybernetic observatory based on panoramic images. Disponível em: 
<http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/aparente1.pdf>. Acesso em 20/03/2010. 
 PARENTE, André. O Visorama e os museus virtuais.Disponível em: 
http://www.arquiamigos.org.br/seminario3d/pdf/parente-visorama.pdf> Acesso em 20/03/2010. 
33 FRANÇA, Cristina Pierre de. victor Meirelles e os Panoramas. In: Anais do 17° Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas Panorama da Pesquisa em Artes Visuais – 19 a 
23 de agosto de 2008 – Florianópolis. 
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 No passado, a questão do prazer ou interesse pela paisagem exótica, é explicada 

pela circulação pouca massiva de imagens representativas de países distantes, por 

exemplo, no início do século XIX, algo comum em nosso tempo.  

Nós, mesmo que nunca tenhamos viajado por outras regiões do planeta, temos 

acesso bem maior a pinturas, fotografias e filmes representativos das mais diversas 

regiões do globo. Mesmo estrangeiros que jamais vieram ao Rio, por exemplo, têm 

algumas imagens icônicas da cidade como referência: Pão-de-Açúcar, Cristo Redentor 

ou a Praia de Copacabana.  

Luciana Ferreira de Almeida comenta que alguns panoramas instalados em 

grandes centros urbanos, como Paris e Londres, exibiam paisagens locais. Era uma 

forma de compensar a visibilidade perdida causada pelo grande crescimento das 

metrópoles. Já nas pequenas cidades, em que os habitantes conheciam mais facilmente a 

região que habitavam, o interesse por imagens panorâmicas de outros centros urbanos 

eram bem maior. A autora relaciona esta questão cidade-imagem com o sistema 

Visorama:  

 

O indivíduo é tão acostumado ao lugar que habita que muitas vezes só 
consegue enxergá-lo verdadeiramente quando se afasta. E o Visorama 
pode provocar este estranhamento ao apresentar o mesmo espaço de um 
outro modo.(...) Através do Visorama, pode-se perceber o espaço urbano 
como um desenho em perpétua mutação, e sobretudo como um lugar 
múltiplo, constituído de diferentes extratos - ao mesmo tempo 
geográficos, históricos, artísticos - destacados pela imagem digital vista 
através da luneta. O Visorama, deste modo, transforma a cidade do Rio 
de Janeiro em informação e ao mesmo tempo se apresenta como um dos 
elementos que compõe esta mesma cidade.34 

 

 O prazer diante da paisagem também tem sua origem na relação do corpo com as 

imagens panorâmicas. Relação que foi alterada, para Crary (1992), a partir dos objetos e 

máquinas de imagens criadas durante a modernidade: uma fusão entre espectador e 

imagem (GRAU, 2007). 

   
                                                 
34 ALMEIDA, Luciana Ferreira de. Comunicação Mediada por Computador: ambientes virtuais imersivos 
na história dos dispositivos de produção de imagem /Luciana Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: 
UFRJ/ECO, 2004. 
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Entre as características desse meio de arte, pode-se afirmar que diferente 
das outras formas de pintura (como os afrescos ou a pintura de cavalete), 
o panorama exigia uma participação ativa do observador, através não só 
de deslocamentos na área da pintura, mas também, por sugerir a 
realização de operações de síntese do espectador para completar o efeito 
panótico da obra, uma vez que se apresentavam também sob a forma de 
painéis que recortavam o espaço de maneira sucessiva.35 

 
 Esta nova relação se apresenta na própria escolha de Crary ao usar “observador” 

e não “espectador”, pois este último passaria a idéia de passividade diante das imagens e 

da relação baseada apenas no olhar.  

 Para Arlindo Machado (2002), a antiga relação estabelecida pela câmera escura, 

impedia que o observador fizesse “parte da representação”. Essa posição apenas 

contemplativa do observador perdeu sua hegemonia ao fazer com que ele de alguma 

forma passasse a ser componente das máquinas.  

 O autor cita como exemplo o estereoscópio, em que o observador encaixava o 

aparelho ao rosto, o apontava para uma fonte de luz e com as mãos girava uma 

engrenagem que movia as imagens. Uma interação máquina – observador semelhante à 

estabelecida no sistema Visorama de André Parente e Luiz Velho.  

 O próprio autor Machado aponta para uma articulação entre esse observador 

moderno e observador contemporâneo, aquele que se relaciona com os sistemas de 

visualização virtual:  

 

Ademais, se ainda poderia parecer um pouco forçada a idéia de que o 
corpo observador, nos antigos aparatos de visualização, estaria se 
tornando um componente desses aparatos e economias, não há como 
discordar do fato de que o novo observador, ligado umbilicalmente ao 
computador, nos dispositivos de realidade virtual, e com o corpo 
literalmente coberto de próteses, encarna até as últimas conseqüências 
esse novo sujeito alinhado às máquinas, colocado a operar como uma de 
suas partes e cujas atividades dependem de processos automáticos de 
codificação e regulamentação.36 

 

                                                 
35Idem. 
36MACHADO, A. A emergência do Observador . Galáxia, Brasil, v. 2, n. 3, 2007. Disponivel em: 
http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/galaxia/article/view/1302/1072. Acessado em 26 jul. 
2011. 
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 Uma última observação sobre a relação paisagem e o sensível relaciona-se com 

o fato apontado por Brissac (1998) do excesso de imagens e da falta de tempo para a 

contemplação, em que a figura do flâneur não mais faria sentido no mundo 

contemporâneo. Claro que este conceito de flâneur foi pensado para um tipo de 

experiência com a cidade e as imagens do tempo moderno. E de algum modo o sistema 

Visorama, ao contrário do que aponta Brissac, traz uma relação contemplativa com a 

paisagem e um olhar sensível sobre ela.  

 

Com o Visorama, procuramos potencializar a mobilidade do olhar do 
espectador, a partir do uso de tecnologias interativas (visualização 
infográfica), que permitem ao espectador observar o espaço simulado 
como se estivesse diante do espaço real, com algumas vantagens. Com o 
Visorama, podemos visualizar o espaço urbano como se ele fosse não 
apenas um desenho em perpétua mutação, mas sobretudo um espaço 
constituído de diferentes extratos - ao mesmo tempo geográficos, 
históricos, artísticos -, que compõem uma espécie de dramaturgia da 
paisagem. Trata-se de utilizar o Visorama como o orgão capaz de fazer 
aparecer uma arqueologia dinâmica da paisagem.37 

 

 Quando Jonathan Crary38 apontou que no início do século XIX os dispositivos 

imagéticos proporcionaram uma ruptura com um observador passivo, criando máquinas 

de visão que eram percebidas não só pelo olhar, mas por todo o corpo, adiantou também 

uma palavra-chave na arte contemporânea que é a interatividade.     

 Esta questão, que se relaciona com o “observador cibernético” 39citado por 

André Parente, é para Almeida (2004) uma das grandes diferenças entre os tradicionais 

panoramas e os panoramas virtuais. 

 

A imagem digital, por ser construída com base em modelos matemáticos 
- e por não ser fixa em nenhum suporte material - pode ser modificada em 
tempo real. O observador então passa a poder agir sobre o sistema e dele 
obter uma resposta imediata, como acontece em seu cotidiano; assim o 
sujeito que antes era observador se torna usuário, participante, ator; ele 

                                                 
37Parente, A. “Cibercidade”. Compós 97. Associação dos Programas de pós-graduação em comunicação. 
São Leopoldo / Rio Grande do Sul, 1997. 
38CRARY, Jonathan.Techniques of the observer (on vision and modernity in the XIXth century). 
Cambridge, Massachusetts-Londres: MIT Press, 1990. 
39 PARENTE, André. A cybernetic observatory based on panoramic images. Disponível em: 
<http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/aparente1.pdf>. Acesso em 20/03/2010. 
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pode interagir. Com o alto grau de interatividade que a imagem digital 
permite, o estatuto do homem frente à imagem muda radicalmente, não só 
porque ele deixa de ser observador para se tornar participante como 
também porque esta condição de participante o converte em co-autor da 
imagem, já que o resultado apresentado é definido por sua intervenção.40 

 

 Mas como estabelecer um limite entre o que é uma arte interativa e uma arte que 

faz uso da interação apenas de forma lúdica, do divertimento tecnológico ou científico? 

Ir a um museu apertar botões, tocar em telas, ser seguido por robôs e sensores é uma 

forma de apreciação sensível ou apenas uma exaltação da capacidade do 

desenvolvimento e poder tecnológico?  

 Vimos que existiam basicamente duas formas de exibição dos aparelhos ou dos 

espetáculos visuais do século XIX: um em que o dispositivo de projeção era visto e 

outro em que o dispositivo de projeção era ocultado.  

 Mesmo nos antigos Panoramas, embora não utilizassem projeções de imagens, 

parte da estrutura e mecanismos eram ocultados do espectador. Ele deveria participar de 

uma experiência completamente imersiva, como se estivesse dentro de uma geografia 

ou tempo em que na realidade não estava. 

 No caso do sistema Visorama, embora também exiba imagens panorâmicas e 

deseje que o espectador passe por uma experiência imersiva, a exibição e manuseio do 

equipamento é algo inevitável. O aparelho funciona como interface entre observador e 

as imagens.  

 E esta interação do observador com o aparelho faz parte do conjunto da obra, 

embora não seja a obra em si. É através dele que o espectador vê, aciona mecanismos 

sensoriais, interfere, modifica, age, constrói narrativas e se desloca no tempo e por 

espaços virtuais.  

O sistema desenvolvido por André Parante e Luiz Velho, proporciona uma 

tentativa de criar uma experiência audiovisual que saia de uma tradicional sala de 

cinema, da imobilidade do espectador e de uma narrativa clássica. Experimento que 

dialoga com a exposição Cinema Sim, exibida no Itaú Cultural em 2008. 

                                                 
40 ALMEIDA, Luciana Ferreira de. Comunicação Mediada por Computador: ambientes virtuais imersivos 
na história dos dispositivos de produção de imagem. Tese. Rio de Janeiro: FRJ/ECO, 2004. 
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 Nesta exposição, com curadoria de Kátia Maciel, temos a apresentação de 

diversas obras de artistas como Anthony McCall, Julian Rosefeldt, Milton Marques, 

Peter Fischer, Rachel Reupke, Rosângela Rennó, dentre outros, que ao seu modo fazem 

ou dialogam com o cinema. Não a experiência do cinema clássico, mas na relação do 

espectador com as imagens. E que todas essas experiências são Cinema SIM.  

 Além dessas novas formas de cinema criadas pelo Visorama, temos uma nova 

relação estabelecida entre o sistema e seus espaços de exibição. E os espaços são 

determinantes em todos os projetos que fazem uso do panorama virtual aqui estudado.   

 

4.2 Os espaços expositivos 

  

Grande parte das exibições dos primeiros objetos ópticos, sistemas panorâmicos 

e demais máquinas de visão aconteciam em um espaço síntese da Modernidade: as 

exposições universais. 

 Após a Revolução Industrial, as transformações surgidas com o 

desenvolvimento cientifico e a manipulação avançada de materiais como o ferro e vidro 

possibilitaram o surgimento de novos produtos e aparatos técnicos. Tão importante 

quanto aumentar e aperfeiçoar a produção de bens era criar um mercado consumidor e 

uma demanda local e internacional pelos produtos fabricados.  

 As exposições universais surgiram atreladas a este espírito iluminista de 

progresso, racionalidade e emancipação, uma forma de promover a indústria e seus 

novos produtos. Além das finalidades comerciais, as Exposições funcionavam também 

como uma forma de exaltar e afirmar o poder de um Império ou de uma nação diante de 

suas colônias, como aponta Fátima Martins:  

 
Na Europa, as Exposições Universais exaltavam os feitos dos impérios 
colonizadores, senhores do poder dito civilizatório e do 
desenvolvimento científico-tecnológico. Caracterizavam-se pela 
montagem de grandes cenários que intensificavam a dramaticidade das 
obras mostradas ao público. Ruas e pavilhões com o contorno artístico 
de cidades ideais e universais, cujos palácios, pavilhões, torres eram 
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organizados em caminhos temáticos, molduras grandiosas desse 
extraordinário espetáculo colonialístico.41 

 

Essas Exposições Universais, além de incentivar a comercialização de produtos, 

buscavam atrair a população urbana através de divertimentos. Esses entretenimentos 

também eram frutos do desenvolvimento tecnológico da época e apesar de funcionarem 

como instrumentos lúdicos acabam também por exaltar e refletir a lógica do progresso 

da ciência, como os primeiros objetos ópticos.  

 Fazia parte do pensamento dessa época, pelos ideais iluministas de exaltação da 

razão e ciência, excluir todas as possibilidades de magia natural que pudessem se 

sobrepor à racionalidade, embora alguns espetáculos visuais, como a fantasmagoria, 

ainda estivessem entre a razão e o sobrenatural. Mas a interseção entre magia e ciência 

não eram, de forma geral, bem vista. Interseção que era comum em obras como do 

físico italiano Giovanni Battista della Porta. Ele havia publicado em 1558 uma 

descrição detalhada do funcionamento da câmera escura o que acabou por conceder-lhe 

a suposta invenção desse aparato. Manonni (2003) comenta que Della Porta também 

descrevia formas de transfiguração de homens em animais e métodos de induzir uma 

mulher a falar durante o sono. Pensar em um homem da ciência envolvido com magia 

natural era definitivamente inconcebível para o pensamento que toma forma no século 

XIX. No entanto, a magia permanece, mas não de forma hegemônica. 

O espaço de exibição e fruição dos sistemas panorâmicos criados a partir do 

Visorama são inevitavelmente outros, mas como aponta Cristina Pierre de França 

(2008), podemos apontar algumas relações entre eles:  

 

A nosso ver o panorama pode ser compreendido como um espaço 
ambiental, que apresenta a mobilidade como uma de suas características. 
Podem ser montados e desmontados de acordo com a conveniência do 
artista ou do público. Dessa maneira, nos reportamos a uma produção 
artística que não tem um caráter tão móvel como a pintura de cavalete, 
que apresenta uma intervenção pontual no ambiente, nem tão fixo como a 
arquitetura, que o determina; não nos referimos também aos afrescos nem 
a pintura mural, que ilusoriamente configuram um ambiente, ampliando-o 
ou ‘implementando’ uma realidade artificial. Por esta característica, os 

                                                 
41 MARTINS, Alice F. . Sobre os embates entre nós e os aliens. Caligrama (ECA/USP. Online), v. 2, p. 3, 
2006. 
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Panoramas apresentam similaridade com produções da 
contemporaneidade como as Instalações e Videoinstalações, que também 
apresentam a configuração de um ambiente virtual móvel.42 

 

Um destaque deste pensamento é a ênfase em uma nova configuração trazida a 

partir das videoinstalações e da arte multimídia. Sobre isso, Hans Belting (2006) 

comenta o quão complicado é para a história da arte compreender a arte multimídia, 

principalmente por esta possuir características que fogem das metodologias utilizadas 

por ela. “Quando se escreve a história da arte multimídia, ela é freqüentemente 

confundida com história do desenvolvimento tecnológico, que naturalmente é muito 

mais simples de ser contada.” (BELTING, Hans. 2006. p. 119) 

 Nenhuma história da arte pode ser contada a partir da supremacia da técnica. 

Mas será que a técnica é fator fundamental para a categorização da arte multimídia 

como arte? Belting, explica: 

 
Se na arte multimídia trata-se realmente de arte, isso não decidido 
mediante sua técnica, e sim mediante a sua aplicação. O que mais 
poderia ser além de arte, uma vez que não oferece informações 
aproveitáveis e tampouco serve de entretenimento, já que para isso é 
muito ‘maçante’ e também demasiado ‘complicado’? É uma lenda 
indemonstrável que ela faça invenções que alteram o padrão da 
tecnologia. Invenções são muito mais caras do que aquelas que 
poderiam ocorrer no domínio da arte multimídia. Inversamente, porém, 
ela precisa da transferência veloz de invenções que ocorrem 
principalmente na técnica armamentista.  (BELTNG, 2006. p. 119-120) 

 

A observação de Belting apresenta como a questão da tecnologia ainda é 

complexa e contraditória no campo da arte multimídia e da arte contemporânea de 

forma geral. Mas o importante do comentário de Belting é a afirmação de que não são 

as características técnicas que determinam se as obras são arte ou não ou se devem ou 

não entrar em museus. A questão central, para o autor, é sobre suas aplicações, as 

funções ocupadas por estas obras.  

 

                                                 
42FRANÇA, Cristina Pierre de. Victor Meirelles e os Panoramas. In: Anais do 17° Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas Panorama da Pesquisa em Artes Visuais – 19 a 
23 de agosto de 2008 – Florianópolis. 
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A disputa em torno da história da arte tem o seu lugar atual e também 
futuro no museu de arte contemporânea. Nesse local não é exposta 
apenas arte contemporânea, mas se encontra também sempre 
representada aquela idéia que possuímos sobre a história da arte. 
Porém, exatamente aqui, existem hoje dúvidas pertinentes sobre se a 
idéia de expor a história da arte no espelho da arte contemporânea ainda 
é universal e se ela ainda se sustenta. Os conceitos totalmente diferentes 
de arte que hoje estão em circulação suscitam a questão de se ainda 
somos capazes de chegar a um acordo no que diz respeito a uma idéia 
comum de história da arte, que possa ser exposta sem problemas nos 
museus. (BELTING, Hans. 2006. p. 135) 

 

Primeiro, devemos pensar que qualquer arte não necessariamente pode solicitar 

sua entrada em todos os espaços expositivos ou museológicos.  

Pensemos que todo o circuito artístico, mesmo os de arte contemporânea, está 

regido por questões ideológicas, políticas, econômicas (e por que não, pessoais) da 

curadoria e de suas trajetórias históricas.  

Basta citarmos o exemplo do artista estadunidense Jeff Koons que, em 2008, 

expôs suas obras no tradicional palácio de Versalhes na França. Conhecido por suas 

obras no estilo kitsch, o artista levou aspiradores de pó, cachorros e coelhos infláveis 

para as dependências do palácio.  

 

 

Fig. 6 Obra de Jeff Koons no palácio de Versalhes 
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Não demorou para que franceses se organizassem em um movimento que pedia 

a retirada dos objetos expostos por “desrespeitarem” e “contrariarem” um espaço 

tradicional da cultura francesa.  

 

Espaços públicos por excelência, os museus, sempre foram alvo de críticas 
por estarem ligados a uma ideologia da opulência, lugares aparentemente 
democráticos, mas pouco acessíveis a maioria da população. Consolidados 
até o século XIX como detentores dos vestígios da história humana, os 
museus sofreram graves críticas por parte das vanguardas artísticas do 
século XX, que pediam sua cabeça e o acusavam de toda sorte  de 
degradação, os artistas e intelectuais afirmavam que a instituição museal era 
superada e pediam o fim dessa forma de ideologia institucionalizada em 
nome do progresso e da arte moderna.43 

 

Elisa de Souza Martinez (2007) aponta que a exposição de arte é percebida a 

partir da relação de três aspectos: a “manifestação material”, ou seja, o objetivo artístico 

propriamente dito, o espaço em que é exibido e o significado criado a partir da relação 

entre o dispositivo do museu e a obra.  

A partir daí, Milton Sogabe (2009) considera que esta relação entre obra, espaço 

de exibição e seu significado se dá na arte contemporânea em três diferentes fases. A 

primeira delas é característica dos anos 70 e apresenta uma organização que destaca 

diversos elementos materiais para que o observador (aqui visto como aquele que não só 

ver) possa vivenciar situações criadas a partir da relação dos vários elementos postos em 

sala. 

 

Nesta primeira situação, que é mais característica das instalações nos 
anos 70, observamos a presença do público dentro de um espaço se 
relacionando com objetos, imagem e o ambiente em si. todos os 
elementos lá presentes construam o ambiente juntamente com o público, 
que além de vivenciar esse ambiente, também passa a ser parte 
constituinte.44 

                                                 
43COSTA, Robson Xavier da. A Construção do lugar da arte na arquitetura contemporânea. V Encontro 
de História da Arte. IFCH/UNICAMP. 2009 
44SOGABE, M. O espaço das instalações: objeto, imagem e público O artigo foi apresentado em 2008 no 
17° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas: Panorama da 
Pesquisa em Artes Visuais, em Florianópolis. Disponível em 
http://www.anpap.org.br/2008/artigos/180.pdf. Acesso em 4 de dezembro de 2009. 
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A segunda fase está relacionada com o surgimento da videoescultura, 

videoperformance, videodança e videoinstalação. Nesta etapa, a imagens videográficas 

ganham destaque. Todos os elementos colocados estão destinados a conduzir e destacar 

o observador para as imagens em movimento.  

Por fim, em um terceiro momento, as imagens para o autor “ganham vida” 

através da manipulação digital, exigindo uma participação ativa do público, 

transformando-o em “interator” ou “interagente”. Esses espaços da arte digital teriam 

como objetivo transportar o público “para dentro desse universo imagético”. O autor 

ainda comenta que, embora esta seja uma característica da produção artística recente, já 

nos Panoramas do século XIX, tínhamos uma arquitetura pensada para causar esta 

imersão na imagem. 

 

A arte contemporânea vem construindo dispositivos que privilegiam cada 
vez mais a imagem como o lugar das experiências, onde o observador é 
convocado a participar de modo a evidenciar que não há obra 
independente da experiência. Não se trata de rever a “experiência vivida” 
pelo observador em diferentes modalidades de dispositivos audiovisuais, 
mas de dispositivos que incentivam a produção de uma experiência ao 
longo do processo de interação entre o dispositivo e o observador.45 

 

Os espaços expositivos do sistema Visorama possuem como destaque também 

as imagens panorâmicas e visualização imersiva proporcionado pelo ato de olhar através 

do equipamento e da relação interativa que se estabelece com ele. Os outros elementos 

colocados, como veremos nos projetos a seguir, são postos com a finalidade de 

direcionar o observador para as imagens ou para aumentar a sensação de imersão. 

A arte contemporânea, a arte midiática ou tecnológica necessita de espaços que 

as “recebam”. Não é estranho, portanto, que as obras que fazem uso do sistema 

Visorama tenham sido expostas em espaços que tradicionalmente (ou que foram 

pensados para este fim) abrigam experimentos ou novas modalidades de arte - como o 

Itaú Cultural em São Paulo.  

                                                 
45 CARVALHO, Victa de. Dispositivo e experiência: relações entre tempo e movimento na arte 
contemporânea. Revista Poiésis, n. 12, p. 39-50, nov. 2008 
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Estes espaços culturais ou centros culturais possuem uma série de outras 

atividades e funções que vão além da exposição de arte em si: cursos, áreas de diversão, 

restaurantes, livraria etc. No entanto, Lígia Dabul (2008) percebe uma aproximação 

cada vez maior entre estes recentes centros culturais e os tradicionais museus:  

 

Um conjunto grande de itens que caracterizavam e distinguiam os centros 
culturais dos museus de arte, como a diversidade de atividades 
oferecidas, foram também, com o tempo, incorporados por eles. De outro 
lado, os atributos que tradicionalmente singularizavam os museus de arte 
frente a outros espaços e instituições que promovem exposições de 
objetos artísticos, como muitos pesquisadores vêm demonstrando, hoje 
não os diferenciam mais. Profissionais e estudiosos de museus, por 
exemplo, já incorporaram diversas outras instituições ao redefinirem a 
categoria museu.46 

 

Outra transformação dos espaços de exposição artística se relaciona com a 

possibilidade, dada a transformação corpo-imagem vista anteriormente, que permite e 

exige uma interatividade e participação dos visitantes. Formato que possui relação 

estreita com os chamados museus de ciência descritos por Tucherman e Cavalcanti 

(2009).  

Para as autoras, o museu passou por três fases distintas ao longo da história. 

Primeiro funcionou como um “gabinete de curiosidades” em que qualquer objeto, sem 

critério definido, poderia ser exposto. Em um segundo momento houve uma 

organização racional, influenciada pela lógica das ciências naturais e um desejo de criar 

um “arquivo total”, uma enciclopédia geral da humanidade. Por fim, temos o 

surgimento do museu histórico em que a História concede sentido e ordem aos objetos 

que deveriam refletir um acumulo de experiência e temporalidade. Os museus 

guardariam uma relação entre a geografia e a antropologia e os relatos de viagens 

imaginárias, entre o “rigor e a imaginação”.  

 Posteriormente, um movimento tentará separar essas duas categorias. A ciência e 

a tecnologia serão encarregadas de gerar uma “expectativa de futuro” e uma idéia de 

progresso. Surgem então os museus de ciência.  

                                                 
46 DABUL, Lígia. Museus de grandes novidades: centros culturais e seu público. Horizontes 
Antropológicos (UFRGS. Impresso), v. 29, p. 1, 2008. 
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Os centros e museus de ciência são as instituições que mais mudaram os 
seus métodos, seu papel na sociedade e sua atitude frente ao cidadão: do 
lema “proibido tocar” se tem passado para o lema “proibido não tocar”; 
do conceito de “vitrine” se evoluiu para a idéia de experimento (...)47 

 

 Os museus da arte contemporânea buscam justamente esta relação com o 

espectador: interatividade - a união entre conhecimento e prazer, entre a ciência e o 

sensível.      

 

Inteface de usuário, ponto de contato para o intercâmbio entre humanos e 
máquinas, pode assumir muitas formas. É na interface, a ser usada pelo 
observador ativo de acordo com a regras do mundo particular de ilusão, 
que as estruturas de simulação projetadas para comunicação encontram-se 
com os sentidos humanos. (GRAU, 2007, p.220) 

 

 A questão tecnológica, aqui relacionada ao pensamento e produção da ciência, 

não pode ser tomada como uma grande característica da arte contemporânea. Toda arte 

envolve uma tecnologia, entendida como um saber conceitual, que é aplicada na 

construção de um objeto.  

Como aponta Luiz Cláudio da Costa (2006), as novas tecnologias também não 

devem ser pensadas como possuindo questões distintas da arte em geral. Os novos 

equipamentos possuem uma especificidade, mas devem ser considerados dentro de 

“contexto heterogêneo das condições da cultura artística”.  

 Podemos expandir este conceito para os espaços de exposição que interessam 

para esta pesquisa. Acrescentando que os museus de arte contemporânea, além de unir 

ciência e lazer, comuns aos museus de ciência, incluem a categoria de arte. Interessante 

perceber que esta mesma relação ciência – arte – lazer já estava presente nas antigas 

Exposições Universais, embora esta última com menos destaque. 

 É importante enfatizarmos que ao falar de museus contemporâneos, não estamos 

nos referindo necessariamente aos museus institucionalmente contemporâneos. Estamos 

                                                 
47  TUCHERMAN, Ieda; CAVALCANTI, Cecilia C B. Ieda Tucherman, Cecilia C B Cavalcanti. 
Museus: dispositivos de curiosidade. Belo Horizonte: XVIII COMPÓS, 2009. 
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tratando aqui de uma tendência dos museus do nosso tempo, em especial aqueles que 

exibem a produção artística recente.  

 Também não podemos falar em uma volta a um “observador primitivo” na arte 

contemporânea, como aponta o crítico francês Dominique Païni48 ao relacionar a 

interação máquina-corpo dos primeiros experimentos visuais e a produção em arte e 

tecnologia do nosso tempo. Não podemos considerar “primitivo” o observador moderno 

do século XIX. Tampouco podemos falar em retorno a um estado que não pertence a 

nossa cultura.  

O observador e as obras contemporâneas possuem particularidades que só 

podem estar relacionadas com nosso tempo. O que gostaríamos de apontar nesta 

pesquisa é que algumas características que se dizem típicas da arte contemporânea, na 

verdade possuem linhagens bem remotas.    

 De fato, a interatividade, tão exaltada na arte contemporânea, já estava de 

alguma forma presente no passado, quando os objetos e brinquedos ópticos exigiam um 

envolvimento de todo o corpo do espectador para a apreciação. No entanto, podemos 

questionar os moldes dessa interação na arte contemporânea. Interagir com uma obra 

através de botões, telas sensíveis e sensores pode ser uma experiência meramente 

corporal e lúdica. A relação com o corpo existente entre o espectador e os primeiros 

dispositivos ópticos não fazia com que estes fossem arte. 

 

Diante de projeção instalada em um museu, o visitante não tem a 
obrigação da visão bloqueada, como a do espectador comum de cinema. 
Ele se mexe e, movimentando-se,expande sua visão da imagem de acordo 
com sua maior ou menor proximidade da tela.Verdadeiros travellings 
para frente ou para trás são operados pelo próprio visitante-espectador e 
se conjugam com os movimentos internos da imagem projetada.49 

 

A seguir, apresentamos as aplicações feitas pelo sistema estudado, seus 

conteúdos e a relação estabelecida com o espectador e com cada uma das obras.  

 

                                                 
48 PAINI, Dominique. Por que se expõe o cinema? Concinnitas (UERJ), v. 1, nº 14, p. 9-13, 2009. 
49 Idem 
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4.3 Aplicações 
 

 

 Antes de passarmos para os projetos que fizeram uso do sistema Visorama, 

devemos pensar que todas estas instalações, assim como grande parte da produção 

artística recente, possuem projetos escritos que permitem sua “montagem” em 

diferentes épocas e espaços. Os projetos que fizeram uso da máquina poderiam ser 

remontados em condições semelhantes posteriormente.   

 Em nosso caso, temos projetos que foram registrados em sua maioria também 

em textos acadêmicos e em escritos que os descreviam. Além de cada um deles possuir 

detalhamento técnico, plantas baixas e indicações de montagem e uso. 

 É a partir desta característica da arte recente, de documentar o processo criativo 

e deixar projetos escritos que permitam sua reconstrução em outros momentos, que 

Hélio Fervenza afirma:  

 

Por outro lado, ao longo do século 20, e especialmente em parte 
significativa da produção artística das últimas décadas, a separação entre 
o que seja a obra e outros elementos relacionados – como a 
documentação ou o seu registro – não é necessariamente ou nitidamente 
delimitada. Assim, podemos observar uma série de produções artísticas 
que em sua realização irão incorporar, problematizar, questionar e 
misturar categorias a um certo momento consideradas estanques, no 
campo da produção, exibição e apresentação das obras de arte, no de seu 
registro e documentação.50 

 

 Todos estes projetos ligados à arte e tecnologia exigem também uma quantidade 

considerável de equipamentos que devem receber manutenção regular e da adaptação 

dos espaços para receber as obras.  

 O visorama foi apresentado ao público pela primeira vez durante a 2ª Mostra 

Petrobrás de Realidade Virtual (Universidade Cândido Mendes) em 1999. Nesta 

                                                 
50  FERVENZA, H. C. Formas da apresentação : documentação, práticas e processos artísticos. In: 
Encontro Nacional da ANPAP - Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2008, 
Florianópolis - SC. Panorama da Pesquisa em Artes Visuais. Florianópolis, SC. : ANPAP, 2008. p. 1734-
1744. 
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primeira exibição, o sistema era basicamente construído para exibição de uma imagem 

panorâmica virtual da cidade do Rio de Janeiro.  

 Como esta primeira exibição aconteceu com o uso do primeiro protótipo, ainda 

tínhamos algumas limitações no manuseio, potencialidades de uso e interatividade com 

o espectador, problema apontado no primeiro manual do sistema escrito por Sérgio 

Estevão e Luiz Velho em 2001. 

 No ano seguinte, em 2000, o Visorama é novamente exposto, dessa vez em um 

museu de arte: o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  

Fundado em 1958, o MAM foi, e anda é, um espaço para a arte de vanguarda 

mundial e brasileira. Exposições como Opinião 65, mostras Resumo JB, Salões de 

Verão e Domingos da Criação lançaram diversos artistas e marcaram transformações no 

campo das artes no país.  

Alexander Calder, Georges Mathieu e Lygia Clark e Ivan Serpa, por exemplo, 

foram para o museu com suas obras neoconcertas em 1959.  

Embora seja um espaço dedicado ainda para a preservação e exibição da arte de 

vanguarda anterior à década de 60, caracterizando-se como um espaço museológico 

tradicional, sua curadoria sempre esteve em busca também do tempo presente, da arte 

do nosso tempo.  

Prova disso é que dois anos após a exposição Paisagem Carioca, o museu 

realizou seu primeiro grande encontro de artistas contemporâneos durante a sua I 

Mostra Rio Arte Contemporânea (2002). 

Em 1999, o projeto Paisagem Carioca ocupou mais do que um simples espaço 

no MAM. Ele entra em um circuito e em um local que historicamente institucionaliza, 

organiza, legitima e divulga a história da arte: o museu. O projeto ganha um outro 

significado que ganharia, por exemplo, ao ir para uma exposição científica.  

O projeto permitia ao espectador uma “viagem” por diversos tempos na cidade 

do Rio de Janeiro: a paisagem pré-historica, a passagem do século XIX ao século XX e 

a cidade em seu tempo presente. André e Luiz proporcionaram ao espectador uma 

relação afetiva com a cidade através da memória e, ao unir também som às imagens, 

permitia uma experiência sensorial.  
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Fruto dos estudos de André sobre as antigas imagens panorâmicas, a instalação 

Visorama-Lumière foi apresentada durante o Festival Art Outsiders em Paris, em 2005, 

ano do Brasil na França. O projeto foi elaborado a partir da coleta de antigas imagens 

fotográficas panorâmicas feitas pelos irmãos Lumière no inicio do século XX. Trata-se 

de fotografias de grandes proporções (87 X 628 mm) feitas para visualização no 

Photorama.  

Captadas através de um aparelho chamado Périphote, o Photorama era uma 

forma de visualização inspirada nos panoramas de Barker e permitiam, ao contrário de 

outros sistemas, uma vista mais realista e em grandes proporções que podiam passar de 

6m de altura. 

            Importante destacarmos que o Photorama não foi o único sistema de 

visualização fotográfica de imagens panorâmicas. Ao contrário do sistema dos irmãos 

Lumière que apresentavam slides com um único projeto, o Cyclorama possuía um 

conjunto de 8 projetores que somados a 16 slides, davam a sensação de movimento das 

imagens. 

            A instalação permitia que o espectador visualizasse vistas panorâmicas 

fotográficas como se fossem vistas virtuais – o observador poderia “passear” pelas 

imagens, realizando movimento de aproximação e movimento lateral sem que as 

imagens sofressem qualquer tipo de pixelização. O sistema Visorama permitia aumentar 

a experiência imersiva e o realismo das imagens. 

 Aqui há um duplo “presente do passado”.  A materialidade do uso de fotografias 

de tempos antigos, de paisagens hoje inacessíveis e a ideia de visão panorâmica 

imersiva dos antigos Panoramas do século XIX. O distanciamento acontece por conta da 

mobilidade-imobilidade do espectador.  

Nos antigos Panoramas, a visão do observador estava condicionada ao que era 

exposto. Ele não possuía a capacidade de transformar, alterar ou visualizar algo de 

acordo com o seu desejo. Condicionado também pelo espaço que ocupava: um cercado 

central que limitava a movimentação do espectador para garantir o sentimento de 

“realidade”.  
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 Em Atravessamentos, o Visorama foi utilizado em uma das diversas ações 

desenvolvidas por Ricardo Basbaum para o projeto artístico NBP (Novas Bases para a 

Personalidade) e exposto no Itaú Cultural – São Paulo. 

 Nele, octógonos metálicos serviam ora como portais de passagem, como espaços 

para descanso, como um produto, entregue em domicílio (ganhando funções diversas de 

acordo com seus donos) e como objeto estranho colocado na cidade. Todas as ações e 

experiências dialogavam e interagiam com os espaços e os “usuários”. 

 

 
Fig.7 Projeto NBP 

 

 
 

Fig. 8 Projeto NBP 
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 O sistema Visorama foi utilizado dentro de uma dessas experiências do projeto 

NBP. Ao centro, o Visorama se coloca diante de duas divisórias em semicírculo com 

diagramas desenhados em suas paredes. 8 tubos, dispostos dentro das divisórias, 

formam um óctono virtual, e mais 4 tubos centrais formam a instalação assim disposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9 Projeto NBP 

 

O espectador funciona para a obra como um “detonador” do seu dispositivo. Ao 

olhar através do Visorama, ele vê o que aparentemente é a instalação a sua frente, suas 

paredes, grades e tubos. Na verdade, ele estava diante já de uma imagem panorâmica 

virtual. O “jogo” da obra com o espectador tem início à medida que este aciona os 

mecanismos de zoom.  

Ao fazê-lo, o espectador fazia desaparecer virtualmente as grades e colunas a sua 

frente. Se permanecesse com o zoom, acabava por ser transportado para ambientes 

externos à exposição, visualizando estes ambientes em 360º.  
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 Outro mecanismo interativo era o acionamento do botão de eventos. Ao acionar 

este mecanismo, o observador visualizava uma perfeita imagem panorâmica virtual que 

o circundava por completo. Um cone que exibia os mesmos diagramas expostos na 

instalação real. Ao acionar mais uma vez o mecanismo, o observador fazia acender 

luzes coloridas nas grades, transformando o espaço real ao seu redor. 

 O projeto Atravessamentos, embora utilize imagens panorâmicas de 360º, ao 

modo dos antigos Panoramas, estabelece uma nova relação com o espectador - o olhar 

que é mediado por uma máquina.  

Embora estejamos diante de um projeto que faz uso da interação e da exigência 

da participação do espectador para ser acionada, ela ainda sim possui limitações. Existe 

uma limitação de hardware e de software que impede os movimentos e ações do 

observador. Da mesma forma que as rotundas e cercados nos antigos panoramas 

limitavam o movimento e visão.   

 Aqui o Visorama funciona como máquina de visão que cria uma “situação- 

cinema”. 

 

As convergências entre os projetos Visorama e NBP se dão enquanto 
funcionamento conjunto de dois dispositivos diversos, que se 
encontram na construção e funcionamento de uma situação de arte. É 
nessa direção que serão então mobilizadas, por exemplo, as ferramentas 
de navegação imersiva através de ambientes de imagem pré-
construídos, próprias do Visorama: ao mergulhar no espaço de uma 
instalação este dispositivo permitirá que o ambiente de imagens em 
torno remetes a outros espaços mais ainda diversos ou mesmo a própria 
instalaçao seja modificada sob efeito de conexões digitalizadas que 
envolvem imagem, luzes coloridas e efeitos de som.51 

 

 Já em outra experiência com o Visorama, “Janela Indiscreta”, André Parente e 

Luiz Velho fazem uma associação com o filme de mesmo nome dirigido por Alfred 

Hitchcock. Nesta produção, o voyeurismo representado pelo personagem L.B. Jeffries 

(James Stewart) é o centro do desenvolvimento da narrativa. 

                                                 
51  Parente, A. and Basbaum, R. “Atravessamentos (Visorama-NBP)”. IN: Sensorial Net: art, 
science and technology. Fortaleza: Brasil, 2003. 
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 No projeto desenvolvido pelos pesquisadores, o Visorama é colocado ao lado de 

uma janela, fazendo com que o espectador tenha uma experiência cinematográfica, ao 

observar um espaço urbano virtual a sua frente. 

 Neste caso, a “experiência-cinema” rompe com o formato tradicional do cinema 

clássico (arquitetura e projeção). Possibilita uma experiência cinematográfica que, não 

esquecendo as limitações do software e de conteúdo, permite uma narrativa construída a 

partir do próprio espectador, que guia o seu olhar.  

 Uma das últimas experiências com o sistema foi a exposição Situação Cinema, 

realizada em 2007 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  

 A exposição trazia uma série de projetos de André Parente e Kátia Maciel que 

buscavam ao seu modo a interação e a sensorialidade. Os artistas buscavam criar novas 

experiências cinematográficas que fugissem da forma cinema padrão. Neste caso, uma 

nova experiência a partir das mídias digitais.  

O Visorama aqui foi utilizado para que o espectador pudesse visualizar os 

espaços expositivos da mostra no tempo em que ele ainda era construído. O observador 

estava diante de um espaço, do tempo presente, mas ao olhar através da máquina era 

transportado para um tempo passado.  

Todas as experiências descritas com o sistema Visorama, fazem-nos pensar que 

elas, apesar da associação feita com o passado, representam uma configuração diferente 

na abordagem do espectador, nos espaços de exibição e nas potencialidades de uso, 

aplicações e conteúdo. 

 

Ao entendermos a Arte como modo de comunicação e expressão 
percebemos que a diversidade das linguagens das artes visuais 
contemporâneas aponta para a multiplicidade desses modos. Não apenas o 
artista e sua obra mudaram, também se diversificou o espaço expositivo, a 
própria mostra e os meios de sua divulgação, assim como o público se 
transformou, não sendo mais um apreciador passivo, mas um agente ativo 
da experiência estética.52 

 

                                                 
52  MADDALOZZO, Sheila. BUDEL, Monaliza. Os novos espaços expositivos e a arte 
contemporânea. 19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. 2010. 
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Os sistemas panorâmicos contemporâneos, assim como os antigos panoramas, 

exigem um espectador que ver não só com os olhos, mas com todo o corpo. A 

computação gráfica e realidade virtual participa como uma nova forma de buscar a 

imersão e a sensação de estar “dentro” da imagem. Da mesma forma, apontam para 

artistas que trabalham dentro do campo de diversas disciplinas e suportes.  

 
No ciberespaço , a informação transita na velocidade da luz. As reações 
motoras, perceptivas e mentais também se fazem acompanhar por uma 
mudança de ritmo que é visível na agilidade dos movimentos 
multidirecionais, ziguezazeantes na horizontal, vertical e diagonal com que 
o olhar do infonauta varre ininterruptamente a tela, na movimentação 
multiativa do ponteiro do mouse e na velocidade com que a navegação é 
executada.Não há mais tempo para a contemplação.A rede não é um 
ambiente para imagens fixas mas para a animação. Não há mais lapsos 
entre a observação e a movimentação. Ambos se fundem em um todo 
dinâmico e complexo. O automatismo cerebral é substituído pela mente 
distribuída , capaz de realizar simultaneamente um grande número de 
operações.....no contexto comunicacional da hipermídia, o infonauta lê, 
escuta e olha ao mesmo tempo. Disso decorre não só desenvolver novos 
modos de olhar, não mais olhar de maneira exclusivamente ótica... 53 

 

 O sistema Visorama permite justamente a criação desse novo olhar, que é um 

olhar que só poderia ser do nosso tempo, condicionado com as técnicas da época, com o 

circuito de arte da época, com as aplicações que se fazem, conteúdos exibidos, formas 

de trabalho e metodologias dos artistas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53  SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço, O perfil do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 
2004. 
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5. Considerações finais 

 

A história da arte não deve ser pensada a partir da ordem do progresso, da 

superação, da evolução ou de juízos de valor. Todas as épocas vivem sua completude e 

não são prólogos de outras épocas. Estamos condicionados às técnicas, às formas de 

recepção e ao olhar do tempo presente.  

Ao mesmo tempo, estamos em eterno diálogo com o passado, mas não no 

sentido de repeti-lo. Panoramas, lanternas-mágicas, cinematógrafo, foram inventados 

para responder aos problemas e aos desejos de uma época. Porém, alguns 

procedimentos, formas, estilos e técnicas que foram empregados para dar essa reposta, 

podem ser repensadas para resolver problemas do tempo presente, como aponta Argan 

ao falar de “região de problema”. 

 No caso do Visorama, havia a ideia de criar um sistema imersivo 

contemporâneo. Para isso, foram estudados diversos dispositivos imersivos dentro da 

história das imagens e suas variações - de que forma cada um deles conseguiu criar, ao 

seu modo, a sensação de estar “dentro da imagem”. Pesquisa que levou até os antigos 

Panoramas.  

A partir daí foi repensado como poderia ser construído um sistema que 

trabalhasse na mesma perspectiva, chegando então ao uso da realidade virtual como 

instrumento e solução. 

 A chamada nova história do cinema foi importante também para que fosse 

esquecida a antiga discussão sobre origem. Com o sistema Visorama, podemos perceber 

que não faz sentido estabelecer o “nascimento” de um novo dispositivo quando ele 

pertence a uma linhagem formada por diversas máquinas de imagem bem mais antigas e 

que possuem suas origens pouco claras. 

 Podemos apenas, em algum momento, falar de invenção do ponto de vista 

técnico. A partir daí, teríamos uma demarcação clara: a criação do cinematógrafo, a 

criação do vídeo digital e o sistema Visorama. 
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Acreditamos ser importante que mais trabalhos voltem à História do Cinema que 

parece agora não ser uma grande fonte de debates entre os teóricos do campo do 

audiovisual. Ainda temos como grande referência as teorias de Tom Gunning e André 

Gaudreault  

Não podemos pensar em nenhuma produção artística que não necessite de uma 

constante crítica, avaliação e renovação de sua história, para que ela seja confrontada 

com a produção cultural contemporânea. 

E esta idéia de contemporâneo está longe de ter algum consenso. Quando se fala 

em arte contemporânea ou imagem contemporânea, dificilmente fica claro se é uma 

classificação temporal ou uma qualidade em si.  

Para esta pesquisa, foi mais importante pensar o contemporâneo como sendo 

algo, na produção cultural, que ainda não cessou, que ainda gera problemas. Esta idéia é 

fundamental para compreendermos a dinâmica dos tempos discutida em nossos estudos.  

A tarefa de classificar, catalogar, organizar e caracterizar nossa época não 

deveria ser nossa, mas dos futuros historiadores da arte. Fazer um tipo de história 

recente pode nos levar a fazer conclusões precipitadas sobre as produções artísticas do 

nosso tempo. 

Precipitações que levam a diversos discursos que enfatizam uma suposta ruptura 

com o passado proporcionado pela arte contemporânea. Não é o caso de criar o discurso 

do “não há nada novo” tampouco o discurso de que “tudo é repetição”, mas 

compreender que nenhuma obra pode estar deslocada do seu tempo, do seu passado e 

seus antecessores, mesma naquelas em que a relação com o passado não é uma intenção 

criativa, tecnológica e conceitual assumida, o contrário do sistema Visorama. 

Parte da idéia de superação criada pela arte contemporânea vem do uso rotineiro 

das últimas criações na área da computação, eletrônica e vídeo. Como vimos, não é 

apenas do ponto de vista conceitual e criativo que acontece a dinâmica entre tempo 

presente e tempo passado. Do ponto de vista tecnológico, algumas criações recentes 

devem muito aos antigos experimentos no campo da imagem em movimento feitos no 

século XIX. 
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As produções criadas a partir da relação arte, ciência e tecnologia, podem ser 

transformadas em entretenimento, não em um sentido negativo, já que o entretenimento 

possui sua importância, mas de não responder às questões do campo do sensível, 

próprias da arte. Interessar ao público pelo divertimento de apertar botões ou 

curiosidade ou espanto diante das novas tecnologias. Um risco de caírem em uma 

banalização interativa.  

Mesmo com o uso de sistemas computacionais contemporâneos, alguns 

experimentos ainda buscam simulações de realidade como buscavam antigos pintores 

do renascimento, os criadores dos panoramas ou os inventores do cinematógrafo. O 

desejo do homem na busca pelo realismo das imagens ainda permanece intensamente 

vivo.  

A pesquisa interdisciplinar que envolve as ciências sociais e ciências exatas terá 

sempre suas limitações. Campos do saber podem trocar experiências, mas estarão 

inevitavelmente “limitadas” por suas áreas de atuação, até pelas diferentes metodologias 

de trabalho e o olhar para um objeto de estudo.  

Uma característica que não pode ser esquecida nesta pesquisa é o lugar ocupado 

por seus pesquisadores. André Parente além de ser um pesquisador em Comunicação é 

um artista. Rotineiramente, suas pesquisas “acadêmicas” dialogam com suas pesquisas 

em arte. Uma não é conseqüência da outra. São inseparáveis. 

O lugar ocupado por André apresenta uma transformação principalmente na área 

das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas, tradicionalmente reduto de 

pesquisadores-artistas. Transformação enfatizada principalmente por conta das recentes 

mudanças no sistema de avaliação dos programas de Pós-Graduação feitos pela CAPES 

que passaram a considerar produções artísticas também como produção científica. 

Devemos compreender que no período de desenvolvimento do Visorama ainda 

era (e talvez ainda seja) um desafio trabalhar no desenvolvimento de projetos da área de 

realidade virtual. Entre 2000 e 2006 eram poucas as exceções, como os grupos “Active 

Arte”, liderado por Suzete Venturelli e Tanja Regina Fraga da Silva (Departamento de 

Arte da UNB), “Grupo de Pesquisa Comunicação e Novas Tecnologias”, liderado por 

Carlos Pernisa Júnior e Maria Lúcia Campanha da Rocha Ribeiro (Departamento de 
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Comunicação da UFJF) e “Arte Computacional e Realidade Virtual”, liderado por 

Suzete Venturelli e Lygia Maria Maurity Sabóia (Departamento de Artes da UNB). 

Havia, e ainda há, uma diferença significativa entre o número de produções 

técnicas de pesquisadores das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências Exatas.54 E é 

natural que haja esta diferença. As ciências sociais possuem por sua característica 

epistemológica e histórica uma atenção maior dada aos fenômenos sociais e não aos 

processos ligados a Matemática, Física e Computação (que podem levar a produção de 

softwares ou produtos). Não é pertinente falar de uma deficiência da área, mas sim de 

uma falta de tradição deste tipo de produção acadêmica. 

Algo comum em pesquisas ligadas ao cinema, vídeo e máquinas de imagem é o 

foco quase sempre voltado para os conteúdos e produtos: o que a técnica pode produzir 

em discurso, imagem, sons e narrativa. Em nossa pesquisa, buscamos percorrer um 

caminho um pouco inverso ao estudar o aparato produtor desses conteúdos. A partir daí 

foi possível visualizar como as técnicas e tecnologias também são históricas e como elas 

participam e são elementos ativos no processo criativo e que interferem diretamente na 

construção da obra. 

O Visorama teve majoritariamente usos em projetos artísticos por sua própria 

natureza. Como vimos, ele foi pensando e construído para resolver alguns problemas 

que estavam diretamente ligados a questões da sensibilidade do observador. Portanto, 

não é estranho que ele não tenha tido os usos previstos inicialmente, pelo menos 

enquanto o sistema estava em total controle de André Parente e Luiz Velho. Com a 

venda da tecnologia para a Digitok, pode ser que suas funções e usos sejam expandidos, 

mas acreditamos que essa já será uma outra etapa.  

Outras questões também se colocam. Como pensar autoria na arte e tecnologia? 

Como vimos, o processo de pesquisa para a criação do sistema Visorama também faz 

parte do processo criativo. Suas configurações e características foram pensadas para 

resolver um problema com relação à imagem e sem ele as obras jamais poderiam ser 

                                                 
54  Para as C.S.A, a média anual da produção técnica dos pesquisadores doutores segundo grande 
área para softwares, produtos e processos foi de 59, 29 e 26, respectivamente, entre os anos de 1998 e 
2001. Entre 2000 e 2003 esse número subiu para 101, 58 e 72, respectivamente. Para as Ciências Exatas, 
a média anual da produção para softwares, produtos e processos foi de 146, 121 e 80 respectivamente. 
Entre 2000 e 2003 esse número subiu para 190, 179 e 157 respectivamente. 
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criadas. De certa forma, elas são condicionadas por elas. O Visorama, embora não seja o 

foco da obra, é parte integrante dela e seria impensável construir qualquer um dos 

projetos vistos sem o seu uso.  

Se um sistema fez parte do processo criativo, se sem ele a obra não pode existir, 

se através dele são resignificados os espaços e as formas de fruição, de quem é a obra? 

Apenas de quem cria o projeto final? De todos os envolvidos na pesquisa? Quem é o 

artista?  

Outro caminho que poderia ser percorrido seria o estudo de algumas aplicações 

recentes do sistema. O mais recente projeto desenvolvido por André Parente, chamado 

Figuras na Paisagem, e exposto no Oi Futuro em 2010, coloca o uso do Visorama ainda 

mais próximo de uma experiência cinematográfica. Foram colocadas a disposição do 

observador, pequenas narrativas, sons e vídeos em um ambiente imersivo panorâmico. 

Este novo projeto permitiria estudar, por exemplo, a relações que se estabelecem entre 

os observadores (usuários) e a máquina de imagem criada por André Parente e Luiz 

Velho.  
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