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Desde a passagem do cinema para o vídeo, e deste para o vídeo digital, muitas transformações 
vêm ocorrendo no campo artístico. Neste sentido, as mídias digitais representam um marco para o 
audiovisual, na medida em que fornecem aporte tecnológico para a construção de novas formas 
de produção e/ou apresentação do vídeo, e até mesmo do cinema. Elas propiciam novas vivências 
tanto  para  os  artistas,  quanto  para  o  público  fruidor.  Uma  característica  fundamental  desse 
cenário contemporâneo é a interatividade, ponto que concentra o foco deste trabalho.  Através da 
contextualização de termos como  vídeo, imagens animadas, interatividade e imagens interativas, 
o artigo problematiza conceitos acerca do "vídeo interativo".

Vídeo, interatividade, vídeo interativo.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta resultados da etapa inicial 
de  desenvolvimento  de  projeto  de  Mestrado, 
realizado no Programa de Pós-graduação em Artes 
Visuais  da  Escola  de  Comunicações  e  Artes  da 
Universidade de São Paulo (ECA/ USP) e sediado 
no  Grupo  de  Pesquisa  Realidades 
(http://www.eca.usp.br/realidades)  –  CNPq/  USP. 
A  pesquisa  propõe  sistematizar  as  formas 
interativas configuradas na imagem videográfica a 
partir  das  mídias  digitais.  Neste  artigo, 
especificamente, estão concentrados os aspectos 
conceituais em torno do objeto dessa pesquisa. As 
etapas investigativas seguintes estarão registradas 
no  sítio  eletrônico  do  projeto: 
http://www.eca.usp.br/videointerativo.

2. CONTEXTOS

(...)  no  decorrer  deste  século,  verifica-se  um 
deslocamento  das  funções  instauradoras  (a 
poética  do  artista)  para  as  funções  da 
sensibilidade receptora (estética), o que produz 
no  meio  artístico  uma  grande  confusão 
conceitual  caracterizada, ainda, pela mistura e 
hibridação  de  gêneros,  poéticas  e  atitudes 
artísticas.  (PLAZA, 2001, p.18)

Para discutir  sobre arte e interatividade,  Júlio 
Plaza  (2001)  analisa  historicamente  as 
relações autor-obra-recepção. Ele propõe três 
graus de abertura da obra de arte relativas à 
recepção;  cada  um  destes  graus  estaria 
associado diretamente 

(...)  às  três  fases  produtivas  da  arte:  a  obra 
artesanal  (imagens  de  primeira  geração), 
industrial  (imagens  de  segunda  geração)  e 
eletro-eletrônica (imagens de terceira geração) 
(...)  com  os  processos  promovidos  pela 
Interatividade  tecnológica,  na  relação  homem-
máquina,  postula-se  a  "abertura  de  terceiro 
grau".  Esta  abertura,  mediada  por  interfaces 
técnicas,  coloca  a  intervenção  da  máquina 
como  novo  e  decisivo  agente  de  instauração 
estética,  própria  das  Imagens  de  Terceira 
Geração (PLAZA, 2001, p.18)

Neste  panorama,  o  vídeo  localiza-se  como 
imagens de terceira geração.  De acordo com 
Arlindo  Machado  (1988)  e  Philippe  Dubois 
(2004),  ele  tem  como  característica 
fundamental o hibridismo, por situar-se entre o 
cinema e a televisão. Deste fato, surge o que 
para alguns configuraria um conflito, mas que 
nada mais é do que a linguagem videográfica: 
uma exploração – e, em seguida, extrapolação 
– das características do próprio suporte. 

A articulação do vídeo com outras linguagens e 
arquiteturas, a partir  das novas mídias,  é um 
elemento crucial para a noção pretendida aqui 
de “vídeo interativo“. Essa associação dissolve 
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e  reconstrói  imagens  e  narrativas  junto  ao 
público.  Desse  modo,  a  hibridização  da 
linguagem videográfica, condição intrínseca do 
vídeo, é potencializada na cibercultura.

A  videoarte  deve  ser  destacada  como  um 
modo poético que,  a partir  da década de 60, 
passou a utilizar a fisicalidade do suporte vídeo 
como linguagem artística. Seguindo esta linha, 
de  reapropriações  da  tela  do  vídeo,  as 
videoesculturas  e  videoambientes,  como 
denomina  Sylvia  Martin  (2006),  passaram  a 
apresentar  cada  vez  mais  a  proposta  de 
interagir com o público, o que foi potencializado 
pelas ferramentas computacionais. 

Engendrando  a  discussão  sobre  a  questão 
tecnológica  no  ato  criativo,  Plaza  e  Tavares 
(1998) grifam de Pierre Lévy (1991, p.74):

Sem dúvida, pela sua capacidade de memória, 
sua  potência  de  cálculo  e  seu  poder  de 
figuração  visual,  o  computador  nos  permite 
manipular  e simular  modelos de uma maneira 
muito  mais  fácil  que  se  nós  estivéssemos 
limitados  às  nossas  frágeis capacidades  de 
memória de curto limite. Assim, a simulação é 
realmente  uma  ajuda  à imaginação.  (LÉVY, 
1991 apud PLAZA; TAVARES, 1998, p.71)

Esses “sistemas interativos”, segundo Edmond 
Couchot  (2003),  apresentam  a  característica 
de  conter  elementos  (pessoa,  máquina, 
informação  digital)  com  “temporalidades” 
distintas, mas que se intercruzam na proposta 
artística de interação. 

No  âmbito  das  Artes  Numéricas,  através  da 
técnica de modelização de objetos, a imagem 
passa a ser produzida por algorítimos, através 
de  uma  descrição  matemática:  “A  fonte  da 
imagem não é mais, então, nem uma imagem 
nem  um  objeto  real,  mas  um  processo 
computacional.”  (COUCHOT,  2003,  p.162). 
Dessa forma, o vídeo presencia mais que uma 
convergência de mídias: ele opera e aprofunda 
o  agenciamento  de  linguagens  de  naturezas 
distintas.

3. CONCEITOS

Júlio Plaza (2001) critica o uso de referenciais 
terminológicos  da  comunicação  na  arte, 
ressaltando  que  este  caminho  pode  levar  a 
equívocos conceituais:

A compreensão  dos  novos  meios  costuma-se 
fazer  a  partir  de  metáforas  e  conceitos  de 
tecnologias  anteriores.  No  caso  das  NTC 
[Novas  Tecnologias  da  Comunicação], 
expressões  de  origem  náutica  como  navegar, 
piratear, redes, imergir, cibernauta etc. etc., são 

utilizadas enquanto não aparecem outras. Mas 
a  inversa  resulta  gratuita  e  falaciosa, 
expressões  como  "interatividade",  "interação", 
"tempo  real",  "virtual",  etc.,  quando  utilizadas 
metaforicamente,  no  campo da arte  em geral, 
projetam  conceitos  fora  de  contexto  e  criam 
efeitos sem causa. (PLAZA, 2001, p.18)

Por esta razão, o esforço deste trabalho reside 
em  localizar  os  ambientes  de  surgimento  e 
inserção  dos  termos  aqui  discutidos.  Alguns 
aspectos  conceituais  serão  apresentados  a 
seguir,  a  fim  de  diferenciar  as  seguintes 
expressões:  vídeo,  "imagens  animadas" 
(LAURENTIZ,  1999),  interatividade,  "imagens 
interativas" (TAVARES, 2001), vídeo interativo 
e   obras  audiovisuais  interativas.  Esses 
conceitos são entendidos como camadas que 
não se excluem – pelo contrário:  apresentam 
relações de continência entre si.

3.1 Vídeo

Originado  de  videre (do  latim,  “eu  vejo”),  o 
vídeo é considerado por Dubois (2004) como 
um  elemento  que  tem  a  existência 
condicionada ao tempo, ou seja, não há como 
existir  sem  a  exibição,  já  que  não  possui  a 
materialidade do objeto impressa na imagem, 
como o negativo da fotografia e a película do 
cinema. No vídeo, a imagem é codificada, seja 
por  sinal  magnético  ou  digital;  não  há  como 
acessar a existência dela sem a reprodução do 
material  videográfico.  Por  esta  forma  de 
registro  do  vídeo,  sem  uma  prova  direta  da 
presença  do  objeto,  o  autor  compara  a 
concepção  videográfica  com  a  da  memória 
humana, que funciona dentro de um universo 
referencial  próprio.  Assim,  o  vídeo  pode  ser 
considerado como uma forma de pensamento 
(DUBOIS, 2004). Como destaca Machado: 

(...)  falar  de  vídeo significa  colocar-se fora  de 
qualquer território institucionalizado e aceitar o 
desafio  de  lidar  com  um  objeto  híbrido, 
camaleônico,  de  identidades  múltiplas, 
resistente  a  qualquer  tentativa  de  redução, 
muitas  vezes  nem  mais  objeto,  mas 
acontecimento,  processo,  ação,  dissolvido  ou 
incorporado em outros fenômenos significantes. 
(MACHADO apud MELLO, 2008, p.10)

Para  Christine  Mello  (2008),  o  vídeo  é  "(...) 
uma  prática  midiática  que  opera 
transformações  na  produção  imagética 
contemporânea"  (MELLO,  2008,  p.21).  Em 
levantamento  realizado  pela  autora,  os 
processos relativos à produção videográfica no 
Brasil foram agrupados em três linhas de força: 
desconstrução,  contaminação  e 
compartilhamento.
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A  leitura  das  extremidades  do  vídeo  através 
desses  três  procedimentos-chave  objetiva 
menos a leitura do vídeo como produto e mais a 
leitura  do  vídeo  como  processo,  em  seus 
diálogos  com  o  ambiente  sensório,  em  suas 
apropriações  por  outros  meios,  em  suas 
contribuições interdisciplinares.  (MELLO,  2008, 
p.31)

3.2 Imagens animadas

Seguindo um percurso exploratório no campo 
conceitual,  foi  levantado  o  termo  "Imagens 
animadas"  (LAURENTIZ,  1999),  delimitado 
como: 

(...)  desde  aquilo  que  tradicionalmente 
chamamos  de  cinema,  até  toda  e  qualquer 
imagem visível,  que possua,  nela mesma,  um 
potencial  de  interpretação  capaz  de  causar  o 
efeito  de  variação  espaço/temporal.  Neste 
sentido, desenho animado, computação gráfica, 
vídeo, ambientes de realidade virtual, cinema e 
até  mesmo  instalações  que  se  utilizem  de 
imagens, encontram-se num mesmo patamar, e 
os  classificaremos  de   imagens  animadas. 
Desde que, repetimos, estejamos focalizando o 
efeito  dinâmico  causado  por  estas  imagens. 
(LAURENTIZ, 1999, p.60)

3.3 Interatividade

Uma obra de arte interativa é um espaço latente 
e  suscetível  de  todos  os  prolongamentos 
sonoros, visuais e textuais (...). A interatividade 
não  é  somente  uma  comodidade  técnica  e 
funcional;  ela  implica  física,  psicológica  e 
sensivelmente o espectador em uma prática de 
transformação. (PLAZA, 2001, p.22)

Para  Couchot  (2001),  o  conceito  de 
interatividade acompanhou o desenvolvimento 
da  cibernética,  em  suas  duas  fases.  Este 
trabalho adotou como "interatividade" o que o 
autor chama de "segunda interatividade" – uma 
ação  guiada  pela  percepção,  corporeidade  e 
processos sensório-motores:

(...) se a obra induz a efeitos de sentido, esses 
efeitos  não passam prioritariamente  por  jogos 
de símbolos ou de linguagem,  conceitos,  mas 
pela  ativação  de  uma  forma  de  pensamento 
seguidamente  depreciada  ou  desconhecida:  o 
pensamento  do  corpo.  A  obra  (...)  somente 
existe  com  a  condição  de  ser  frequentada, 
explorada,  experimentada.  Ela  é  radicalmente 
experimental. Ela é parte do corpo. (COUCHOT, 
2003, p. 38)

A  "segunda  interatividade"  cunhada  por 
Couchot (2001) corresponderia à "abertura de 
terceiro  grau"  da  obra  de  arte,  proposta  por 
Plaza  (2001)  e  descrita  anteriormente  neste 
trabalho.

Ainda  de  acordo  com  Couchot  (2001),  a 
interatividade  pode  ser  classificada  em 
endógena (o diálogo entre  objetos  virtuais)  e 
exógena (referente ao contato do público com 
a  obra).  A  junção  das  duas  requer  "(...)  da 
parte  do  espectador,  um  engajamento 
profundo,  paciência  e  disponibilidade, 
curiosidade, a autonomia exige do espectador, 
além  disso,  que  ele  dispense  uma  atenção 
aguda sobre seu próprio  corpo e sobre  seus 
mecanismos  perceptivos"  (COUCHOT,  2003, 
p. 37).

3.4  Imagens interativas

Restringindo um pouco  mais  o  espectro  aqui 
apresentado, Mônica Tavares (2001) cunhou a 
expressão "Imagens interativas" como sendo: 

(...) espaço virtual, formado por imagens, sons e 
textos, que se oferece a um diálogo interativo a 
partir  da  ação  do  receptor.  Estas  ações 
determinam modificações  no  fluxo  da  imagem 
que, por sua vez, produzem outras seqüências 
de imagens, sons, textos, etc. que se abrem a 
novas  trocas,  das  quais  geram-se  novas 
transformações, instaurando assim um processo 
ad infinitum. (...) O adjetivo “interativa” delimita a 
imagem  em  questão  ao  qualificar  uma 
possibilidade  de  ação  recíproca  em  modo 
dialógico  entre  obra  e  receptor(es),  e/ou 
estabelecida em tempo real, caracterizando um 
processo  de  ir  e  vir,  circunscrito  à  obra,  ao 
contexto a ela inerente, ao receptor e à interface 
tecnológica utilizada. (TAVARES, 2001, p.01)

3.5 Vídeo interativo

A  partir  das  pontuações  anteriores,  o  "vídeo 
interativo"  é  aqui  definido  como  imagem 
animada  em  forma  de  vídeo,  capturado  por 
câmera  e  tornado  interativo  por  meio  de 
programação  computacional  e/ou  outras 
estratégias. 

3.6 Obras audiovisuais interativas

Seriam os trabalhos artísticos que apresentam 
as  "imagens  interativas",  mas  não 
necessariamente  vídeos  –  obras  com 
possibilidade de transformações de naturezas 
diversas  a  serem  realizadas  pelo  fruidor  da 
obra  ou  por  outros  elementos,  como  fatores 
ambientais  ou  de  inteligência  artificial,  para 
citar alguns possibilidades.

4. PERSPECTIVAS

No  processo  dessa  pesquisa,  percebeu-se 
que,  em  lugar  da  expressão  "obras 
audiovisuais  interativas",  seria  necessário 
utilizar o termo "vídeo interativo". Isto porque é 
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de interesse desse projeto  tratar  de registros 
do vídeo enquanto trabalho artístico interativo. 
Ou seja: analisar obras artísticas que utilizam 
câmera  para  gerar   videografias,  a  serem 
usadas de forma direta ou indireta na obra, e 
tornadas interativas por meio de programação 
computacional e/ou outras estratégias.

Enquanto a câmera de vídeo é um aparelho que 
capta  e  reproduz  imagens  de  um  mundo 
exterior, no computador, ela [a câmera virtual] é 
um conjunto de cálculos matemáticos capaz de 
gerar um efeito que simula aquele das câmeras 
de  vídeo.  É  evidente  que  tal  processo  traz 
consigo  novidades  para  a  percepção  deste 
espaço  logicamente  ordenado  e, 
consequentemente,  das  variações  temporais 
ocorrentes. (LAURENTIZ, 1999, p.126)

A partir da delimitação, como "vídeo interativo", 
do  material  audiovisual  a  ser  analisado  por 
este  projeto,  exclui-se:  fotografias,  imagens 
sintéticas (animações geradas por computação 
gráfica),  stop  motion,  entre  outras 
possibilidades  que  não  correspondam  ao 
critério mencionado. 

Por  outro  lado,  inclui-se  como  objeto  dessa 
pesquisa, portanto, obras artísticas que fazem 
uso  direto  da  imagem  de  vídeo  gerada  por 
câmera, e também aquelas em que a câmera é 
utilizada  como  sensor  de  presença, 
localização,  movimento  ou  reconhecimento. 

Nestes  casos,  a  função  do  dispositivo 
distancia-se  do  vídeo  enquanto  material 
audiovisual,  passando a receptor/  emissor  de 
sinais a serem processados como informação 
numérica – não mais visual, nem sonora. 

Por  todos  os  limites  e  bordas  do  vídeo 
originariamente dissolvidos, entende-se que há 
um  risco  em  propor  quaisquer  delimitações. 
Para  fins  metodológicos,  entretanto,  foram 
adotadas algumas especificações para recortar 
o objeto de pesquisa, o que não significa deixar 
de entendê-lo 

Como uma estratégia híbrida de construção de 
sentidos, o vídeo é considerado aqui, em suas 
situações  fronteiriças,  como  um  desvio  ou 
estranhamento,  como  um  processo 
descentralizado de  linguagem,  como um meio 
que expande suas próprias especificidades.  (...) 
importa  mais  ampliar  sua  análise  do  que 
reconhecer  suas  singularidades  no  campo  da 
arte e da comunicação. (...) o vídeo, híbrido por 
natureza, passa a ter a habilidade de recodificar 
tais experiências e transitar no âmbito das mais 
diversas  manifestações  criativas.  (...)  amplia 
suas funções e passa a ter novas atribuições e 
abrangências (...) (MELLO, 2008, p.25-27)
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