
Introdução 

 

Este trabalho pretende ser uma investigação exploratória das relações 

dos novos media com o cinema. Um mapa pessoal dos encontros do cinema 

com o computador e um dos muitos percursos possíveis na intenção 

de analisar a relação entre estes dois media.  

Em 2003 Peter Greenaway advogava que: “o cinema morreu em 31 

de Setembro de 1983 quando o controlo remoto foi introduzido nas salas 

de todo o mundo”1. Esta frase, provocatória até na data, pretende fazer um 

obituário do cinema enquanto meio passivo, instigando à reinvenção deste. 

Se o cinema incorpora na sua evolução um conjunto de códigos da literatura, 

teatro e outras expressões artísticas e cria alguns específicos, o seu impacto 

ecoa nos novos media, fruto de muitos reflexos e influências de diferentes 

áreas. Com efeito, os “ecos do cinema nos novos media”, como refere 

Gouveia (2008: 134, 135)2 são múltiplos e diversificados e explicitam-se 

pela análise que alguns autores estabelecem nos dois campos no plano 

teórico e/ou prático. Lev Manovich, por exemplo, alicerça a sua análise 

sobre a linguagem dos novos media relacionando-a com o filme The man 

with the movie camera e refere este filme como contendo uma estrutura que 

antecipa o formato das bases de dados computacionais. 

Neste projecto de tese pretende-se fazer uma investigação exploratória 

das relações do cinema com o computador, mapeada num percurso pessoal 

de referências e objectos artísticos que a balizam e orientam. Pretende-se 

desenvolver uma análise referenciada num conjunto de obras que 

reinterpretam o cinema e que se encontram formatadas pelo computador. 

Obras que, questionando o cinema, procuram criar um novo objecto que 

expande e reinventa o original ou que partem para a construção do que 

podem ser os novos objectos cinematográficos. 

                                                           
1 GREENAWAY, P., (2003), Towards a re-invention of cinema, Cinema Militans Lecture. In 
http://petergreenaway.org.uk/essay3.htm (acedido em Setembro de 2010). 
2 GOUVEIA, P. (2008), Joga outra vez: um conjunto de objectos que nos contam histórias inteligentes, 
tese de doutoramento inédita, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
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Subjacentes a este trabalho apresentam-se também três estudos de caso 

de trabalhos práticos desenvolvidos pelo autor ao longo do trajecto deste 

mestrado. Estas peças foram também resultado dos estímulos gerados por 

este percurso formativo e propulsionaram esta investigação que, por sua 

vez, foi sendo também sempre inspiração para o desenvolvimento criativo 

das obras, num processo iterativo que foi sendo natural ao longo deste 

trajecto. 
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Capitulo I: Cinema e computador 

 

A relação de um novo medium do século XIX e XX, o cinema, com o novo 

medium do século XX e XXI, o computador, tem alterado radicalmente a relação que os 

criadores e o público em geral tem com esse mesmo meio. Estas alterações têm-se 

manifestado em todas as áreas, desde as ferramentas tecnológicas, aos métodos e 

processos de trabalho, mas também contaminando aspectos relativos à narrativa, à 

exibição e à percepção. 

A riqueza e potencial criativo do cinema têm, desde sempre, sido catalizadores de 

investigação técnica e criativa interna ao meio, por um lado, aperfeiçoando 

continuamente os meios técnicos, por outro, desenvolvendo em pouco mais de um 

século uma linguagem sólida e absolutamente específica o que torna o cinema distinto 

de qualquer outro meio. Para muitos investigadores e teóricos o cinema foi sempre 

experimental. Kátia Maciel refere, por isso mesmo, na introdução do seu livro 

Transcinemas, que “o cinema sempre foi um campo de pesquisa na resposta a questões 

Como criar uma imagem em movimento. Como projectar? Como isolar o ruído do 

projector? Como trabalhar com cor, som, profundidade?”3 (Maciel, 2009: 1) 

O seu impacto tem, desde sempre, provocado também efeitos nas mais variadas 

formas de expressão artística das artes plásticas ao teatro, até mesmo à literatura. No 

encontro com o computador, entendido também este enquanto ferramenta de criação 

artística com linguagem e cultura próprias, novos géneros híbridos emergem 

enriquecendo o espectro da linguagem audiovisual. Como sugerem Alexandra Dublic e 

Kenneth Newby: “a investigação do potencial de composição permitido pelo cinema 

computacional providencia a base para uma nova forma de experiência cinemática que 

envolve uma elaboração nos conceitos da imagem tradicional do cinema.”4 (Dublic e 

Newby, 2001: on-line) Na especificidade destes objectos, para além da referência às 

possibilidades de composição, importa também destacar a capacidade de análise 

possibilitado pelo meio computacional, muito para além das capacidades de percepção 

                                                           
3 MACIEL, K., (2009), Transcinemas, Edições Contra Capa. 
4
 DULIC, NEWBY, A. e K., (2001), “Towards a Cinema of Braided Processes: HeteroForm in New 

Media Composition”. In http://www.europia.org/CAJ/paper_06.html 
(acedido em Setembro de 2010). 
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humana, e na base da qual assenta muita da mais interessante composição visual e 

sonora destas obras. 

De acordo com Malcolm Le Grice: “artistic work which has taken up the 

possibilities offered by the computer has their continuity both of meaning and form with 

a variety of established art practices or discourses. We can see at least two aspects to 

this continuity. One is the incorporation into computer art of forms drawn from existing 

practice, the other, more radically, sees a development of formal ideas in previous work 

which prefigures some of the concepts intrinsic to digital art.”5 (Le Grice, 1999: on-line) 

 

Quando a máquina de Turing encontra a máquina dos Lumière. 

 

Com a transformação dos átomos do celulóide nos bits que compõem um 

ficheiro digital, e com todas as potencialidades de manipulação que a informação no 

formato digital permite, tem-se assistido a um desenvolvimento no sentido de um cada 

vez maior realismo da experiência cinematográfica e encontramos inúmeros objectos 

híbridos que procuram acrescentar novas possibilidades a essa mesma linguagem. A 

investigação e criação têm seguido inúmeros rumos que passam pelo aumento das 

capacidades objectivas de captação e reprodução em termos de som e imagem, das 

experiências ao nível da imersão mas também em termos de novos mecanismos e 

linguagens da narrativa, de que são exemplo alguns objectos cinematográficos com 

interactividade, ou mesmo generativos. Assim, podemos concluir, com Michael Lew, 

que “o filme computacional pode ser descrito como uma hibridação prática da filme 

culture com a computer culture a um nível estrutural.” 6 (Lew, s/data: on-line) É no 

entendimento da estrutura destas duas culturas como sendo a base sobre a qual assentam 

os seus princípios constituintes, ao nível das suas linguagens, das suas formas mas 

também dos seus processos, que se desenvolve este artigo de Lew. 

É inegável a quantidade de algoritmos associados a qualquer operação numa 

ferramenta digital de processamento e edição de vídeo, no entanto, esta relação, 

                                                           
5 LE GRICE, M. (1999), “Digital cinema and experimental film - continuities and discontinuities”. In 
http://www.luxonline.org.uk/articles/digital_cinema(1).html (acedido em Setembro de 2010). 
6 LEW, M., (s/ data), “USC School of Cinema-Television | Interactive Media Division CTIN 499 - 
Special topics: Narrative filmmaking for computational media.” In 
http://alumni.media.mit.edu/~lew/teaching/index.html (acedido em Setembro de 2010). 
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responsável por extraordinários desenvolvimentos na linguagem cinematográfica, 

expande apenas uma metodologia e processos replicados a partir dos processos 

analógicos. O que se procura aqui investigar é a especificidade da capacidade de 

processamento da máquina de Turing enquanto objecto de criação único, com os seus 

códigos, as suas regras e cultura no encontro com a obra de arte cinematográfica.  

 

Antecedentes da vídeo art e das vanguardas dos anos 60 e 70 -  Expanded 

Cinema 

 

Os princípios subjacentes a algumas das peças que se enquadram na análise que 

aqui se pretende elaborar podem já ser encontrados em obras habitualmente conotadas 

com as artes plásticas, nomeadamente a vídeo art. Peças como 24 hour Pshyco ou Five 

Years Drive-By de Douglas Gordon ou Ellipse, de Pierre Huygue, procuram também 

uma manipulação das componentes estruturais do cinema, imagem e tempo para a 

criação de uma nova obra. As obras referidas apropriam-se de alguns filmes clássicos da 

história do cinema, como Psycho de Alfred Hitchcock, The searchers, de John Ford e 

An Americam Friend de Wim Wenders e, numa espécie de ready-made “Duchampiano” 

utilizam as suas imagens e o que representam em termos da cultura popular como 

material de composição para a sua própria obra. A respeito do trabalho de Gordon, 

Klaus Biesenbach, Curador do Department of Film and Media, do Museum of Modern 

Art de Nova Iorque, escreve no catálogo da exposição especial Timeline (2006) exibida 

neste museu: “By forcing new encounters with the familiar and confrontations with the 

willfully forgotten, Gordon exposes the distance between our dimmed, distorted 

memories and, perhaps, the truth—emphatically demonstrating that what he sculpts is 

not only media but time itself.”7 (Biesenbach, 2006: on-line) 

Poderíamos considerar que estes trabalhos promovem, como refere Peter Weibel 

no seu texto “Narrated Theory: Multiple Projection and Multiple Narration (Past and 

Future)”, publicado no livro New Screen Media Cinema/Art/Narrative de Martin Riese 

e Andrea Zapp, a descontrução do código cinematográfico. Esta pulsão de extensão e 

ruptura dos conceitos estabelecidos da linguagem cinematográfica está também 

                                                           
7 BIESENBACH, K., (2006), “Douglas Gordon: Timeline.” In 
http://www.kunstaspekte.de/index.php?tid=20514&action=termin (acedido em Setembro de 20010). 
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reflectida nas experiências de vanguarda das décadas de 1960 e 1970, como descreve 

Gene Youngblood no seu livro Expanded Cinema. Os trabalhos aí mapeados, revelam já 

preocupações e abordagens que são ainda hoje influentes em muitos artistas actuais. 

Experiências com novas formas e materiais de projecção, manipulação da película, 

ecrãs móveis e muitos outros recursos técnico-artísticos que vemos ainda replicados em 

inúmeras obras digitais de forma pertinente. 

Sam Woolf afirma que “o movimento Expanded Cinema é uma escola 

experimental de realização cinematográfica activo na Europa e Estados Unidos durante 

os anos 60 e 70 e do qual se sente a influência até aos nossos dias. Expanded cinema 

envolvia a criação de novos tipos de formas cinematográficas e procurava atingir uma 

“reorientação básica da experiência cinematográfica”” (Woolf, 2004: on-line). Woolf, 

cita o trabalho de Malcolm Le Grice, um realizador e teórico associado ao movimento, e 

explica que “o conceito de Expanded Cinema era parte da intenção geral de um grupo 

de artistas de quebrar fronteiras artísticas, explorar fusões cross-media, experimentar 

com novas tecnologias mas, mais importante, desafiar as limitações dos discursos 

artísticos.”8 (Ibid.: on-line) 

É sintomático da pertinência das experiências desenvolvidas por alguns artistas, 

na sua releitura digital, o facto de alguns deles serem também incontornáveis pioneiros 

das artes digitais como, por exemplo, Jeffrey Shaw que identifica no computador o meio 

de concretizar muitas das ideias anteriormente perseguidas. Como adverte Manovich: 

“Thus, exactly a hundred years after cinema was officially "born," it was reinvented on 

a computer screen.”9 (Manovich, 2003: 20) 

 

 
 
 
 
 

                                                           
8 WOOLF, S., (2004), “Accidental Cinema - Chance Operations in Film and Digital Media: a mixed 
program of experimental expanded cinema and algorithmic digital films”. In 
http://homepage.ntlworld.com/r.stow1/blip24.htm (acedido em Setembro de 2010). 
9
 MANOVICH, L. (2003), “New Media, from Borges to HTML” . Introduction to The New Media 

Reader, edited by Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort, The MIT Press, p.20. 
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Capitulo II: Formas do cinema computacional 

 

Não se almeja aqui uma exaustiva análise enciclopédica pela multiplicidade de 

obras que poderiam ser abrangidas. O que se propõe é analisar a forma como alguns 

artistas reinterpretam ou estendem o cinema através de uma abordagem assente no 

computador e nas suas implicações tecnológicas, culturais e sociais.  

Neste contexto, tentando fazer uma síntese, poderemos considerar duas 

abordagens distintas: os artistas que se apropriam de objectos cinematográficos e os 

dissecam digitalmente para criar uma outra experiência artística e aqueles que analisam 

a estrutura formal de alguns artefactos analógicos no sentido de os transformar em bases 

de dados e novos algoritmos, procurando estender através das características e potencial 

intrínseco dos meios computacionais, os filmes seleccionados, em novos mapeamentos 

e cartografias digitais. Se foi referido que este texto pretende ser um mapa pessoal dos 

encontros do cinema com o computador, as escalas deste trajecto são algumas das 

características que tradicionalmente se associam ao cinema como o tempo, o espaço, a 

montagem e a narrativa, e outras estendidas pelo meio digital como, por exemplo, a 

interactividade, favorecendo a nossa atenção para objectos que são, por vezes, 

completamente híbridos na sua relação com ambos os meios e no seu resultado formal. 

Estabelecendo alguns signos do cinema, James Monaco, no capítulo “The 

language of film: signs and syntax”, do seu livro How to read a film (2000), refere os 

signos que o cinema herda de outras expressões artísticas que incorpora, como a 

literatura, a pintura, o teatro, para nomear apenas algumas. São referidas também as 

características únicas que emergiram do meio como sejam a montagem ou todo o 

trabalho criativo do “olho do cinema” que é a câmara.    

No catálogo da extensa e muito completa exposição “Future Cinema – The 

cinematic imaginary after Film”, Peter Weibel e Jeffrey Shaw, os seus respectivos 

curadores, categorizam as várias direcções da relação do cinema com o computador ao 

nível dos seguintes conceitos: imersão, interactividade, transcrição, recombinação, 

navegação, interpolação, cálculo, em rede e sem ecrã. No mesmo texto os autores 

consideram que o cinema como representação se alterou para aquilo que podemos 

considerar como um evidente exemplo da estética da simulação. Neste sentido fazemos 

parte de uma época que assiste a uma transição no cinema ainda mais profunda do que 
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aquela em que este deixou de ser silencioso ou a preto e branco e ganhou som e cor. 

Assim, assinalam os autores, o cinema tem hoje a possibilidade de se transformar numa 

forma sem referente, uma mutação onde os pixels podem ser alterados pois são valores 

abstractos. Por isso mesmo podem também ser construídos através de inúmeras 

variações. O método de produção cinematográfico pode ser, neste contexto, melhorado 

e mesmo questionado permitindo aos realizadores trabalhar de formas imprevisíveis. 10 

(Weibel e Shaw, 2003) 

Apesar de todas as enunciadas possíveis categorias e as consequentes obras que 

as compõem, é frequentemente difícil definir muitos destes objectos os quais 

justificariam várias catalogações simultâneas, baralhando a classificação e definição das 

suas fronteiras e questionamentos. Mais do que uma pretensa intenção taxionómica a 

categorização resulta da emergência de um aspecto chave para a análise e investigação 

de cada uma das obras que aqui se convocam. 

Impõe-se fazer então um acto de contrição no reconhecimento da não inclusão 

do som nesta análise. Basta reportar-nos ao contrato audiovisual postulado por Michel 

Chion11 e algumas das muitas contribuições e implicações que este atribui ao som na 

relação com e na percepção da imagem para justificar esse pecado. Para Chion o som é 

responsável ou contribui decisivamente, por exemplo, na percepção da continuidade, do 

movimento e da velocidade, na modulação do campo e contra-campo, entre muitas 

outras características e propriedades e isso bastaria para reconhecermos que, para além 

de justificar ser um vector concreto de análise, contribui decisivamente para a 

compreensão de características aqui abordadas como o tempo, o espaço, a montagem, 

entre outras. Com efeito, a importância do som como elemento já intrínseco ao cinema e 

aos meios audiovisuais no geral, é demasiado abrangente para poder ser abordada com 

as limitações de tempo e dimensão desta tese.  

 

 

 

                                                           
10

 SHAW e WEIBEL, J., P., (2003). Future Cinema, Cambridge, Mass., MIT Press. 
11

 CHION, M. ., (1990),  L´Audio-vision, Son e Montage au cinema, Paris, Ed. NATHAN Cinéma. 
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Do celulóide ao bit 

 

Numa primeira abordagem, pretende-se aqui fazer uma análise do que 

representam digitalmente as características inerentes ao próprio celulóide e quais são os 

processos técnicos de captação, reprodução e edição, assim como explicitar alguns 

signos e sintaxe do cinema. Características intrínsecas como o tempo ou o espaço são, 

interpretadas a partir dos seus valores em bits, material de trabalho e criação para 

inúmeros artistas digitais. 

 

Tempo 

 

A interrogação de como o cinema configura a temporalidade tem sido o motor 

de um vastíssimo território de ensaios e reflexões de áreas que vão do estudo dos média, 

à filosofia, à teoria da percepção e, claro, aos próprios estudos fílmicos. Seria de todo 

inglório tentar analisar e sintetizar todo este vasto território, pretende-se apenas 

convocar essa característica intrínseca do cinema e/ou do filme como vector de análise 

de algumas obras que poderiam merecer, justamente, como se referiu, inúmeras outras 

direcções de reflexão. Embora seja evidente, como sugere Olivier Perriquet, que: “La 

plupart des cinéastes considèrent le cinéma comme étant un art du temps. Temps 

diégétique, temps du montage, temps narratif.”12 (Perriquet, s/ data: on-line) João Mário 

Grilo refere esta concepção da importância do tempo para os cineastas afirmando que: 

“a primeira grande operação técnica/estética do cinematógrafo foi mesmo a de ter 

colocado em crise o tempo como certeza, enquanto tempo teórico e paramétrico.”13 

(Grilo, 2007: 68). Será hoje talvez sensato considerar que a tradicional distinção entre 

artes do tempo e do espaço é bastante ineficiente para se compreenderem as dinâmicas e 

a complexidade das obras de artes digitais, obras que “jogam” a maioria das vezes tanto 

com o espaço como com o tempo.  

                                                           
12

 PERRIQUET, O., (s/ data), “ Cinema Topologique”, Apresentação no âmbito do Centro de Inteligência 
Artificial da Universidade Nova de Lisboa (apresentação disponível on-line). In cesium-
133.net/docs/topoc.pdf (acedido em Setembro de 2010). 
13 GRILO, J. M., (2007: 68), As lições do cinema: manual de filmologia, Edições Colibri / Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
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Uma peça que se torna interessante analisar segundo este ponto de vista é 

Cinema Redux, de Brendan Dawes (2004). Esta obra parte de um princípio simples mas 

peculiar: pode um filme ser representado por uma só imagem? O conceito de Cinema 

Redux permite condensar um filme inteiro numa só imagem que o contém por completo. 

Esta imagem é construída retirando uma frame por segundo e representando por cada 

linha um minuto desse filme.  

 

 

Imagem 1 - adaptação do conceito de Cinema Redux ao filme Elephant, de Gus Van Sant. 

 

Cristiano Poian descreve Cinema Redux da seguinte forma: “Seen from close up, the 

outputs of Cinema Redux send back to the original film: the frames are quite 

recognizable, the timeline and narrative line are clearly evoked. But, if we move back 

from the image (that can be on the screen, or on the wall), we can perceive it in its 
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wholeness, losing the direct references to the film sequences, but gaining an original 

“total view”.14 (Poian, s/ data, on-line) 

Poderíamos, numa primeira análise, pensar que, por ser uma imagem estática, foi 

retirado ao filme que lhe serve de base a dimensão tempo. No entanto, apresenta-se-nos, 

não como uma exclusão do elemento tempo mas como a sua condensação.  

As explicações mais simplistas das teorias físico-quânticas das cordas e das 

membranas, referindo respectivamente a existência de 10 e 11 dimensões no universo, 

postulam o facto de termos de estar numa dimensão superior para podermos ter 

percepção das dimensões anteriores.15 Para um ser bidimensional uma esfera é apenas 

um ponto e o tempo é para nós só o presente porque estamos “agarrados” a esse eixo. 

Cinema Redux pode, à luz destes princípios, ser entendido como o filme visto de uma 

quinta dimensão o que nos permite ver instantaneamente o eixo do tempo. Como se 

libertasse o filme da sua condição cartesiana e temporal, expondo-o a outras dimensões. 

A representação pictórica resultante pode também, segundo o seu autor, ser 

entendido como o DNA desse mesmo filme, permitindo uma análise instantânea de 

ritmos de edição assim como de tratamento de cor, etc. Neste sentido pode ser 

considerado uma ferramenta de análise cinematográfica como o podem ser várias outras 

obras referidas neste trabalho. As operações que efectuam sobre o objecto 

cinematográfico que dissecam para criar uma outra obra, revelam particularidades 

escondidas da original ou permitem “vê-la” de outra forma. É também deste aspecto 

emergente que resulta uma obra plástica própria e autónoma. 

Poderemos encontrar pontos de contacto com duas outras obras que Heike 

Helfert convoca na sua análise sobre o tempo fílmico, Technological Constructions of 

Space–Time Aspects of perception.16 Helfert remete-nos para as obras Illuminated 

Average #1 Hitchcock's Psycho, de Jim Campbell (2000) e Theathers de Hiroshi 

Sugimoto (1970 - ...). Ambas as peças procuram a condensação de um filme numa só 

                                                           

14 POIAN, C. (s/ data), “Investigating Film Algorithm: Transtextuality in the age of database cinema.” In 
www.poian.org/writings/Investigating_Film_Algorithm.pdf (acedido em Setembro de 2010). 
15 Uma abordagem introdutória desta teoria pode ser vista na série televisiva The Elegant Universe a 
partir do livro do físico Brian Greene ou, por exemplo, no livro de Rob Bryanton, Imagining the Tenth 
Dimension, apesar de assumido como um objecto de entretenimento e não científico. Este livro gerou a 
animação on-line com o mesmo nome que pode ser visionada em 
http://www.youtube.com/watch?v=8Q_GQqUg6Ts (acedido em Setembro de 2010) e que é uma 
animação bastante elucidativa do conceito que aqui se explora. 
16 Consultado no site http://www.medienkunstnetz.de (acedido em Setembro de 2010). 
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imagem. Como refere Helfert: «By transferring temporal processes to a temporal 

medium that stands still (like photography), artists like Hiroshi Sugimoto or Jim 

Campbell are able to visualize representational structures of time. Here, the relationship 

of time to space is often central to these studies of perception.” (Helferd, 2004: on-line) 

Para o autor citado, os meios convencionais de produção de uma fotografia 

analógica servem mais para uma fusão e condensação dos processos temporais enquanto 

que a tecnologia digital permite uma ramificação em layers (camadas) e uma 

sobreposição de segmentos temporais individuais. Segundo Helfert, “com a ajuda da 

luz, Hiroshi Sugimoto ilustra a condensação do tempo. Na sua série de fotografias 

Theaters, na qual trabalha desde os anos setenta, o autor expõe o cinema como um lugar 

que modela o espaço e o tempo com a luz. Normalmente, o espaço arquitectónico do 

cinema fica em pano de fundo logo que o projector é desligado. Sugimoto, no entanto, 

condensa o filme todo numa só fotografia, invertendo a relação do espaço real com o 

espaço ilusório.” (Helferd, 2004: on-line) Ainda de acordo com Helfert, o artista expõe 

através das suas fotografias a sequência temporal do filme e assim reencaminha este 

para a sua fundação, ou seja, evidencia aspectos relacionados com a luz. Uma simples 

fotografia contém todo o filme transformando o ecrã numa breve superfície e 

evidenciando o espaço físico do cinema. 

Helfert considera que o mesmo objectivo é perseguido por Jim Campbell, no seu 

trabalho Illuminated Average #1 Hitchcock's Psycho (2000), na medida em que este 

artista armazena a estrutura temporal de um filme num único slide. Mas, salienta-se: 

“but he works with digital, and not analog, technology. At issue is thus not the duration 

of exposure that produces a certain amount of light, but the addition of individual film 

images and their data. Here, image after image are superimposed on one other, 

producing a concentration of light and contrast that only allow the outlines of a plot to 

be glimpsed in the less strongly illuminated parts of the image. In this process, time 

manifests itself as light and the superimposition of different degrees of brightness.”17 

(Helferd, 2004: on-line) 

                                                           

17 HELFERT, H., (2004), «Technological Constructions of Space-Time Aspects of Perception». In 
http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/perception/7/ (acedido em Setembro de 
2010). 
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Imagem 2 - Jim Campbell, Illuminated Average #1 Hitchcock's Psycho, (2000) e Theathers de Hiroshi 
Sugimoto (1970 - ...). 

 

Espaço 

 

Tal como o tempo, o espaço enquadra um foco de análise muito profunda na 

filmologia, ao ponto de João Mário Grilo referir que “o grande quadro estrutural do 

universo fílmico é, precisamente, o quadro espaço-tempo com que ele trabalha e que ele 

próprio faz existir” (Grilo, 2004: 170). No entanto, não é sobre a questão do espaço 

diegético ou do espaço do ecrã que aqui nos pretendemos centrar mas, talvez mais 

propriamente sobre o conceito de cinema topológico com que Olivier Perriquet 

classifica o seu trabalho. 

Se o capítulo referente ao tempo inclui uma citação de Perriquet extraída do seu 

texto Cinema topologique, será talvez agora pertinente inquirir esse parágrafo na sua 

mensagem completa: “La plupart des cinéastes considèrent le cinéma comme étant un 

art du temps. Temps diégétique, temps du montage, temps narratif. Il s'agirait ici de le 

penser non plus comme un écoulement temporel mais comme un lieu. C'est ce que 

signifie l'adjectif «topologique». Cinéma topologique serait donc un art du lieu avant 

d'être un art du temps.”18 Este texto enquadra um conjunto de objectos cinematográficos 

criados especificamente pelo autor para serem projectados e visionados num lugar 

específico, no que poderíamos considerar uma espécie de cinema site specific e que 

levanta questões que baralham ainda mais esta questão do espaço no cinema. 

                                                           
18 PERRIQUET, O., (s/ data), “ Cinema Topologique”, Apresentação no âmbito do Centro de Inteligência 
Artificial da Universidade Nova de Lisboa (apresentação disponível on-line). In cesium-
133.net/docs/topoc.pdf (acedido em Setembro de 2010). 
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 Já Peter Greenaway, em 1994, procurava com o projecto Stairs, entre outras 

questões, fazer sair o cinema da sala de projecção, estendendo-o à dimensão de uma 

cidade. Neste projecto Greenaway convidava o espectador a procurar o seu próprio 

filme, percorrendo cem locais distribuídos por uma área urbana. Em cada um destes 

pontos estava colocado o dispositivo de visionamento que consistia numa espécie de 

miradouro onde se acedia por alguns degraus. No topo desse miradouro, Greenaway, 

coloca um buraco que emoldurava a realidade, observada desse ponto de vista. Como o 

próprio afirma “uma “imagem viva de postal ilustrado”, a “imagem-cinema perfeita””19. 

Estamos perante um cinema sem película e sem ecrã que funde o espaço real, o espaço 

diegético e o espaço do ecrã, como sugere João Mário Grilo. Ao impor-se também nesse 

espaço, através do dispositivo escultórico, condiciona também a realidade que 

apresenta. Greenaway explica que “os conteúdos deste filme-cinema real de cem pontos 

de vista durante cem dias podiam ser tudo o que acontecesse. Poderia ser visto um 

humano a passear um cão. Podíamos, se tivéssemos sorte, observar um cão a morder um 

humano. Se tivéssemos uma sorte excepcional, poderíamos observar uma pessoa a 

morder um cão – o vulgar, o imprevisto e o extraordinário.”20 (Greenaway, 2007: on-

line) 

 Com a incursão por uma geografia cinematográfica, a qual pressupõe uma 

distribuição de visionamentos em pontos específicos do espaço da cidade, assim como 

também a adaptação do cinema a novos ecrãs como, por exemplo, os do telefone móvel, 

o cinema tem sofrido uma mutação que nos parece poder anunciar um cinema 

topológico que pode também ser geo-referenciado. Seguindo este cenário várias têm 

sido as tentativas de criar novas experiências fílmicas que se fruem percorrendo 

trajectos num espaço geográfico real, visualizando em pontos específicos e através do 

ecrã de um dispositivo móvel com localização, cenas enquadradas narrativamente com 

esse ponto e trajecto. Estes sistemas, são também muito utilizados como novas 

estratégias de informação turística à qual é sobreposta informação contextualizada - em 

alguns casos ficcionada em forma de narrativa – e configuram uma dimensão do cinema 

que tem sido explorada criativamente. 

                                                           
19 GREENAWAY, P., (2007), “Towards a re-invention of cinema”. In 
http://petergreenaway.co.uk/essay3.htm (acedido em Setembro de 2010). 
20 Ibidem. 
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 Um desses exemplos é o projecto GPS Films que se define como Location based 

mobile cinema. Com base num dispositivo com localização através de GPS (PDA e 

alguns telefones móveis), o autor, Scott Hessels, afirma no site do projecto, “GPS Film 

invents a new form of film-viewing experience by using the place and movement of the 

viewer to reveal the story. Not a moving picture, a picture moving.”21 O sistema, 

definido pelo seu autor como uma obra artística new media, é uma plataforma de 

software open source que permite a qualquer criador desenvolver uma experiência 

fílmica de acordo com estes conceitos. O primeiro exemplo de utilização do sistema 

GPS Films é o “filme” Nine Lives, descrito como “uma comédia de perseguições e 

identidades trocadas que se desenrolam à medida que o espectador explora nove bairros 

nas ilhas de Singapura.”22 (Hessels, s/ data: on-line) 

Também com recurso ao mapeamento do espaço através do sistema de 

localização GPS, são de realçar os diversos trabalhos que compõem a série Field-Work 

(2002 – 2006) de Masaki Fujihata onde este artista explora outras representações do 

tempo e do espaço na imagem em movimento. Nestes trabalhos, Fujihata percorre uma 

região de um país, realizando entrevistas a habitantes locais utilizando uma câmara de 

vídeo que regista a respectiva informação de localização do sistema GPS. A partir 

destes clips de vídeo e da sua informação geo-referenciada, Fujihata constrói uma teia 

estereoscópica de ecrãs interligados pelas suas relações, espaciais e temporais, 

representados por linhas desenhadas no espaço. O espectador com recurso a óculos 3D 

pode visionar e visitar tridimensionalmente este espaço de imagens animadas que 

constituem, como diz Carlos Caires: “Uma multiplicidade de pequenas projecções 

móveis que restituem a mobilidade da câmara no passado filmado.”23 (Caíres, 2006: on-

line 

 

                                                           
21 HESSELS, S., (s/ data), “GPS Film”. In http://www.gpsfilm.com/ (acedido em Setembro de 2010). 
22 Ibidem. 
23CAIRES, C., (2006), "O projecto experimental “Carrossel”: para uma aproximação ao cinema 
interactivo", 3.ª Conferência Internacional de Arte Digital e Electrónica, ARTECH, Pontevedra, Galiza, 
Espanha. In http://www.carloscaires.org/artigos-pdf/CairesCarrossel.pdf, p. 4. (acedido em Setembro de 
2010). 
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Imagem 3 - Field-Work@Alsace de Masaki Fujihata 

  

Montagem e Narrativa 

 

Na teoria do cinema as questões da montagem e da narrativa são cruciais e existe 

um enorme legado de investigação e análise profunda sobre esses temas. Sem querer 

aqui apresentar uma reflexão muito aprofundada sobre este assunto considera-se, no 

entanto, essencial salientá-lo. É facilmente perceptível que um número assinalável de 

obras de artes digitais cruza a montagem e a narrativa com a interactividade, sendo 

mesmo estas duas componentes o principal objecto da mesma. É de salientar a 

manipulação interactiva de software, no âmbito dos novos media, no intuito de criar 

obras que resultam da montagem em tempo-real, por isso mesmo, esta questão será 

melhor explorada no ponto referente à interactividade. Numa aproximação entre as 

técnicas e estratégias caras à filmologia é, no entanto, curioso perceber como os novos 

media se apropriam de algumas características do cinema. Neste contexto, pode-se 

considerar, como diz João Mário Grilo, que “o cinema é, portanto, o meio (o único 

meio) que permite mudar de regime de percepção, uma espécie de óculo moral sobre o 

mundo.”? Será este um privilégio do cinema ou também podemos considerar que os 

novos media, mesmo sem relação directa com o cinema, o permitem e configuram? É 

que também nestes novos media “há uma espécie de ultra-movimento cinematográfico 

que traduz, precisamente, esse elemento de passagem entre percepções. O prazer de ver, 
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mas de ver de outro modo?” Ainda para Grilo, “montagem é, precisamente, essa 

operação de articulação entre regimes de percepção, com o predomínio de um deles. (...) 

A montagem não é, portanto, uma instância técnica de fabrico de um filme, mas o lugar 

onde o todo toma forma e adquire uma qualidade que, por sua vez, qualifica as imagens. 

Numa palavra, a montagem é o lugar em que cada filme determina o seu centro de 

percepção.”24 (Grilo, 2004: 38) A pergunta que se coloca é de que forma esta definição 

se altera ao considerarmos o editor desta montagem o próprio espectador, ou aquele que 

interage com o sistema, ou mesmo um algoritmo? 

 Lev Manovich, em Soft cinema, relega para um algoritmo que considera um 

conjunto de informações sobre os planos residentes numa base de dados, a operação e a 

responsabilidade da montagem de objectos cinematográficos emergentes e a criação das 

respectivas narrativas. Noutras extensões do mesmo projecto, mostra-nos através de 

gráficos dinâmicos com representações dos clips de vídeo, as suas ligações em termos 

geográficos, revelando também assim uma visualização espacial do objecto fílmico, 

uma espécie de montagem espacial dinâmica. 

 

 

Imagem 4 – visualização da base de dados de Soft cinema de Lev Manovich 

 

 

                                                           
24 GRILO, J. M., (2007), As lições do cinema: manual de filmologia, Edições Colibri / Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 38. 
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Do bit à retina 

 

Interactividade 

 

De acordo com Birk Weinberg, no artigo “Beyond Interactive Cinema,”  a 

estrutura de um filme tradicional assemelha-se a uma linha plana com um certo número 

de pequenos pontos que representam os plot points ou, traduzindo o conceito, pontos de 

enredo. Segundo Weinberg, “plot points are important events that change the narrative 

situation. The popular notion of what an interactive movie should be is about making 

these points nodes, so that the straight line turns into a tree with forking paths.”25 

(Weinberg, 2002: on-line) 

Este texto configura uma concepção que poderemos considerar como 

representativa de uma forma de pensar a narrativa no seu cruzamento com a 

interactividade nos anos 90 do século XX, muito influenciada pelas estruturas e teorias 

do hipertexto.  

 

Conciliar interactividade com a narrativa e a montagem foi um dos principais 

fitos das duas últimas décadas em matéria de investigação em artes digitais interactivas. 

Este aspecto está subjacente a um conjunto de obras que reclamam ou que mereceram a 

categorização de filme interactivo mas relaciona-se também com a investigação em 

ficção interactiva e jogo digitais (cf. Gouveia, 2009a). 

Esta intenção de transferir para o utilizador o controlo da continuidade narrativa 

ou a estrutura de montagem de um objecto cinematográfico tem o seu início ainda antes 

da era computacional. Referido pela generalidade da literatura como o primeiro filme 

interactivo, Kino-Automat (1967), de Raduz Scincera, é uma espécie de cinema-teatro 

onde os espectadores eram chamados a intervir cinco vezes ao longo da narrativa, 

através de botões colocados nas cadeiras, para assim escolherem opções de decisão das 

personagens. Durante esses momentos os actores vinham ao palco solicitando o voto 

dos espectadores. Outro marco é Aspen MovieMap (1978) desenvolvido por vários 

                                                           
25 WEIBERG, B., (2002), “Beyond Interactive Cinema” . In http://keyframe.org/txt/interact/ (acedido em 
Setembro de 2010). 



19 

 

investigadores do MIT como, por exemplo, Michael Naymark. Este projecto permitia ao 

espectador navegar interactivamente por um bairro de Aspen, através de um sistema 

construído a partir do controlo de Laser Discs com segmentos de vídeo pré-gravados 

desses trajectos. 

Mesmo sem recurso ao tipo de interactividade que o computador como meio de 

reprodução pode oferecer, alguns projectos aproveitaram características interactivas 

inerentes a outros meios. D-Dag (2000) é um exemplo desta tendência. O site do 

projecto pode ser consultado on-line26 e Birk Weiberg, no artigo antes citado, descreve 

esta experiência transmedia27 nestes termos: “On 1 January 2000, seven Danish TV 

stations co-broadcasted the D-Dag project set up by the "Dogme 95" initiators Thomas 

Vinterberg, Lars von Trier, Soren Kragh-Jacobsen and Kristian Levring. On the 

preceding eve of the new millennium, the four directors shot four connected real-time 

films that were then shown synchronously on four different channels. The fifth channel 

showed the first four films in split-screen format, while the sixth and seventh 

broadcasted the behind-the-scenes communication among directors and actors. The 

passive viewer became user and with the familiar remote control could edit his own 

film.”  O controlo remoto, que frequentemente é eleito como exemplo da inactividade 

do espectador de televisão é, assim, transformado num objecto activo de interacção e 

participação do mesmo. No entanto, considera-se pertinente a análise de Weinberg 

relativamente a esta e outras experiências desta natureza com base no zapping 

televisivo. O autor adverte: “synchronized multistream drama format does not function 

over active decisions in favor of one channel or the other but rather over decisions 

against a specific channel at a specific time - much like the way people normally zap 

through the channels. The effect might be called a "negative aesthetic of boredom." 

(Weinberg, 2002: on-line) 

Um outro exemplo da interactividade conseguida através de um 

“electrodoméstico” é Switching (2003), do colectivo dinamarquês Oncotype Ap5. 

Recorrendo às funcionalidades de navegação próprias dos menus de um DVD Vídeo, 

que permitem ao utilizador navegar entre cenas, capítulos ou opções do seu menu, o 

                                                           
26 Colectivo Oncotype Ap5, projecto Switching. In http://mhweb.dk/ (acedido em Setembro de 2010). 
27 Uma experiência transmedia é uma experiência que recorre a vários media para se explicitar do ponto 
de vista narrativo e ficcional, ou seja, que usa diferentes meios para contar a sua história fragmentada e 
emergente (Gouveia, 2010). No caso do projecto D-dag o filme associa-se à televisão e torna-se 
interactivo pela manipulação em tempo-real dos espectadores que podem montar sequências pré-
registadas ao seu gosto. 
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espectador pode interferir no desenrolar da narrativa. O site do projecto28 descreve-o 

como sendo “a different type of film that paves the way for new storytelling methods. 

Switching was specially developed for DVD video. The fascination with interactive 

expression basically originates in its potential to depict a more fragmented form of 

reality. The user of this film enters a narrative labyrinth simultaneously unfolding and 

disrupting the story. There are three elements that explain why Switching departs from 

the linear form: The film can be changed at any time. Consequently, the user can jump 

back and forth in time and location. The interface and content are not divided; in other 

words, the screen has no buttons to click - the interface is transparent. The film itself is 

the clickable object. Accordingly, linear control and logic disappear. The narrative is 

structured around a circular system in which everything repeats itself. So it has no 

ending. The film continues forever in its circular universe.” (Oncotype Ap5, 2003: on-

line) 

O espectador não tem neste filme uma percepção de controlo, as suas acções 

resultam numa intervenção ao nível da continuidade narrativa culminando numa 

fragmentação que podemos também encontrar em filmes não interactivos, como 

Memento (2000), de Cristopher Nolan, ou Run Lola Run (1998), de Tom Tykwer. 

Com a introdução do computador nesta equação surgiram um sem número de 

obras sobre diferentes suportes como o CD-Rom, CDi, DVD-Rom ou que tiram partido 

das redes (internet, world wide web) e que aumentaram este potencial, colocando o 

espectador como decisor activo na experiência proposta. 

Projectos como o CD-Rom Immemory (1997), de Chris Marker, Tracing the 

decay of fiction: Encounters with a film (2002), de Pat O´Neill and The labyrinth 

project em DVD-Rom, as experiências de documentário interactivo de Gloriana 

Davenport e do Interactive cinema group do MIT, as instalações interactivas explorando 

novas formas de interacção e imersão de Jeffrey Shaw como, por exemplo, The legible 

city (1989 – 1991), Place Urbanity (2002) ou Landscape One (1997), de Luc 

Courchesne, são alguns exemplos de trabalhos que exploraram artisticamente este 

conceito proporcionando também um riquíssimo acervo de investigação teórica. 

 

                                                           
28 http://www.switching.dk/en/ (acedido em Setembro de 2010). 
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Imagem 5 - Place Urbanity, Jeffrey Shaw. 

 

Chris Hales, sintetiza no artigo “Interactive Film and New Narrative 

Interfaces” 29 o que de uma forma ou outra podemos encontrar na maioria deste tipo de 

objectos: “My own practice, for quite some time, has been specifically formulated 

around digitized ´live action´ video clips. I have been experimenting with ways in 

which movie scenes can be combined under computer control, such that the viewer, 

interacting with the work, can experience something which might be considered new 

and different from the well-known experience of cinema-going. For want of a better 

word, I use the term ´interactive movie´ because these works could only be conceived of 

in the context of audience interaction (I have never made a video or cinema film).” 

(Hales, 2002: 105) 

                                                           
29 HALES, C., (2002), “Interactive Film and New Narrative Interfaces”. In New Screen Media: 
Cinema/Art/Narrative, Londres, (ed. M. Rieser e A. Zapp), BFI Publishing. 
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Apesar da qualidade destas obras e das suas promissoras intenções, tem-se vindo 

a notar uma perda de fulgor nesta cruzada do cinema interactivo, reconhecendo-se um 

certo desgaste do tema e ou dos seus formatos.  

Segundo Peter Cho, “for some people familiar with the media arts, “interactive 

cinema” is an idea that has already come and gone, a field already explored, with 

limited success.”30 (Cho, 2004: on-line) Sendo uma ideia discutível é sem dúvida 

comum a outros investigadores e fundamentada por várias razões. Birk Weiberg refere 

que, com o evoluir da dimensão e resolução das projecções do cinemascope ao I-Max, 

ao espectador é já requerido um enorme esforço visual e perceptivo que gera alguma 

resistência a mais uma dimensão de participação como a interactividade pressupõe. 

Outros autores encontram já em muitos exemplos de cinema, dito clássico, modelos de 

interactividade como, por exemplo, os planos com depth focus de Orson Wells. Weiberg 

encontra nas palavras de Andre Bazin, essa ligação, salientando que: “as a means of 

counteracting manipulation through editing, Bazin favored the deep-focus photography 

he found in the work of Orson Welles and others. Instead of combining a series of 

different views, Welles showed a whole room in which the viewer could decide what he 

wanted to concentrate on, with the movie thereby being completed in the head of the 

individual viewer. Though this structure wasn´t unusual in painting, theater or literature, 

for the film medium this kind of "open artwork" can be regarded as a first step towards 

audience engagement.” (Weiberg, 2002: on-line) Esta ideia é reforçada também em 

muitas experiências de cinema em multi-screen ou split-screen. Geoffrey Alan Rhodes 

na sua tese de mestrado Metonymy in the moving image: multichannel cinema (2005), 

refere a participação do espectador como um “acto criativo” que, aqui, pode ser 

entendido como interactividade no plano perceptivo e cognitivo. Afirma o autor: “this 

creative act sets the multichannel spectating process apart from the single channel, and 

again points towards the possibility of a metalanguage system. Rhodes proposes this 

system as working within a playspace, in between the screen and the framed channels. 

This playspace, through the viewer's creative act, becomes a narrative arena that can 

break through cliché.” (Rhodes, 2005: 2) 

Outro factor que também evidencia alguma exaustão deste formato é a extinção 

de um dos grupos de investigação pioneiros nesta área, o Interactive Cinema Group do 

                                                           
30 CHO, P., (2004), Interactivity in Cinema-Based Media Art: a Phenomenology-Influenced Discussion. 
In http://users.design.ucla.edu/~petercho/interactivecinema.doc (acedido em Setembro de 2010). 
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Media Lab do MIT. Este grupo foi fundado em 1987 e dirigido, desde então, por 

Gloriana Davenport. Desde 2004, ano em que o grupo se extinguiu, este domínio 

explícito de investigação em cinema interactivo tem sido prosseguido, também, no The 

iCinema Centre for Interactive Cinema Research. Apesar, de neste caso, ter uma 

abrangência significativamente mais alargada como no desenvolvimento tecnológico de 

sistemas imersivos, de captação a 360º, etc. Este grupo foi fundado em 2002, na Nova 

Gales do Sul, na Austrália e é liderado pelo artista e teórico Jeffrey Shaw. O colectivo 

agrega um conjunto de investigadores em novos media, estética, estudos fílmicos, entre 

outras áreas relacionadas, e os seus objectivos explicitam-se através de uma 

investigação que se centra na interactividade digital para a produção de projectos 

transversais que reúnam arte, cultura e indústria.  

Apesar destas constatações, esta possibilidade de intervenção criativa no objecto 

cinematográfico através da interactividade, tem alicerçado um trajecto que o está a 

fundir com os vídeo jogos e o seu respectivo potencial de interactividade e narrativas 

infinitas. Reconheça-se que o argumento utilizado por muitos realizadores de filmes 

interactivos, que se relaciona com o facto do espectador nunca ver o mesmo filme duas 

vezes, é também uma falácia matemática, inerente a um número finito de clips de vídeo 

previamente filmados e editados que o limitam. Esta irrepetível propriedade de uma 

narrativa só encontra espaço de desenvolvimento a partir das entranhas de um 

computador. Como refere Samuel Woolf, curador do programa Accidental Cinema - 

Chance Operations in Film and Digital Media: a mixed program of experimental 

expanded cinema and algorithmic digital films31, na Cinematheque, em Brighton: “Its a 

live broadcast from the internal workings of a calculating machine.” (Woolf, 2004: on-

line) 

Com efeito muito tem sido o debate de análise de uma rota de colisão inevitável 

do cinema com os vídeo jogos. Não pretendendo aprofundar os debates sobre as 

querelas entre narratologia e ludologia32, actualmente muito em voga em termos de 

realidade versus simulação e narrativa versus jogabilidade, poderá ser nas experiências 

com Inteligência Artificial e motores de narrativa interactiva que se joga o futuro deste 

formato. As experiências e investigação nestas áreas desenvolvidas por Michael Mateas, 

                                                           
31 Para mais informações sobre este programa consultar o site on-line em 
http://homepage.ntlworld.com/r.stow1/blip24.htm (acedido em Setembro de 2010). 
32 GOUVEIA, P., (2008), Joga outra vez: um conjunto de objectos que nos contam histórias inteligentes, 
tese de doutoramento inédita, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  
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prenunciam uma direcção que não pode deixar de ser referida. O autor considera que: “a 

experiência interactiva total consiste num envolvimento no mundo dramático na 

primeira pessoa e numa reflexão sobre estas múltiplas experiências no mundo artificial 

na terceira pessoa. De forma a suportar a experiência total, o mundo dramático deve 

suportar ambas as experiências: o envolvimento na primeira pessoa e a reflexão na 

terceira pessoa; o mundo dramático deve suportar agenciamento e transformação como 

variedade.”33 (Mateas, 2004: 27 citado em Gouveia, 2008: 242) 

A propósito de “A preliminary Poetics for Interactive Drama and Games” (2004) 

de Michael Mateas, Gouveia34 afirma: “De forma engenhosa mas algo tautológica, 

associam-se as categorias fenomenológicas da experiência interactiva da história de 

Janet Murray, que descrevem como nos sentimos ao participar numa história interactiva, 

com as categorias estruturais aristotélicas para a análise do drama. Estas categorias 

descrevem a história dramática e de que é que esta é feita. Neste contexto sugere-se que 

o truque para desenvolver uma base de trabalho para o drama interactivo é integrar o 

aspecto fenomenológico das experiências na primeira pessoa com histórias bem 

desenhadas. O autor contextualiza os ingredientes necessários para esta inteligente 

situação em que o enredo é a causa formal das personagens. O espectáculo, dispositivo 

sensorial apresentado à audiência, é determinado pelas representações das personagens. 

No drama, a causa material da peça é o seu visionamento pela audiência.” (Gouveia, 

2008: 241) 

Michael Mateas e Andrew Stern conceberam o projecto Façade (2005)35 

recorrendo à utilização de personagens sintéticas.36 Esta ficção foi construída também 

sobre um motor de narrativa interactiva suportada em significativos desenvolvimentos 

em computação de linguagem natural. Os autores consideram que: “Façade is an 

                                                           
33 MATEAS M., (2004: 27). In GOUVEIA, P., (2008), Joga outra vez: um conjunto de objectos que nos 
contam histórias inteligentes, tese de doutoramento inédita, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
34 GOUVEIA, P., (2008), Joga outra vez: um conjunto de objectos que nos contam histórias inteligentes, 
tese de doutoramento inédita, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
35 Mateas e Stern (2005), Façade. In http://www.interactivestory.net/ (acedido em Setembro de 2010) 
36 Os desenvolvimentos em áreas como a Inteligência Artificial e a Computação afectiva tem permitido 
criar e sintetizar sistemas computacionais que se comportam como organismos inteligentes na medida em 
que são sensíveis ao ambiente que os rodeia, têm um passado cognitivo e são capazes de agir com um 
propósito. Estes sistemas permitem comportamentos emergentes. Associados a motores de narrativa 
interactiva que controlam variáveis globais de sistema como, por exemplo, o mood ou detalhes da 
narrativa, permitem criar narrativas que poderemos considerar generativas. Associadas a motores gráficos 
e de simulação de física permitem criar sistemas que são perfeitamente autónomos ainda que conduzidos 
numa determinada orientação narrativa que lhe atribua o seu autor. 
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artificial intelligence-based art/research experiment in electronic narrative – an attempt 

to move beyond traditional branching or hyper-linked narrative to create a fully-

realized, one-act interactive drama. (...) This work is unlike hypertext narrative or 

interactive fiction to date in that the computer characters actively perform the story 

without waiting for you to click on a link or enter a command. Interaction is seamless as 

you converse in natural language and move and gesture freely within the first-person 3D 

world of Grace and Trip’s apartment. AI controls Grace and Trip’s personality and 

behaviour, including emotive facial expressions, spoken voice and full-body animation. 

Furthermore, the AI intelligently chooses the next story “beat” based on your moment-

by-moment interaction, what story beats have happened so far, and the need to satisfy 

an overall dramatic arc.” (Mateas e Stern, 2005: on-line) Mateas e Stern advertem ainda 

que Façade é a primeira obra digital a construir um verdadeiro drama interactivo: “the 

world's first fully realized interactive drama.” (Ibid.: on-line) 

 

 

Imagem 6 – o drama interactivo Façade, de Michael Mateas e Andrew Stern. 
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Este tipo de arquitectura de software, envolvendo personagens sintéticas que têm 

objectivos, desejos e necessidades e que são condicionadas pelos acontecimentos 

provocados pelos utilizadores criando narrativas emergentes incorrem, por vezes, na 

imprevisibilidade da perda de coerência de género narrativo ou em largos momentos de 

pouca intensidade dramática. Para evitar isso, algumas arquitecturas de interactive 

storytelling engines, consideram também no sistema a existência de um drama manager 

(uma espécie de encenador divino que dirige a peça, criando situações dramáticas) 

responsável por manter o arco dramático e por essa coerência de género que pode ainda 

ser reclamada como autoral e não generativa.  

Apesar de tudo Mateas, em “Expressive AI: a hybrid art and science pratice”37, 

apresenta como medida do sucesso de uma peça desta natureza factos que quase 

poderíamos considerar genéricos a qualquer obra artística: “the success of an AI-based 

artwork is determined by audience perception. If the audience is able to participate in 

the poetics defined by the artist, that is, engage in an interpretive process envisioned by 

the artist, then the piece is successful.” (Mateas, 2001: 3) 

 

Base de dados e algoritmos 

 

Se considerarmos as palavras de Daniel Coffeen, que afirmam que em certo 

sentido todos os filmes são computacionais, sugerindo que este “é produto de uma 

selecção de diferentes planos, de horas de filmagens” e que “reside numa base de 

dados” sendo que “o filme que chegamos a ver é apenas uma possibilidade; editado de 

novo será portanto um novo artefacto. Para além da forma como estes planos e cenas o 

integraram, o realizador, os editores, os produtores, os argumentistas (…) conspiram 

para elaborar este novo objecto que finalmente é exibido. Poderemos concluir que os 

filmes são construídos em base de dados e criados por uma rede.”38 

                                                           

37 MATEAS, M., (2001), “Expressive AI: a hybrid art and science pratice”, Leonardo: Journal of the 
International Society for Arts, Sciences, and Technology 34 (2), pp. 147-153. 
38 38 COFFEEN, D., (2006), “Film, Play, Power and the Computational, or Byting Celluloid: On Marc 
Lafia's and Fang-Yu Lin's The Battle of Algiers.” 
In http://www.tate.org.uk/intermediaart/battle_of_algiers.shtm (acedido em Setembro de 2010). 
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Por um lado, a estrutura computacional de base de dados joga um papel 

suficientemente preponderante para justificar um destaque particular. Manovich afirma: 

“After the novel, and subsequently cinema privileged narrative as the key form of 

cultural expression of the modern age, the computer age introduces its correlate —  

database.”39 Neste contexto, o autor russo sustenta mesmo uma estética própria da base 

de dados e refere que “we may even cal database a new symbolic form of a computer 

age.” (Manovich, 2001:194) 

Por outro lado, todos os processos computacionais estão assentes sobre 

algoritmos que determinam acções no contexto de condições. Nesse sentido, 

poderíamos dizer que o termo algorithmic cinema aplicado por Cristiano Poian40, na sua 

análise das obras Cinema Redux, de Brandan Dawes (2004) e The Battle of Algiers de 

Marc Lafia e Fang Yu Lin, se pode estender a todo o cinema computacional e que todos 

os filmes computacionais são algorithmic cinema. Também o resultado de cada 

visionamento de Soft cinema de Lev Manovich, por exemplo, é uma construção 

algorítmica particular sobre a base de dados dos clips de vídeo, a partir dos valores dos 

campos da base de dados que os descrevem e categorizam. 

E o que acontece ao objecto cinematográfico quando se estrutura num formato 

de base de dados computacional, com todas as suas possibilidades de catalogação, 

selecção e análise, conjugados com uma rede como a Internet / World Wide Web? 

No decorrer do seminário de Artes Digitais deste mestrado, o autor desenvolveu 

um projecto em grupo denominado clippage41 que pretendeu também ser uma possível 

resposta a esta questão, para além de uma ferramenta participativa de criação e análise 

cinematográfica. O projecto materializou-se num site on-line que permitia a qualquer 

utilizador registado efectuar o upload de clips de filmes e catalogá-los de acordo com 

categorias pré-definidas. No mesmo site poder-se-ia visionar montagens algorítmicas 

desse material a partir da informação dos planos na base de dados e seguindo princípios 

de montagem invisível42. 

                                                           
39 MANOVICH, L., (2001), The Language of New Media, Cambridge, Mass.: The MIT Press, p. 194. 
40 POIAN, C. (s/ data), “Investigating Film Algorithm: Transtextuality in the age of database cinema.” In 
www.poian.org/writings/Investigating_Film_Algorithm.pdf (acedido em Setembro de 2010). 
41 Este projecto não chegou a ser implementado com todas as funcionalidades definidas mas pode ser 
visionado um protótipo funcional de demonstração em http://fnabais.planetaclix.pt/ (acedido em 
Setembro de 2010). 
42 Montagem invisível é também referida como continuity editing e é definida como fazendo parte do 
estilo de montagem predominante no cinema e na televisão e que corresponde a um processo formal de 



 

O resultado destas composições cinematográficas, para além do resultado directo 

da fruição das imagens, pretende também proporcionar motes para a análise da 

percepção do espaço, do tempo e acção, entre outros aspectos subjacentes à ling

cinematográfica. 

 

Imagem 7 - aspecto do website do projecto 

 

Outro exemplo do que pode originar este conjunto de premissas é o projecto 

participativo de Perry Bard, 

Aqui o desafio proposto aos participantes desta obra é interpretar o filme de Dziga 

Vertov, efectuando o upload

dos clips deste filme. Em c

rotação também diária dos 

visionamento o autor confronta

versão actualizada que questiona que imagens tr

                                                                                

gerar continuidade narrativa que incute
considerar que: “In most films, logical coherence is achieved by cutting to continuity, which emphasizes 
smooth transition of time and space. 
complex classical cutting technique, one which also tries to show psychological continuity of shots. 
montage technique relies on symbolic associati
physical action for its continuity.” 
Setembro de 2010). 
 
 

O resultado destas composições cinematográficas, para além do resultado directo 

da fruição das imagens, pretende também proporcionar motes para a análise da 

percepção do espaço, do tempo e acção, entre outros aspectos subjacentes à ling

do projecto clippage, 2008. 

Outro exemplo do que pode originar este conjunto de premissas é o projecto 

participativo de Perry Bard, The man with the movie camera: The global remake

Aqui o desafio proposto aos participantes desta obra é interpretar o filme de Dziga 

upload para a base de dados do site de clips análogos a cada um 

. Em cada novo dia é construída uma nova versão do filme com a 

rotação também diária dos clips repetidos para cada um dos clips

visionamento o autor confronta-nos com as duas versões lado a lado, mostrando uma 

versão actualizada que questiona que imagens traduzem o que é o mundo de hoje.

                                                                                                                        

gerar continuidade narrativa que incute coerência lógica às cenas que se sucedem no ecrã
In most films, logical coherence is achieved by cutting to continuity, which emphasizes 

smooth transition of time and space. However, some films incorporate cutting to continuity i
complex classical cutting technique, one which also tries to show psychological continuity of shots. 

technique relies on symbolic association of ideas between shots rather than association of simple 
cal action for its continuity.” In http://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_editing 
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O resultado destas composições cinematográficas, para além do resultado directo 

da fruição das imagens, pretende também proporcionar motes para a análise da 

percepção do espaço, do tempo e acção, entre outros aspectos subjacentes à linguagem 

 

Outro exemplo do que pode originar este conjunto de premissas é o projecto 

global remake (2007). 

Aqui o desafio proposto aos participantes desta obra é interpretar o filme de Dziga 

análogos a cada um 

dia é construída uma nova versão do filme com a 

clips originais. No 

nos com as duas versões lado a lado, mostrando uma 

aduzem o que é o mundo de hoje. 

                                                  

coerência lógica às cenas que se sucedem no ecrã. Pode-se 
In most films, logical coherence is achieved by cutting to continuity, which emphasizes 

However, some films incorporate cutting to continuity into a more 
complex classical cutting technique, one which also tries to show psychological continuity of shots. The 

on of ideas between shots rather than association of simple 
In http://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_editing (acedido em 
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Análise estatística e data mining 

 

 Anna Romatowska considera que “A análise estatística contextual pode ser um 

auxiliar à exploração crítica de elementos como a construção das cenas, da estrutura 

narrativa, tema e estilo fílmico. Estes são apenas alguns exemplos do tipo de percepção 

analítica que emergem através da utilização da decomposição estatística e da análise 

como parte de uma metodologia abrangente de abordagem histórico-conceptual”.43 

A análise estatística exaustiva como a efectuada por exemplo para o filme A bout 

de souffle de Jean Luc Godard por Anna Romatowska permite uma espécie de 

representação do “algoritmo” de montagem e é reveladora de características 

imperceptíveis numa simples visualização. Esta abordagem estatística, e a consequente 

classificação de planos que gera, encontram um paralelo nas estruturas de bases de 

dados e na análise contextual no que poderia ser o “algoritmo” mental desenvolvido 

pelo realizador na montagem do filme. Apesar da pertinência dessa análise ser 

questionada pelos próprios autores, não deixa de revelar outras possíveis camadas de 

entendimento da estrutura do objecto cinematográfico. Esta reinterpretação do 

pensamento do realizador no acto criativo é um primeiro e tentador passo no sentido da 

replicação criativa em processos computacionais. O conjunto de dados resultantes deste 

tipo de análise pode tornar-se um material de trabalho para alguns artistas. 

 Neste sentido, é pertinente a pergunta de Cristiano Poian: “what happens when a 

new media artist relates to a film, to create a new artwork? It happens, we could say, 

that he thinks of that film not in terms of textual patterns and narrative actions, but in 

terms of software. He sees the film as a formalized program; and, as we have 

considered, every program is the concrete formalization of one ore more algorithms. 

What the new media artist does, then, towards a narrative text, is a sort of “extraction” 

of the rules that govern the various aspects of the film: the narration, the form, the 

audiovisual language choices and so on.” (Poian, s/ data: on-line) 

 Ora, o autor acima mencionado sugere que no regime da simulação o filme vai-

se progressivamente tornando um sistema de referência a partir do qual se extraem o 

mínimo de padrões que o fazem funcionar. Esta operação pode ser considerada como 

                                                           

43 ROMATOWSKA, A. (2004), “Robert Bresson Pickpocket: A Statistical Analysis”. In 
http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/pickpocket_statistical.html (acedido em Setembro de 2010). 
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um acto de “engenharia revertida” (reverse engineering) a partir do qual o autor 

investiga e isola os algoritmos do filme para construir um universo alternativo por via 

dessas regras e padrões.”44 

Na sequência do que se referiu a propósito de bases de dados, algoritmos, análise 

estatística e inteligência artificial, poderíamos aqui equacionar um cenário em que um 

sistema permitisse uma montagem “à la Godard” ou outro qualquer estilo sintetizável 

computacionalmente através deste processo de reverse engineering ao algoritmo mental 

do autor. Poderia configurar, por exemplo, uma espécie de template de uma aplicação 

de edição de vídeo que, perante um conjunto de clips de vídeo catalogados de acordo 

com regras pré-definidas (por exemplo, as definidas por Anna Romatowska), montasse 

um filme numa determinada orientação estilística.45 

 

Háptico/Tangível 

 

O cinema nasceu háptico e tangível nos processos mecânicos e químicos que 

decorreram da tecnologia que o gerou. Da necessidade de impulsionar manualmente 

manivelas nas câmaras de filmar para a captação das imagens, até às manivelas nos 

dispositivos de projecção mas, também, em todo o processo de manipulação manual da 

película na revelação e no processo de “corta e cola” da montagem, era um cinema que 

se manuseava. A automatização de processos, principalmente através da digitalização, 

foi “asseptizando” o cinema, relegando o aspecto físico quase só para a rodagem (em 

filmes com imagem real) e remetendo-o a um processo quase unicamente intelectual. 

É frequente os textos de análise filmológica utilizarem adjectivos como, táctil, 

tangível, em relevo, ou outros que remetem para uma percepção sensorial que se 

pretende atribuir a um filme, um realizador ou filmografia. Estas metáforas pretendem 

traduzir aspectos perceptivos que resultam da composição da imagem, da narrativa ou 

de outras características dos filmes. Neste capítulo pretende-se, não a subjectividade 

                                                           
44 POIAN, C. (s/ data), “Investigating Film Algorithm: Transtextuality in the age of database cinema.” In 
www.poian.org/writings/Investigating_Film_Algorithm.pdf (acedido em Setembro de 2010). 
45 A investigação da criação artística autónoma e inteligente por sistemas computacionais é uma das áreas 
da Inteligência Artificial, particularmente da computação evolutiva. 



31 

 

metafórica destes termos mas a sua objectividade à luz da teoria das interfaces. Um 

cinema que se pode realmente tocar e que fornece respostas tácteis quando manuseado. 

Podemos encontrar esta pulsão mais pragmática de “tocar no cinema” 

manifestada no trabalho de vários artistas ao longo do século XX. Escrever, desenhar e 

riscar directamente na película, manipular manualmente a velocidade da mesma, editar 

em tempo real, movimentar projectores e ecrãs são algumas das estratégias que alguns 

dos movimentos de vanguarda do século XX, o cinema de animação e os actuais VJs, 

foram encontrando para este propósito. Leo Goldsmith afirma, no seu texto Free 

Radical: Len Lye's transcontinental career and his quicksilver art of motion, a propósito 

de Len Lye, artista que William Moritz considera juntamente com Walther Ruttmann, 

Oskar Fischinger ou o pintor sueco Viking Eggeling, os nomes maiores do absolut 

cinema. Goldsmith considera que este autor é um exemplo óbvio de 

interdisciplinaridade no seu processo de trabalho. Assim, sugere que “[Len Lye é]: a 

commercial animator, a documentary filmmaker, and especially as an experimental 

filmmaker, whose tactile manipulations of celluloid itself made him one of the 

pioneering practitioners of direct, cameraless cinema” (Goldsmith, 2009: on-line). Já 

William Moritz, no seu texto The Absolute Film, para a WRO99, Media Art Biennale 

(1999), considera que o cinema “even more than music seems dominated by 

documentary and fiction functions, both of which relied on film recording human 

activities which had their primary existence and meaning outside the film theatre. 

Absolute Film, by contrast, would present things which could be expressed uniquely 

with cinematic means.” (Moritz, 1999: on-line) 

Ao nível da terminologia computacional e da teoria das interfaces estes métodos 

podem ser replicados e ampliados através do que se define como interfaces tangíveis e 

hápticas. 

O Tangible Media Group do MediaLab do MIT, define os seus objectivos da 

seguinte forma: “Where the sea of bits meets the land of atoms, we are now facing the 

challenge of reconciling our dual citizenship in the physical and digital worlds.  

"Tangible Bits" is our vision of Human Computer Interaction (HCI): we seek a seamless 

coupling of bits and atoms by giving physical form to digital information and 
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computation.” Interfaces tangíveis são então objectos físicos que sugerem affordances46 

para a interacção e transportam informação sobre a sua data através da associação 

simbólica a essa mesma data. Por sua vez háptico, pressupõe uma detecção ou resposta 

do sistema computacional a um nível táctil, por exemplo, através de força, vibração. 

Ultra-sons, etc.47 

Nos dias de hoje, com a emergência da figura do Video Jockey na cultura 

audiovisual, um manipulador de imagens em tempo real complementando o Disc Jockey 

num processo que se pretende cinestésico, os dispositivos para essa manipulação foram 

evoluindo de mesas analógicas controlando fitas de vídeo para um universo 

computacional que se permite a uma constante mutação de interfaces. Refira-se que o 

termo popular VJing tem vindo também a consolidar-se a nível académico na definição 

de live cinema. Na tese de mestrado de Mia Makela, LIVE CINEMA: Language and 

Elements, submetida ao New Media Program, do Media Lab, da Helsinki University of 

Art and Design em 2006, Makela refere-se ao live cinema como um termo “recém 

cunhado” que é descritivo de performances audiovisuais em tempo real e propõe-se 

explorar as suas influências, características e elementos. A autora sugere uma possível 

“linguagem do live cinema” propondo ainda um “vocabulário e gramática” para o 

mesmo. Uma investigação fundada nas características do cinema como o espaço, o 

tempo ou a projecção com a performance e a participação, em uníssono. 

É, com efeito, neste território da montagem e edição em tempo real que muita da 

criação e investigação das interfaces físicas para o cinema têm encontrado terreno, 

partilhando-o com a investigação de novas interfaces de expressão musical. O que Todd 

Machover, compositor e investigador no Media Lab do MIT define como “híper 

instrumentos”. É sintomático que Michael Nymark tivesse apresentado o seu paper, 

                                                           
46Michael Mateas, no seu texto Expressive AI A hybrid art and science practice, define affordance da 
seguinte forma “The notion of affordance was first suggested by Gibson [24, 25] as a way to understand 
perception and was later re-articulated by Norman [26] in the field of interface design. Affordances refer 
to the perceived properties of things, particularly those properties that suggest actions that can be taken 
with the thing. Affordances are the opportunities for action made available by an object. But affordance is 
even stronger than implied by the phrase "made available"; in order for an object to be said to afford a 
certain action, the object must in some sense "cry out" for the action to be taken. There should be 
naturalness to the afforded action that makes it the obvious thing to do. For example, the handle on a 
teapot affords picking up the teapot with your hand. The handle cries out to be grasped. Affordances not 
only limit what actions can be taken (the negative form of constraint) but cry out to make certain actions 
obvious (the positive form of constraint). 
47 Um exemplo já muito vulgar são os joysticks com force feedback que, através de forças e vibrações 
aplicadas ao dispositivo, permitem ao utilizador sentir as colisões ou as nuances do tipo de terreno como, 
por exemplo, num jogo de condução automóvel. 
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Live Cinema: Designing an Instrument for Cinema Editing as a Live Performance, na 

Conference on New Interfaces for Musical Expression 2004, em Hamamatsu, Japão, 

considerando que muito do trabalho artístico contemporâneo se situa no âmbito do 

haptical cinema, na intersecção entre a edição musical e imagética para produção de 

apresentações performativas em tempo-real. Muitas das premissas por detrás do design 

e investigação de interfaces para a música se encontram espelhadas nos requisitos de 

uma interface para a edição em tempo real de vídeo. 

Não com o objectivo de optimizar a performance de um VJ mas para permitir ao 

participante “tocar” no filme, KinoArcade Machine, de Fernanda Neves Gomes, é um 

dispositivo de montagem em tempo real na forma de uma máquina arcade. Nesta 

instalação, os joystick e botões que permitiam levar o gorila de Donkey Kong até ao 

topo, escapando de barris de madeira e outros perigos, permitem aqui a manipulação em 

tempo real da narrativa de O Couraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein, aplicando 

filtros visuais sobre as imagens do filme, realçando o contraste ou adicionando cores ao 

original a preto e branco. 

Uma outra peça com uma abordagem particularmente inovadora no sentido de 

permitir a manipulação do tempo e do espaço, através da montagem mas, também, 

indutora de uma sensação de “manuseamento do cinema”, é 52 Cards Psycho de 

Geoffrey Alan Rhodes. Nesta peça, Rhodes, mapeia nas 52 cartas de um baralho de jogo 

transformadas, os 52 planos da cena do apunhalamento no chuveiro, no filme Psycho, 

de Alfred Hitchock. Com recurso a algumas técnicas de realidade aumentada48 o 

utilizador manipula o cinema. O autor descreve a sua peça desta forma:” 52 Card 

Cinema is an installation-based investigation into cinematic structures and interactive 

cinema viewership. The concept is simple: 52 cards, each printed with a unique 

identifier, are replaced in the subject's view by the individual shots that make up a 

                                                           

48 Realidade aumentada é, segundo a definição mais consensual de Ronald Azuma (1997), a sobreposição 
em tempo real de imagem de síntese com imagem real (um feed de vídeo de uma webcam, por exemplo), 
permitindo a interactividade e apresentando um correcto registo tridimensional dos objectos virtuais no 
ambiente real. A forma actualmente mais popular resulta da utilização de marcas ditas fiduciais. Estas 
marcas apresentam um padrão que permite aos algoritmos de visão computacional perceber a respectiva 
posição e orientação no espaço, permitindo na imagem combinada a substituição ou o aumento dessa 
marca por via de uma imagem 3D ou excertos de vídeo Um utilizador que faça o manuseamento de uma 
marca fiducial num contexto de realidade aumentada em modo espelho (quando o utilizador e o ambiente 
que o rodeia são reproduzidos no ecrã, fruto da imagem proveniente da câmara de vídeo, à semelhança da 
imagem num espelho) sente que manipula realmente o objecto aumentado. É apontado por muitos 
analistas que parte da popularidade deste tipo de aplicações resulta da proximidade à sensação de um 
verdadeiro holograma. 
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movie scene. The cards can be stacked, dealt, arranged in their original order or re-

composed in different configurations, creating spreads of time. The technology used is 

marker-based augmented reality, where special printed markers are recognized in the 

video feed and pass data regarding their unique identifier, their position, and their 

orientation. The computer then feeds a display overlaying the video clips of each shot 

onto the appropriate card and continually mapping their position and orientation.” 

Rhodes refere ainda que neste mapeamento de “pedaços de cinema” ao mundo real, o 

meio das imagens perde a linearidade privilegiada do ecrã e oferece a oportunidade de 

re-percepcionar o cinema como a justaposição das suas partes. 

 

 

Imagem 8 - 52 Card Psycho de Geoffrey Alan Rodes 

 

 

Híbrido 

 

As artes definidas como digitais têm vindo a evoluir de definições 

predominantemente focadas na tecnologia, para uma referenciação conceptual mais 

próxima das artes plásticas, no sentido em que estas, há muito deixaram de estar 

centradas nos seus materiais e técnicas para ascender a um território de definição 

centrado no seu conteúdo conceptual. Geoffrey Alan Rhodes, estabelece o paralelismo 

com o início do cinema e o seu foco inicial no dispositivo. A atracção resultava da ideia 
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de ver o movimento e não de uma eventual sofisticação narrativa e ficcional do 

conteúdo apresentado. 

Rhodes, no seu texto Augmented Reality in Art: Aesthetics and Material for 

Expression (2008), cita Stephen Heat, a partir da sua colecção de ensaios, The 

Cinematic Apparatus, em particular uma observação sobre as descrições e os textos 

promocionais do cinema no seu início: “In the first moments of the history of cinema, it 

is the technology which provides the immediate interest: what is promoted and sold is 

the experience of the machine, the apparatus. The Grand Café programme is headed 

with the announcement of ‘Le Cinématographe’ and continues with its description: ‘this 

apparatus, invented by MM. Auguste and Loius Lumiére, permits the recording, by 

series of photographs, of all the movements which have succeeded one another over a 

given period of time in front of the camera and the subsequent reproduction of these 

movements by the projection of their images, life size, on a screen before an entire 

audience’; only after that description is there mention of the titles of the files to be 

shown, the ‘sujets actuels’, relegated to the bottom of the programme sheet.” (Rhodes, 

2008: on-line) 

Para Rhodes, “New Media Art is continually in the situation of early cinema; so 

much of our descriptions of its functions with each new technological iteration are 

based on the apparatus present: markers, circuits, tags, live cameras, streaming data, 

processing, screen technologies—descriptions of these things often come first in order 

to identify the territory of a piece of media art.” (Rhodes, 2008: on-line) 

Apesar de esta prática ainda continuar a ser comum entre artistas e curadores 

tem-se vindo a notar uma maturidade visual e conceptual que apresenta outros 

contornos. Não deixa de ser também significativa desta realidade a transformação que 

se tem observado no próprio nome dos festivais de artes tecnológicas (o formato 

festival, agrupando exibições com conferências e workshops tem sido um veículo muito 

popular de disseminação do meio), de nomenclaturas muito descritivas das áreas 

tecnológicas onde se fundavam (recorrendo por vezes à estratégia de abreviar uma 

descrição detalhada da componente tecnológica, de que pode ser exemplo, o Siggraph - 

abreviatura de Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) têm, 

hoje em dia, nomes como VIDA, SHARE ou NODE, para citar apenas alguns exemplos 

possíveis. Por um lado, é verdade que ainda é possível pressentir reminiscências de 

jargão tecnológico nestes nomes mas com uma abrangência da dimensão que estas 
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palavras conquistaram na linguagem contemporânea e agregando obras não pelas suas 

semelhanças tecnológicas mas sim conceptuais. Por outro, independentemente de todas 

as categorizações possíveis, baseadas na tecnologia, técnica ou mesmo nos conceitos, 

existirão sempre obras que desafiarão todas as categorias, extravasando vários 

territórios ou mesmo aventurando-se em outros novos e inexplorados. 

Se o termo híbrido pode, por vezes, também ser entendido como uma zona de 

segurança para um crítico ou curador, ele é aqui assumido, também, na análise do seu 

resultado plástico e da relação deste com o cinema. Se as peças que de seguida se 

convocam têm o cinema como centro, apresentam também uma enorme distância formal 

ao mesmo. Não há nestas peças reminiscências de ecrãs, projecções, narrativa ou algo 

que com uma configuração nativa enforme o cinema. 

Uma peça quase simbólica do que aqui se pretende afirmar é Conversation 

Piece, de M. Kontopoulos (2007). Neste caso, partindo de um filme, The Conversation 

(1974), de Francis Ford Coppola mas, também, de uma teoria de montagem, produz-se 

uma mixagem que resulta numa escultura cinética. O editor deste filme, também um 

teórico do cinema, sonoplasta e realizador, Walter Murch, desenvolve durante o 

processo de edição de The conversation, a sua perspectiva sobre a edição de um filme, 

que viria a descrever no livro In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing 

(2001). Murch defende com a sua perspectiva sobre a montagem e edição de imagem 

que o piscar de olhos natural do espectador nas suas mais básicas funções fisiológicas, 

de refrescamento, etc, pode ser encarado como a pontuação dessa montagem, servindo 

como referência para a mudança de planos. 

Pegando nesta teoria e na sua concretização no filme de Coppola, Kontopoulos 

regista como timecode esses momentos no filme, conceptualmente ligados ao próprio 

piscar de olhos de Murch. Através de sensores acoplados às suas próprias pálpebras 

grava também as referências de tempo do seu piscar de olhos durante o visionamento do 

mesmo filme. 

Da análise temporal desta informação resulta uma escultura cinética composta 

por três martelos de madeira, dois que repercutem num bloco de madeira e o terceiro 

num pequeno sino. Cada ocorrência do piscar de olhos de Murch e de Kontopoulos é 

assinalada pelo martelo respectivo repercutindo no seu bloco de madeira, os momentos 
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de sincronismo nos dois piscar de olhos são assinalados pela percussão no sino de 

metal.  

 

Nesta peça o espectador pode sentir a confrontação do ritmo de edição com o 

resultado na recepção, aferido pelo piscar de olhos de ambos e celebrando e acentuando 

momentos da sua sincronia. 

 

 

Imagem 9 - Conversation Piece de M. KONTOPOULOS (2007). 

 

Em From Pixel to Voxel, the invisibles shapes of things past - filmbased 

sculptures, (1995/2009), Joachim Sauter e Dirk Luesebrink partem de questões e 

princípios distintos na sua relação com o cinema mas com materializações plásticas 

próximas de Conversation Piece, de M. Kontopoulos. 

De acordo com informações retiradas do site de Joachim Sauter “The "invisible 

shapes of things past" are parametric translations of movies into space. Single frames 

from a film sequence are lined up in space, according to the camera movement with 

which they were shot. Through this translation of single frames consisting of single 
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pixels (picture elements) into space, objects of voxels (volume elements) are 

generated.” (Sauter e Luesebrink , 1995-2009: on-line)49 

Outro objectivo dos autores acima mencionados relaciona-se com a exploração 

de métodos que potenciassem a capacidade para se encontrarem formas arquitectónicas 

ou escultóricas baseadas na manipulação e simulação digital. Estas formas, em vez de 

serem produzidas através da modelização manual são antes fruto de processos 

generativos. Neste contexto, “Film based sculptures (2006): With the advent of 3D 

printers, making it possible to print virtual objects as material ones, these immaterial 

"film-objects" left hard drives and screens and are presented as physical sculptures.” 

(Ibid.: on-line) 

Já em 2001, no livro The Language of New Media, Lev Manovich afirmava que 

seguindo a tendência geral da cultura computacional, que tende a espacializar todos os 

aspectos da experiência, se poderia manipular o tempo de maneira a representá-lo como 

uma sombra num espaço 3D. Ora, esta sombra poderia ser entendida como um livro, 

com frames individuais “montadas” lado a lado como páginas. A trajectória através do 

tempo e do espaço recolhida por uma câmara torna-se, neste contexto, um livro que se 

pode ler página a página. Os registos da visão captada pela câmara transformam-se em 

objectos materiais que partilham o espaço da realidade material que deu lugar a esta 

visão. Neste sentido, o cinema solidifica-se, torna-se realidade aumentada. (Manovich, 

2001: 93). 

 

                                                           

49 SAUTER E LUESEBRINK, J. e D., (1995_2009), From Pixel to Voxel, the invisibles shapes of things 
past - filmbased sculptures. In http://www.joachimsauter.com/en/projects/invisibleshapes.html (acedido 
em Setembro de 2010). 
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Imagem 10 - the invisibles shapes of things past - filmbased sculptures de Joachim Sauter e Dirk 

Luesebrink, (1995-now). 

 

Com efeito o projecto foi, ao longo dos vários anos de exploração pelos seus 

autores, assumindo diferentes formalizações plásticas, de objectos puramente digitais 

até à “solidificação” que refere Manovich materializada numa espécie de tentáculo 

metálico quase abstracto que representa esse trajecto da câmara no acto de captação do 

plano. 

Outra obra que facilmente relacionamos com o cinema apesar de ser cameraless 

e mesmo screenless, é Mudholand Drive [a movie with no image]50 de Martin Bonadeo, 

Michael Chu, e Dr. Scott Hessels. Para esta peça estes artistas percorreram a cinemática 

estrada de Los Angeles com vários tipos de sensores, registando dinamicamente 

informação como a direcção do carro, a altitude e a velocidade, entre outros. A partir 

desta informação e através da modelação tridimensional controlam dinamicamente dois 

projectores de luz robóticos, recreando a topologia da estrada. Como é referido no artigo 

antes citado produz-se uma forma de experiência visual que se relaciona com um 

conceito de cinema-escultura sem imagem: “as a new form of visual experience and 

sculpture-cinema without image.” (Hessels et al., 2005: on-line) 

                                                           
50 Para mais informações sobre este projecto consultar, por exemplo, o paper de Hessels et al. 
“Mudholand Drive: a movie with no image”, disponível on-line e apresentado na International 
Multimedia Conference em Singapura em 2005. In Proceedings of the 13th annual ACM international 
conference on Multimedia http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1101149.1101283 (acedido em Setembro 
de 2010). 
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Em Theories of modern art: a source book by artists and critics (1968) , 

Herschel Browning Chipp, cita Paul Klee no seu Creative credo, “a arte não reproduz 

meramente o que já vemos mas torna visível o que não conseguimos ver”. Poderemos 

aqui considerar que pode também tornar visível o que não existe, numa ficção e 

narrativa da própria experiência emergente (Gouveia, 2009b). Ou seja, as obras de artes 

digitais como sistemas emergentes enveredam por um processo criativo de apropriação 

e transformação, o que resulta também num processo de revelação de características e 

componentes que estavam ocultas ou não evidentes na forma do objecto original ou que 

se revelam na criação de novas configurações e estruturas visuais. Quase poderíamos 

pensar que, para além das obras visuais que representam por si, poderiam também ser 

vistas como ferramentas de análise cinematográfica, contribuindo para uma melhor 

compreensão deste meio. 

 

O cinema já não é só a verdade 24 frames por segundo, como dizia Godard, mas 

todas as verdades e realidades possíveis, ou mesmo uma realidade aumentada, ao bitrate 

do mais recente codec. Transformado em 0s e 1s o filme e o cinema podem agora ser 

dissecados em todas as suas componentes e propriedades pelo computador, originando 

novas expressões cinemáticas e proporcionando releituras de apropriação e 

transfiguração digital. 
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Capitulo III: Estudos de caso 

 

Durante o período deste mestrado o autor desenvolveu vários projectos artísticos 

cuja prática e formalização enquadraram a pesquisa teórica que aqui se apresenta. 

Abordando cada um deles questões de investigação específica, da visualização e 

cartografia da informação ao design de interacção em performance ou à interacção 

afectiva, procuram todos eles situar-se e actuar nos cruzamentos que o cinema oferece 

com esses temas. 

Este terceiro capítulo aborda em detalhe as peças Umberto D igital Haiku #1 e 

#2, obras individuais do autor, e a peça .tx, resultado de um trabalho de 

desenvolvimento em equipa mas  de que o autor deste texto foi criador e director 

artístico. Para além dos aspectos específicos de cada obra reporta-se também a 

investigação que originaram e de que forma esta foi também fonte de inspiração 

criativa. 
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Umberto D igital Haiku #1 

 

 

Imagem 11 - fotograma do plano de Umberto D utilizado nesta peça 

 

Este projecto pretende confrontar duas questões que relacionam o cinema com o 

computador: o cinema enquanto matéria de representação visual de informação e a 

análise de informação enquanto possível “motor” da montagem cinematográfica. 

Umberto D igital Haiku #1 é um exercício de transformação de um plano do 

filme Umberto D de Vittorio de Sica com base na análise de tráfego de rede de um 

endereço IP especificado. Este trabalho analisa duas problemáticas complementares: por 

um lado, como pode o cinema, com os seus códigos e mensagens já tão enraizadas no 

imaginário, até se poderia afirmar, no inconsciente colectivo, representar informação. 

Por outro, que objecto cinematográfico resulta desta tradução de data (informação) em 

cinema. 
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Umberto D igital Haiku #1 resulta de uma pesquisa interdisciplinar desenvolvida 

nos domínios do cinema e da estética do mapeamento e cartografia de informação, 

procurando analisá-los e cruzá-los do ponto de vista das suas características específicas, 

signos, processos e potencial representativo e criativo. 

Em Umberto D, Vitorio De Sica retrata, numa Itália em depressão, a luta interior 

de um funcionário público reformado pela manutenção da aparência da sua dignidade. 

No que respeita à questão central do filme, são claras as palavras de De Sica referidas 

por Roy Armes no seu livro Patterns of Realism: “Não é a condição económica de 

Umberto que nos interessou mas a sua relação moral e social com a sociedade. O que 

nos preocupou foi a solidão de um idoso”. 

Também como o filme de De Sica que lhe serve de referencial e o alimenta 

plasticamente, este trabalho desfaz-se de adornos e procura uma representação depurada 

da realidade da informação analisada computacionalmente. O movimento de Umberto D 

no plano em que tenta mendigar é utilizado para reflectir o resultado da análise do 

tráfego de rede num endereço de IP especificado, por intermédio de uma aplicação de 

software com essas capacidades. 

A escolha deste plano resulta da quase síntese que ele representa do filme. Neste 

curto conjunto de imagens está sintetizada a luta interior que Umberto trava ao longo do 

filme entre o ceder, o desistir e o lutar, o que o leva até a tentar o suicídio. Se no caso do 

atropelamento pelo comboio, do qual o seu cão o desvia por milímetros, é a sua vida 

que se salva, ao disfarçar a mendicidade no momento em que lhe é estendido dinheiro, 

preserva a sua dignidade ou, pelo menos, a aparência dessa mesma dignidade. A última 

coisa de que quer abdicar. 

No objecto desenvolvido, o movimento descontínuo - por vezes quase 

estroboscópico - com que o plano é percorrido na sua representação dos dados que 

procura representar, convoca também a natureza de acesso aleatório e não 

necessariamente sequencial do objecto digital, por oposição à essência analógica do 

filme escolhido. Esta aleatoriedade ao nível do tempo de reprodução do loop do plano, 

opõe-se também à estrutura totalmente linear, ao nível do tempo, que De Sica escolheu 

para acompanhar Umberto D na tentativa de uma sobrevivência digna. É na sua 

desconstrução do tempo, o oposto do ideal de representação neo-realista desse mesmo 

tempo cinematográfico defendida por Cesare Zavattini, argumentista de Umberto D e 
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um dos mais importantes teóricos deste movimento. Zavattini defendia que a verdadeira 

expressão cinemática só é verdadeiramente congruente com o tempo real. Um filme de 

noventa minutos deveria retratar esse mesmo tempo na vida de uma personagem. 

Umberto D igital Haiku #1 utiliza um só plano do filme e transfigura-o numa 

repetição que remete para a estética do VJying, tão própria do universo e cultura digital, 

com um dispositivo de controlo que resulta da transformação algorítmica da análise de 

tráfego de rede. 

 

Estética da informação 

 

A representação da análise de informação procura basear-se sempre em códigos 

intuitivos ou culturais de quem vai interpretar essa mesma representação. Convocando 

os seus instintos em informações de alarme ou o seu perfil cultural em mensagens mais 

elaboradas. A expressão sensorial dessa representação tem-se estendido das imagens, ao 

som, a actuadores mecânicos, enfim a todo o tipo de tradução simbólica que se lhe 

adequa. 

O ser humano tem nos seus genes um conjunto de códigos que lhe servem como 

referencial de análise para o ambiente que o rodeia. Estes códigos e a capacidade 

consciente e inconsciente de os interpretar resultam também do instinto de 

sobrevivência que lhe permitiu ao longo da sua existência interpretar uma vibração 

sísmica, ou um rugido, mesmo que de origem desconhecida, como um sinal de perigo,  

Desde sempre, estas capacidades foram utilizadas para permitir ao ser humano 

uma melhor compreensão e consequente controlo do seu ambiente. Com a evolução 

civilizacional, estes códigos foram sendo alargados e muitos deles foram sendo também 

acrescentados a esse mesmo código genético e passados de geração em geração através 

do ensino nas várias formas que tem compreendido ao longo do tempo, enraizando-se 

no que se pode definir como a cultura de um povo.  

A revolução industrial, por exemplo, acrescenta-lhe um conjunto de silvos, 

ruídos, luzes e movimentos mecânicos que passaram a sinalizar e a permitir interpretar 

fases de um processo industrial. 
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Com a revolução digital o conjunto de estímulos de informação e o potencial de 

os representar multiplicou-se exponencialmente e muitos desses códigos deixaram de 

ser suficientes ou dizer muito pouco deste “novo” universo ou da leitura ampliada do 

“antigo”. Também as potencialidades de análise, interpretação e representação dessa 

informação demonstraram o poder comunicacional que esses processos transmitem e a 

justificar e solicitar outro tipo de representações. Mesmo as representações já 

específicas e, podemos dizer clássicas do universo digital, como gráficos de barras, pie 

charts, etc., dizem muito pouco de uma análise que pode já cruzar tantos e tão variados 

tipos de dados. É na intenção de extrair informações clarificadoras desses dados mas 

também na preocupação com o resultado estético da mesma que se tem situado a 

exploração da visualização da informação. 

Num universo onde a comunicação digital é cada vez mais representativa da 

comunicação humana, o potencial da análise, interpretação e representação dessa 

informação é um campo que se tem tornado cada vez mais apetecível para os artistas. 

Lev Manovich refere esta questão como a “estética da base de dados” e muito trabalho 

dentro das artes digitais tem sido desenvolvido no sentido de utilizar todo este conteúdo 

da expressão humana e transformá-lo numa representação que a traduza mas também 

que a estenda à dimensão de obra artística por si só. 

 

A representação do cinema e a representação pelo cinema 

 

A necessidade de caracterizar e descrever computacionalmente a informação de 

vídeo tem-se desenvolvido profundamente tendo, para além da análise de parâmetros de 

baixo nível como a cor, a frequência, entre outros, recorrido a algoritmos de análise 

semântica da imagem e do som que permitem descrevê-la contextualizada. 

Com um objectivo principalmente utilitário e arquivista muita tem sido a 

investigação na área da descrição e catalogação de dados de todo o tipo e o audiovisual 

não é excepção. Enfermando e recorrendo ainda muito ao “verbocentrismo” assinalado 

por Barthes mas a expandir-se também para descritores que começam a ser próprios do 

meio. 
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Marc Davis referencia a semântica do vídeo em relação com a semântica da 

imagem, do tempo e do movimento, semântica e sintaxe da edição e sequenciação, a 

montagem, a representação do espaço, tempo, pessoas e acções no vídeo, na intenção de 

criar sistemas de Metadata para média temporal. Estes classificadores materializam-se, 

por exemplo, em formatos de codificação digitais como sejam o MPEG-7 ou o SMIL 

(Synchronized Multimedia Integration Language).51 

Podemos considerar estes parâmetros como layers essenciais de caracterização, 

estritos a um conjunto qualquer de imagens em movimento, hoje em dia, o vídeo digital. 

No patamar seguinte a este simples conjunto de imagens em movimento, está o filme, 

com a criação de uma ordem que lhes atribui sentido estético, de comunicação, artístico. 

Dessa ordenação criativa emerge um outro conjunto de signos que resultam de outras 

características de um filme, como a narrativa, a intenção estilística do criador, contextos 

sociopolíticos e envolventes ao próprio filme, entre outras.  

Na utilização do cinema como matéria de representação desses dados, a imagem 

é, por si só, tão empaticamente forte na transmissão do significado do seu conteúdo que 

a associação directa com o que se pretende representar poderia levar a uma forma 

simplista de associação. Por exemplo, uma expressão de pânico relativamente a uma 

situação que o pretenda sugerir. A introdução de uma camada superior de significado 

como seja o enquadramento narrativo do objecto apropriado, pode acrescentar detalhe 

na informação a transmitir ou acrescentar-lhe uma outra camada de leitura menos 

imediata, mais sofisticada e, eventualmente, de maior potencial criativo e artístico. 

No exemplo Umberto D igital Haiku #1, foi escolhido o plano em que o 

personagem interpretado por Carlo Battisti, combatendo o seu orgulho, se tenta resignar 

a mendigar, manifestando uma dificuldade em estender a mão para pedir e chegando 

mesmo a simular que apenas está a verificar se chove, virando a mão, quando um 

transeunte lhe estende dinheiro. Numa análise apenas do movimento e posição da mão 

como representação da quantidade de tráfego de rede, seria eventualmente mais lógico 

que a mão aberta, pela sua sugestão de abundância, pudesse ser mais óbvia para 

representar mais tráfego. No entanto, ligando este movimento e posição à estrutura 

narrativa do filme, esta resignação à mendicidade esbarra no orgulho de quem nunca até 

                                                           
51 Marc Davis (UC Berkeley), Chitra Dorai (IBM Research), Frank Nack (CWI, Netherlands), Edward 
Chang (UC Santa Barbara), “Media Semantics and the Statistical Foundations for Understanding It” 
(2005). 
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aí o fez e é imediatamente camuflada por uma transformação do gesto numa leitura de 

chuva.  É na representação da leitura dos dados na narrativa de Umberto D e não apenas 

na interpretação imediata do significado da imagem e do gesto, que este exercício apela 

ao conhecimento da mesma e à referida educação na área do cinema e deste próprio 

filme. Uma educação na quase-linguagem dos filmes abre um maior potencial de 

sentido para o observador.52 

Numa altura em que a informação viaja para quem a procura mais do que se 

desloca o seu próprio receptor, o tráfego de pacotes de dados que lhe servem de 

transporte representam aqui o passar dos transeuntes, que retraem Umberto D, 

envergonhado, e é quando eles se interrompem que se resigna a estender a mão.  

 

O software Carnivore 

 

Dentro do tipo de tecnologias que permitem analisar dados, neste caso também 

de os interceptar durante o seu processo de comunicação, destaca-se software de 

vigilância de redes como o Carnivore. Este agente de software pode interceptar pacotes 

de dados numa rede e transmiti-los para um cliente de software que os pode interpretar e 

representar numa liberdade de formas e expressões que permitem uma enorme riqueza 

plástica. Originalmente concebido pelo FBI na era do presidente Clinton, para 

monitorizar mensagens de e-mail e outras comunicações electrónicas de um 

determinado utilizador, acabou por ser alvo de muita controvérsia jurídica e tecnológica 

e foi substituído por outras tecnologias mais eficazes e invisíveis. Com intenção de abrir 

esta ferramenta à comunidade artística este software Carnivore foi disponibilizado para 

diversas plataformas de desenvolvimento de software que têm sido alvo de utilização de 

muitos artistas digitais. Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos de trabalhos de 

Vuk Cosic que usam o Carnivore. 

Vuk Cosic, cria um conjunto de objectos que remetem para obras já clássicas das artes 

plásticas. O título do conjunto das obras é claro na intenção irónica que as anima, 

History of Art for the Intelligence Community, numa referência clara à convocação que 

essas obras fazem da história das artes mas, também à origem de espionagem originária 

                                                           

52 MONACO, J., (2000), How to read a film, Oxford University Press. 
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da criação da “escuta das redes”. Uma outra particularidade de todas estas peças é a sua 

simplicidade, quase desarmante, na tradução que faz dos dados e das características das 

obras que utiliza e transforma. 

Andy Warhol, Campbell's Soup Can. Nesta peça, Vuk Cosic faz 

variar os níveis de vermelho e branco para indicar a quantidade 

de dados que são emitidos a partir do alvo de análise do 

Carnivore. 

 

 

Kasimir Malevich Black Square. O contraste de branco e preto 

indicam a hora e o local do agente de vigilância. 

 

 

 

Paul Cezanne Still Life with Plate of Cherries. O número de 

cerejas no prato indicam o número de emails recebidos; os 

pêssegos indicam os emails enviados. O pote torna-se vermelho 

quando esses valores se alteram. 

 

Vincent Van Gogh The Night Café. A intensidade da luz indica a 

dominância relativa (da esquerda para a direita) dos domínios 

.org, .com e .si nos URL visitados pelo alvo da vigilância. O 

relógio na parede mostra a hora corrente no local do agente. 

 

Andrea Mantegna St. Sebastian. As setas indicam a frequência 

com que cada letra do alfabeto ocorre nos URL visitados pelo 

alvo; cada seta indica a ocorrência de uma letra em particular. 
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Uma outra aplicação do software é JJ (Empathic Network Visualization) de 

Golan Levin e do RSG (Radical Software Group). 

 

JJ é um agente de software que utiliza expressões faciais para visualizar o estado 

emocional do conteúdo do tráfego de rede. Serve simultaneamente como uma 

ferramenta de vigilância de redes e uma visualização empática dos dados.  

 

Futuro 

 

Apesar da intenção expressa neste exercício de manter a sua formalização numa 

dimensão depurada, à semelhança do formato poético japonês Haiku, o estudo aqui 

iniciado poderá ser estendido à própria remontagem de um filme ou até à criação de 

novas narrativas audiovisuais, a partir de um conjunto catalogado de planos. 

Que signos e representações do cinema poderão ser utilizados e que objectos 

audiovisuais resultam dessa representação é um desafio científico e artístico, que 

começa a ser explorado com resultados representativos em ambos os domínios do 

conhecimento e que muito poderá ainda acrescentar à cultura audiovisual. 
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Umberto D igital Haiku #2 

 

Tal como o filme de Vitorio De Sica de que se apropria, este projecto desfaz-se 

de adornos e procura, numa representação depurada, a manipulação de um plano de 

Umberto D, por reacção à atenção que o espectador lhe dedica, analisada 

computacionalmente. 

 

 

Imagem 12 - imagem promocional da peça Umberto D igital Haiku #2 

 

Neste filme, um dos expoentes do neo-realismo italiano, o realizador retrata, 

numa Itália em profunda depressão, a solidão e a luta interior de um funcionário público 

reformado pela sobrevivência diária e pela manutenção da sua dignidade. 

Em Umberto D igital Haiku #2, O movimento de Umberto D no plano em que 

tenta mendigar, é manipulado como reflexo do resultado da análise da atenção do 

espectador, por intermédio de um sistema computacional com essas capacidades. O 

excerto em que Umberto estende a mão, só se reproduz se ninguém estiver observando a 

personagem ou, apenas, olhando de soslaio, num reflexo da forma como a sociedade 
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olha envergonhada para a pobreza mas também da angústia de a assumir. Quando o 

espectador observa com atenção Umberto D, este vira a mão, simulando que 

percepciona a queda de gotas de chuva com a intenção de disfarçar a mendicidade; 

como faz no filme quando, finalmente, um transeunte lhe oferece uma esmola. 

 

A atenção como interface 

 

“Attention  is the cognitive process of selectively concentrating on one aspect of the 

environment while ignoring other things.”53 (Strayer et al., 2003) 

Neste projecto, a interacção com o espectador resulta da análise da atenção que o 

mesmo lhe dedica. O dispositivo de interacção procura conceptualizar um nível de 

interacção não apenas reactivo mas, também, cognitivo. A interacção é resultado de 

uma interpretação do comportamento ou estado cognitivo do espectador, através de 

várias abordagens tecnológicas e conceptuais, e não apenas resultado da reacção a um 

simples estímulo de sensor(es). 

Estratégias e tecnologias que começam a ser utilizadas em publicidade para 

aferição de impacto e eficácia comunicacional são aqui convocadas. Métodos mistos de 

visão por computador e de sensores, associados a algoritmos de computação afectiva, 

permitem aferir comportamentos que revelam detalhes emocionais do utilizador face a 

um dispositivo comunicacional, como um cartaz, um ecrã, etc.54 

                                                           
53 STRAYER, D. L., DREWS, F. A. & JOHNSTON, W. A., (2003). “Cell Phone-Induced Failures of 
Visual Attention During Simulated Driving”. In Journal of Experimental Psychology: Applied, 9, pp. 23-
32. 
54 O actual estado da arte em termos de tecnologia nestas áreas, nomeadamente com recurso a visão por 
computador, encontra-se materializado em algumas bibliotecas de software, como por exemplo Face 
Detect do Fraunhofer Institut ou FaceAPI da empresa americana Seeing Machines, para webcams 2D 
standard. Os algoritmos destas bibliotecas permitem já detectar em tempo real, com considerável 
precisão, alguns dados biométricos e emocionais dos utilizadores capturados. Informação como género, 
idade e emoções, dentro de um leque restrito, podem ser obtidos com uma muito aceitável taxa de erro, 
em condições ideias de utilização como sejam, por exemplo, boas condições de luz. De alguns 
desenvolvimentos que a Microsoft tornou público do projecto Natal - a surgir como produto em 
Novembro com a designação Kinetic e que utiliza câmaras revolucionárias que captam a profundidade 
juntamente com a imagem RGB standard - esperam-se muitas inovações significativas nesta área. Com 
recurso a este mesmo tipo de câmaras, a empresa YDreams conquistou o primeiro prémio em aplicações 
de realidade aumentada no Augmented Reality Event 2010, em San Francisco, com o projecto Chameleon, 
que reinventa a interactividade e a imersão, combinando disciplinas como a computação afectiva, 
narrativas emergentes e realidade aumentada. (cf. www.ydreams.com/blog/chameleon.) 
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No entanto, apesar da eficácia de vários algoritmos de visão computacional na 

detecção de emoções e estados cognitivos dos utilizadores, é ainda assumido pela 

comunidade científica que resultados fiáveis só se obtêm da fusão e combinação de 

vários outros tipos de sensores, como, por exemplo, de batimento cardíaco ou de 

condutividade da pele.55 Demonstrativa desta limitação é a capacidade do ser humano 

de esboçar um sorriso sem que isso represente alegria (o artifício do chamado “sorriso 

amarelo”). Por um lado, este é, por exemplo, um caso em que a visão computacional 

reportaria o que se pode definir como um falso positivo em relação à detecção de 

alegria. Por outro, sensores como os referidos, e outros similares, apresentam em muitos 

contextos de aplicação uma desvantagem relativamente à utilização da visão por 

computador relacionada com o facto de serem intrusivos e necessitarem de um processo 

de instalação no indivíduo Será sempre necessário acoplar ao indivíduo artefactos 

intrusivos para que o sistema detecte características biométricas. 

A orientação comercial destas tecnologias tem sido, principalmente, explorada 

na aferição de níveis de atenção e resposta emocional a objectos publicitários e produtos 

mas, também em aplicações de segurança que procuram antever comportamentos 

suspeitos, por exemplo, em aeroportos, grandes eventos, assistência a idosos associada a 

sensores de localização GPS que reportam o local deste em caso de queda ou outra 

situação de perigo, entre outras possibilidades. 

No seu permanente questionamento da tecnologia, no seu potencial criativo e 

nas suas implicações sociais, também alguns artistas têm convocado estas aplicações 

para os seus objectos artísticos. Smile, Less Noise de Daito Manabe, convoca o sorriso 

para objecto da interactividade. O utilizador tem de sorrir para reduzir um incómodo 

ruído num vídeo que é emitido num televisor. Um outro exemplo, neste caso com 

recurso a sensores biométricos e localização geográfica através de GPS é Heartlands 

(´Ere Be Dragons), do colectivo de artistas Active Ingredient, um location based game 

controlado pelo ritmo cardíaco dos jogadores56. 

 

                                                           
55 A interpretação simultânea destes dados como um todo é uma problemática científica específica e 
objecto de investigação nas ciências da computação designada por Sensor Fusion. 
56 Active Ingredient, Heartlands (´Ere Be Dragons). In 
http://www.whittle.flump.net/~activei/activeingredient/?page_id=101 (acedido em Setembro de 2001). 
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No caso de Umberto D igital Haiku #2, e apesar de recorrer unicamente à 

utilização de visão computacional, o contexto de apresentação da peça proporciona uma 

interpretação mais simples embebida na análise temporal da direcção do olhar e da 

distância do espectador à projecção de Umberto D, não deixando de convocar, 

conceptualmente, uma interpretação afectiva. 

 

O loop – a génese e o futuro do cinema 

 

Michael Lew refere, no programa da sua cadeira de Narrative filmmaking for 

computational media, na USC School of Cinema-Television, um artigo não publicado 

de Nicholas Negroponte com o título “o futuro do cinema são os loops”. Infelizmente a 

indisponibilidade pública desse artigo apenas nos permite divagar sobre as suas 

justificações e intenções, no entanto, a provocação que lança é, em si mesma, uma 

interessante questão. Por um lado, poderemos extrapolar que o loop, assumido como a 

componente granular ou atómica do movimento é, na sua forma computacional, um 

elemento de base privilegiado sobre o qual exercer manipulação. Por outro, a cultura 

electrónica fez emergir e popularizou novas formas de expressão cinemática como seja, 

por exemplo, o VJing que, na sua matriz plástica, recorre exaustivamente ao loop. A 

multiplicidade de ecrãs com que somos confrontados diariamente, do telemóvel ao 

outdoor publicitário ou ao desktop do computador, combatem actualmente de uma 

forma aguerrida pela nossa atenção, servindo-nos imagens em repetição na forma de 

screen-savers, animações de download, etc. Estes contextos e suportes visuais muito 

têm contribuído para impor o que poderíamos chamar uma estética do loop na actual 

cultura visual. 

Também Lev Manovich dedica uma análise atenta ao loop, referindo-se-lhe 

como um motor da narrativa e afirmando mesmo que o cinema nasceu deste formato. 

No texto Spatial Computerisation and Film Language, do livro New Screen Media 

Cinema/Art/Narrative de Martin Rieser e Andrea Zapp, Manovitch relembra o loop 

como o conteúdo da génese do cinema, referindo os dispositivos pré-cinema, como o 

kinetoscope de Edison, que baseavam o seu conteúdo em pequenos loops. Ainda 

segundo Manovich, a maturidade do cinema foi relegando estes conteúdos para os “low 

art realms” dos filmes instrucionais, da pornografia e do cartoon, favorecendo no 
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ocidente, uma concepção da narrativa como sendo uma progressão linear ao longo de 

numerosos eventos únicos. Ainda neste texto, Lev Manovich, estabelece um paralelismo 

entre o loop de imagens e o loop que uma aplicação de software estruturalmente 

enforma. Como refere, “é relevante relembrar que o loop deu origem não só ao cinema 

mas também à programação computacional”. De facto o que um programa de 

computador faz, como afirma Manovich, é alterar o fluxo linear de informação através 

de estruturas de controle como o if/then e repeat/while. A maioria dos programas de 

computador remetem-nos para uma repetição de um certo número de passos; esta 

repetição é controlada pelo loop principal do programa. (Manovich, 2003) 

Em Umberto D gital Haiku #2, a partir da análise computacional do 

comportamento do(s) espectador(es) procede-se a uma reconstrução dinâmica do plano 

de De Sica, respeitando critérios de linearidade e coerência temporal, tão caros ao 

movimento neo-realista italiano. O conjunto de entradas do sistema, visão 

computacional e sensores de proximidade, permitem analisar o comportamento do(s) 

espectador(es), reflectindo na manipulação do loop de Umberto D o comportamento 

destes para com a situação social que se lhe depara. Desde a posição em que Umberto 

está com a mão no queixo, cabisbaixo, envergonhado porque estão muitas pessoas perto 

e atentas a ele, até considerar disfarçar a sua situação porque alguém se aproxima, 

observando-o. O algoritmo de montagem dinâmica procura criar, a partir deste loop de 

De Sica, uma experiência cinemática coerente que só a repetição controlada denuncia. 

Dentro do contexto, procura-se uma continuidade espacial, temporal e comportamental 

verosímil, enquanto experiência cinemática clássica. Pequenos loops dentro do loop 

global e transições naturais entre sequências de imagens, são a estratégia composicional 

da montagem. 

 

A criação apropriada 

 

A limitação imposta pelo próprio processo de apropriação pode, por vezes, ser 

um obstáculo à referida coerência, uma vez que, apenas estão disponíveis para a 

reconstrução cinematográfica os planos/movimentos/acções que o autor do filme 
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original criou e seleccionou.57 A intenção de resultado para o novo objecto que resulta 

da apropriação pode esbarrar ou ser condicionada pelo material original disponível. Um 

exemplo desta questão, neste caso concreto, coloca-se pela inexistência no plano 

original de imagens da personagem a estender a mão. No filme, De Sica mostra um 

grande plano do antebraço, mudando, portanto, de ponto de vista. A intenção de alguma 

percepção de presença da personagem no espaço físico da instalação, ao nível da sua 

dimensão e da perspectiva em relação aos transeuntes, excluem, de todo, reflexos de 

montagem como, por exemplo, a alteração do ponto de vista. 

No entanto, no caso de Umberto D igital Haiku #2, ao convocar a atenção como 

motor da interacção e pela própria estrutura de construção e exibição da peça, esta 

incoerência só ocorre quando nenhum transeunte está a olhar o ecrã, tornando dessa 

forma “invisível” a disrupção no movimento e mantendo a coerência da experiência 

cinematográfica. 

 

                                                           

57 Esta “limitação” pode também ser fonte de inspiração ou objecto de trabalho para a obra apropriadora. 
Pierre Huyghe na sua instalação vídeo, L´Ellipse, de 1998, apropria o filme The American Friend de Wim 
Wenders, de 1976/77, convocando o actor do filme original, vinte anos depois, para filmar o plano 
intersticial inexistente no filme. Numa cena de The American Friend, a personagem interpretada por 
Bruno Ganz contempla do seu apartamento um outro personagem na outra margem do rio, para onde se 
dirigirá de seguida. Wenders omite o trajecto que a primeira personagem teria de fazer, cortando para 
uma espécie de contra-plano de longa distância, com Ganz já nesse apartamento, observando o seu. É 
exactamente o plano desse trajecto que Huyghe acrescenta aos dois primeiros, numa projecção tripla 
simultânea. 
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Imagem 13 - instalação Umberto D igital Haiku #2 na estação da Baixa-Chiado do Metro de Lisboa 

integrada na bienal Experimenta Design 2009. 



57 

 

.txt - Dançar o écran 

 

 

Imagem 14 - apresentação da peça .txt no Museu do Oriente, integrado na bienal Experimenta Design 
2009 

 

O cinema no palco 

 

Se o conteúdo do cinema, como diz Marshal McLuhan, é um romance, uma peça 

de teatro ou uma ópera, incorporando o cinema estes outros meios, não deixa de ser 

interessante que também os criadores das artes performativas o começassem a utilizar 

enquanto elemento cenográfico e dramatúrgico dos seus conteúdos artísticos. A 

utilização de imagem animada em performances é quase reacção e aproveitamento 
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imediato do cinema pelas artes performativas. Da utilização “mágica” do cinema por 

Meliès nas suas performances ilusionistas, ao movimento Expanded Cinema ou às 

fusões de teatro com cinema interactivo de Radùz Çinçera, o vídeo é, hoje em dia, mais 

um componente deste meio que integrou todos os outros. 

  A performance digital interactiva .txt procura situar-se na junção da exploração 

de conteúdos audiovisuais em contexto performativo com as implicações suscitadas 

pela componente interactiva. Para além da consciência da necessidade de uma reflexão 

sobre cada um dos meios envolvidos esteve na base do desenvolvimento da peça uma 

pesquisa aprofundada nos aspectos resultantes da sua utilização conjunta, em áreas 

como, por exemplo, o design de interacção e espaço cénico ou a interactividade em 

contexto performativo. É, também, dessas pesquisas que aqui se pretende reportar, 

salientando a importância de que se revelaram para a formalização da peça, alimentando 

continuamente o processo criativo com as iterações de reflexão suscitadas.  

 

.txt sinopse 

.txt é uma obra performativa interactiva mediada por várias tecnologias 

sensoriais que explora formas e linguagens artísticas transversais contemporâneas. O 

resultado é um vocabulário singular que se articula fisicamente, por intermédio de 

paisagens sonoras interactivas, composições visuais e coreografia em tempo real, as 

quais representam um manancial de expressões artísticas que sustentam a intenção 

dramatúrgica. As ideias centrais do projecto são: 

 1. O “big-bang” da linguagem (artística): o nascimento de um gesto, de um som, 

de uma imagem, bem como a evolução e relação destes com o performer ao longo da 

peça. Na criação .txt, imagens e corpo são um só. As palavras são tão importantes como 

os movimentos ou como as imagens que derivam das palavras. As palavras facilitam as 

reacções, pelo seu significado e movimento. E o movimento é, por vezes, vital para 

captar o imaginário. 

As imagens, movimento e corpo sobressaem do ecrã e do espaço cénico 

esquecendo as fórmulas gramaticais, as sintaxes, a semântica e a semiologia. 

Constituem a dramaturgia, emocional e sensitiva; uma experiência que pretende ser 

capaz de nos transportar para outro espaço, para outras emoções e causar em cada um de 

nós uma experiência única. 
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2. Considerando a interactividade com um medium, por si própria, a interface entre o 

performer e a tecnologia é explorada enquanto conteúdo. A detecção não intrusiva do 

performer através de visão computacional e algoritmos de interpretação gestual, em 

conjunto com a capacidade de simular reacções através de descritores comportamentais, 

expande o conceito de responsive stage ao de palco como um organismo vivo, no qual o 

performer é apenas um dos elementos. 

A peça procura também reforçar a percepção de interacção em tempo real 

através da convocação de conteúdo participativo do espectador. A audiência de .txt é 

encorajada a revolucionar as estruturas do poder, como refere Burroughs,  através da 

manipulação subversiva dos meios electrónicos que nos rodeiam. Através de mensagens 

SMS este “spectActor” pode participar no diálogo que se desenrola em palco, 

adicionando conteúdo ao ambiente de interacção do performer. 

O design do espaço cénico assim como de adereços resultam da procura de 

soluções eficazes do ponto de vista visual e narrativo mas, também, interactivo. 

Estendendo o leque de possibilidades de interacção, o próprio espaço cénico transforma-

-se numa interface física disponível para o performer. As simulações de física, como os 

sistemas de partículas ou o processo de bird flocking, aplicados à tipografia e a sua 

evanescência em símbolos abstractos de comunicação, constituem o universo do 

performer. A evolução, o comportamento e as emoções patentes nestas simulações são 

determinados pela relação do performer com o dispositivo tecnológico, ao mesmo 

tempo que mantêm um comportamento emergente autónomo. 

3. Uma reflexão crítica sobre a convergência entre as artes e as ciências, nas suas 

dimensões sociais, históricas e estéticas, é parte da própria performance. Ao centrar o 

imaginário visual no texto e na tipografia, .txt expressa também homenagem a um 

conjunto de importantes trabalhos de artes digitais, das instalações às performances e à 

poesia electrónica, nas suas variadas formas, e que muito contribuem para a exploração 

digital deste media. 

The Electronic Revolution (1970) de William S. Burroughs funciona como base 

dramatúrgica a partir da qual a estrutura narrativa de .txt se desenvolve, seguindo as 

linhas de pensamento acima traçadas. No seu ensaio, Burroughs, identifica questões 

fundamentais no que concerne o uso e abuso das tecnologias multimédia. Para além 

disso, lança ideias artísticas, bem como preocupações humanistas, que inspiram a 
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dimensão narrativa do projecto .txt. Algumas das técnicas de composição partilhadas 

por muitos artistas da sua época têm sido revisitadas, refinadas e transferidas para outras 

áreas. Os seus famosos cut-ups, por exemplo, podem ser comparados às técnicas de 

sampling actualmente aplicadas a todo o tipo de excertos de materiais digitais e 

analógicos. 

 

Interactividade no contexto performativo 

 

É normal que um encenador tradicional não encontre nas possibilidades 

interactivas de detecção e consequente activação de eventos reactivos uma grande 

vantagem para além do que já resolve com uma equipa técnica competente e atenta. É, 

também natural, que a utilização de interactividade nesses mesmos contexto seja para o 

público pouco mais do que um espectáculo bem encenado do ponto de vista de rigor 

técnico. Como integrar do ponto de vista da narrativa, dramaturgia, encenação e 

movimento do(s) performer(s) essa tão especifica categoria da interactividade, em 

tempo real ou não58, tornando-a óbvia mas também natural ao espectador? Claramente, 

não poderá ser pela improvisação do performer, algo pouco claro para um espectador 

que assista apenas a uma representação da peça. Apesar da componente coreográfica 

representar um factor importante nessa intenção, como referiremos. 

É sintomático desta problemática a quase anedota da confissão de Sergi Jordá e 

Marcel.Li Antunez da introdução de um acto inicialmente não incluído na peça Aphasia 

(1998). Uma espécie de demo, apenas com a finalidade de demonstrar a tecnologia e 

para que a percepção da sua dimensão interactiva fosse entendida pelos espectadores. 

Marcel.li Antunez manipula nessa peça um conjunto de efeitos visuais e sonoros através 

de sensores instalados no corpo que lhe permitem o controlo total da narrativa. Apesar 

                                                           

58 Apesar de concepções mais restritas de interactividade, como refere Steve Dixon no livro Digital 
Performance, citando uma definição mais tecnológica de Simon Penny que afirma, “An interactive 
system is a machine system which reacts in the moment, by virtue of automated reasoning based on data 
from its sensory apparatus … Interactivity implies real time”. Posteriores reflexões de Peter Weibel ou 
Soke Dinkla, ainda citados por Steve Dixon, consideram modelos abertamente extensíveis onde, por 
exemplo, o tempo real já não é uma condição essencial. A cada vez maior capacidade de modelação da 
natureza pelo meio digital, induz simulações de processos generativos que podem reflectir interacções 
não imediatas. Um pouco como as implicações ambientais em ecossistemas que poderão ter um reflexo 
estendido no tempo e só reflectir alterações pouco perceptíveis após um longo tempo de reacção. São 
disto exemplo, entre outros, conceitos de slow interaction ou de peças de visualização de informação que 
modelam dados de longo termo. (Dixon, 2007: 560) 
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desta sofisticada implementação tecnológica foi perceptível aos criadores a ineficácia 

comunicacional da sua dimensão interactiva. O espectador, mesmo habituado a ser o 

protagonista da interacção na sua utilização das tecnologias digitais, instalações 

artísticas, jogos, etc., reconhecê-la-á quando protagonizada por outros que identifica 

como performers?  

Esta questão é enunciada por Steve Dixon no seu livro Digital Performance, A 

History of New Media in Theater, Dance, Performance Art and Installation. Como 

afirma o autor: “Where bodies interactively trigger sounds and projections in digital 

dance performance, audiences find it most effective when there is a perceptible sense of 

interaction. In the early days of digital performance, a common criticism of works using 

motion-sensing media activation was the relationship between the performer´s actions 

and the software manipulations were at best hazy or unclear and at worst invisible.”59 

(Dixon, 2007: 201)  

 

Consideremos as seguintes dimensões do problema: 

 

a) O espectador da interacção 

 

A postura do espectador na maioria dos espectáculos performativos, apesar de 

herdeiro das manifestações colectivas ritualistas primitivas, sofreu uma pacificação de 

respeito quase religioso, esperando-se dele apenas a contemplação e a participação 

resumida aos aplausos finais. Foi assim durante vários séculos e, continua a ser, em 

muitas expressões do espectáculo performativo. Desde o início do século XX, correntes 

vanguardistas, do futurismo ao happening e actualmente no que se designa por novos 

media interactivos, voltaram a convocar a participação do espectador, esperando dele 

uma envolvência decisiva na construção da própria peça. Considerando o leque de obras 

pensadas para este tipo de espectador mas que utilizam tecnologia interactiva como um 

elemento cenográfico, a questão da percepção da interactividade em tempo real é 

delicada. Numa análise objectiva, em muitas delas, a distinção para uma peça com 

                                                           
59 DIXON, S., (2007), Digital Performance, A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art 
and Installation, Cambridge, Mass., MIT Press, p 201. 
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manipulação humana por parte de um técnico, é quase imperceptível, excepto pela 

literatura que a acompanhe e, eventualmente, um erro do sistema ou da performance. 

Anne-Marie Duguet considera que uma definição provisória de instalação poderia ser 

aquela que nos remete para o dispositivo da performance.60 No entanto esta definição, 

quando aplicada à performance de outro que não o próprio, sendo este apenas 

espectador passivo, corre o perigo de não ser evidente no seu propósito interactivo 

constitutivo. Sendo assim, que justificação poderá sustentar a sua utilização por 

oposição à utilização de uma encenação tradicional despoletada por técnicos atentos? 

Eficácia económica por menor necessidade de recursos humanos? Teria de ser calculado 

no balanço com o custo de desenvolvimento da tecnologia e, provavelmente com a 

segurança de um plano B, mais evidente em manipulações humanas do que no, por 

vezes imprevisível, falhanço da tecnologia. 

Que estratégias adoptar no sentido da utilização da interacção enquanto 

elemento intrínseco ao meio? É claro que, como foi referido, a convocação e a 

remediação (incorporação) de outras obras e princípios de interactividade, mesmo 

recontextualizadas, facilita a percepção dos mesmos, apesar de resultantes da 

interactividade alheia. Identificamos muitas vezes pelo som ou por outras manifestações 

indirectas a actividade humana, por já termos presenciado ou sido os autores dessa 

mesma actividade. É também na convocação da literacia do espectador de um 

determinado meio que assentam as inovações da linguagem desse meio. Seria possível 

entender as intrincadas soluções narrativas de algum cinema moderno sem a 

interiorização de um cinema inicialmente mais linear na sua estrutura narrativa? 

  Para além da convocação da literacia digital do espectador, reconhecendo como 

interactivos os dispositivos envolvidos na detecção e simulação ao longo da peça, 

reportando-os também à sua própria experiência com o universo digital, algumas 

abordagens experimentais e conceptuais foram sendo desenvolvidas. 

Em primeiro lugar e independentemente da sua materialização por via de uma 

qualquer tecnologia, o factor humano é uma componente decisiva nesses propósitos. 

Steve Dixon, no livro anteriormente citado, refere, a este respeito, Robert Wechsler, 

director do colectivo Palindrome, referindo que este defende que “a sense of 

spontaneous improvisational play in performance is essential to allay these problems 

                                                           
60 DUGUET, A.-M., (1996), “L´interactivité entraîne-t-elle des redéfinitions dans le champ de l´art?”, 
Media Art Perspectives, ed. ZKM/Cantz Verlag. 
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and to enable gestural coherence.” A construção do movimento no âmbito da dança 

tecnológica é uma longa linha de investigação que tem sido trabalhada por inúmeros 

criadores e teóricos e que, pela sua dimensão e complexidade específica, se encontra 

fora do âmbito deste texto. Esta coerência gestual, ainda que alimentada por uma 

interface invisível, é bem evidente, por exemplo, na peça Very Nervous System de David 

Rokeby. Apesar do processo de detecção através de visão por computador tornar 

invisível a tecnologia por detrás da interface, este é traduzido em termos sonoros de 

uma forma tão coerente que se torna óbvio para o espectador que os sons que ouve são 

resultado dos movimentos que vê serem executados. 

Ao longo do processo criativo da peça .txt surgiram como evidências que a 

utilização da imagem real do performer e a integração directa deste ou da sua imagem 

em tempo real, aumenta a percepção de liveness61. Associações mais abstractas do 

performer, na sua relação com o elemento ou ambiente que controla, tornam menos 

visível a componente interactiva. Também do ponto de vista da simulação visual a 

manipulação de excertos de vídeo pré-editados, mais dificilmente encontram reflexo 

num movimento de um performer do que a interacção com uma simulação 3D em 

tempo real como, por exemplo, bolhas de sabão virtuais ou qualquer outra simulação de 

física. 

É na fusão desta representação com o ambiente “que responde” aos movimentos 

do perfomer mas também à participação do público que assentou a intenção de criação 

desta peça. A coerência gestual referida deverá estar integrada e suscitar respostas 

inequívocas do sistema. A actual capacidade dos computadores para uma representação 

cada vez mais realista de natureza(s), permite a reconstrução interactiva de fenómenos 

complexos mas identificáveis facilmente pelo espectador na interactividade que se lhes 

associe. Esta representação e o controlo de fenómenos e comportamentos que se 

propagam, generativos e evolutivos, têm consequências mais abrangentes num sistema 

que tanto actua sobre o performer como também é consequência das acções deste em 

tempo real. Como exemplo poderemos referir simulações de ondas de água ou de 

movimentos de bandos de pássaros (flocking). Estes fenómenos e comportamentos, ao 

                                                           

61 O termo liveness é frequentemente referido nas artes performativas para expressar a característica da 
expressão directa e em tempo-real da representação mas, não deixa também de ser aproveitado como 
indicador de uma espécie de último reduto contemporâneo dessa exacerbada e perdida aura a que se 
refere Walter Benjamim no livro A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica escrito em 
1936. 



64 

 

serem descritos algoritmicamente, permitem a sua simulação visual com um quase 

infinito leque de materializações computacionais mas, transportam também a 

aleatoriedade e o poder de uma certa autonomia que lhes reconhecemos na natureza. 

Desta forma o controlo nem sempre é directo ou imediato e, por vezes, é até impossível. 

A água escapa-se-nos pelos dedos, incorrectamente estanques, e os pássaros propagam a 

sua reacção a situações de alarme para além do primeiro que as sentiu. Esta 

familiaridade de comportamentos físicos da natureza, com as reacções por vezes 

inesperadas e imprevistas que a interactividade com as mesmas implica, reforça a 

intenção de interactividade para além da reactividade resultante de mapeamentos 

directos de acção/reacção. 

Como sugere Dixon: “Over years, a genuinely sensitive and sophisticated 

interactive paradigm has gradually replaced a previously rough and reactive one. Rather 

than a performance working in dissociation with the computer systems, a pattern of “I 

do this, and it will do that,” it is now a more integrative “we do this together” 

relationship, akin to how a skilled improvisatory musician interacts with her 

instrument.”62 (Dixon, 2007: 205) 

 

 

                                                           

62 DIXON, S., (2007), Digital Performance, A history of new media in Theater, Dance, Performance Art 
and Installation, Cambridge, Mass., MIT Press, p. 205. 
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Imagem 15 – aspectos  de alguns  ensaio criativos da peça .txt 

 

b) O espectador participante 

Tendo a peça.txt uma intenção de reinventar digitalmente o espaço clássico do 

teatro não se pretendia do espectador mais do que a sua participação num sentido 

contemplativo, remetendo uma participação directa ao dispositivo hoje em dia 

perfeitamente ubíquo de comunicação, o telefone móvel, através das mensagens de 

texto. Para além da segurança de uma participação anónima, vantagem frequentemente 

referida em estudos que enaltecem as suas características como veículo de participação 

de audiências, é já um acessório omnipresente que instalou os seus próprios paradigmas 

de operação no quotidiano. No caso concreto da peça.txt, ancorada dramaturgicamente 

na obra The Electronic Revolution de William S. Burroughs, as intrincadas reflexões 

desta “linguagem” das mensagens de texto no próprio conteúdo da obra de Burroughs, 

apresentava-se quase como natural.  

A integração destes conteúdos, criados e submetidos pelos espectadores, no 

próprio conteúdo plástico da peça, permitindo ao performer a interacção com os 

mesmos, é também uma procura de reforço da percepção da interactividade, assim como 

um conscientemente assumido recurso narrativo. 

 

c) A interface enquanto conteúdo 

De acordo com Duguet, por muito engenhosa que a interface possa ser não deve 

ser reduzida ao seu carácter instrumental e ergonómico pois resulta de um trabalho 
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metafórico e conceptual.63 A utilização de técnicas de simulação física permite uma 

definição comportamental dos elementos virtuais que enriquece o vocabulário 

interactivo. Não se trata de agentes sintéticos mas de regras de simulação de física que 

também geram comportamentos que não estão pré-determinados. Estes comportamentos 

apenas estão condicionados, por essas mesmas regras de física definidas para o universo 

virtual e têm influência no comportamento individual e colectivo, para além da 

intervenção directa do performer. 

O recurso a descritores comportamentais, mais profundamente até do que o 

simples recurso à aleatoriedade – apesar de que também esta, em medida inferior se 

possa considerar64 -, levam a que o próprio criador seja, muitas vezes, ultrapassado 

pelos comportamentos que são resultado das regras que ele próprio definiu. O recurso a 

simulações generativas e evolutivas, a simulação de comportamentos e princípios 

químicos e físicos da natureza são criados no princípio de que são irreproduzíveis, como 

o são quaisquer seres, mesmo gémeos idênticos, ou fenómeno da natureza. 

Muitos trabalhos de arte interactiva têm sido progressivamente “reduzidos” a 

reactivos com o evoluir da reflexão sobre o meio digital. Poderá o simples mapeamento 

de reacções a impulsos ser considerado interactividade? Onde reside esse novo patamar 

evolutivo da interactividade nos meios digitais?  

No caminho para a cada vez mais perfeita reprodução da natureza o computador 

recria facilmente em tempo real os mais diversos fenómenos e comportamentos da 

mesma. As regras físicas e químicas que regem os comportamentos naturais têm 

implicações generalizadas no meio em que estão inseridos. O design de uma simulação 

alargada a um ambiente digital pode, por exemplo, mimetizar comportamentos de grupo 

em que a interacção não acontece apenas com o utilizador directo mas também, 

naturalmente, com os restantes elementos desse ambiente e é fruto de algoritmos 

generativos e evolutivos. A simulação que resulta da interacção é comportamental e não 

mapeada. O meio ambiente virtualmente definido, as regras de interacção com esse 

ambiente, comportamentos de grupo como sistemas de partículas, flocking ou 

                                                           
63 DUGUET, A.-M., (1996), “L´interactivité entraîne-t-elle des redéfinitions dans le champ de l´art?”, 
Media Art Perspectives, edition ZKM/Cantz Verlag. 
64 A utilização do conceito da aleatoriedade por oposição a algoritmos evolucionistas e de inspiração 
biológica, por exemplo, tem tido algum debate no âmbito da arte generativa. Uma interessante análise 
desta questão pode ser encontrada no artigo Chance and Generativity, de Marie Pascale Corcuff, 
apresentado GA2008 11th Generative Art Conference, Milão, 2008. 
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swarming, levam a um patamar mais próximo desse nível de interactividade evolutivo 

nos meios digitais. 

A detecção não intrusiva do performer e da performance através da visão por 

computador, os algoritmos de interpretação gestual e a capacidade de simulação das 

reacções por descritores comportamentais, estendem o conceito de responsive stage a 

um ambiente que quase se poderia considerar “vivo” e no qual o performer é apenas 

uma das componentes. 

Complementando esta abordagem também se procurou uma integração activa e 

contextual dos elementos plásticos não digitais na narrativa, como o cenário e adereços, 

mesmo na sua componente interactiva. Procurando inspiração na abordagem à 

performance e à cenografia de movimentos vanguardistas do século XX, como o 

futurismo, de um ponto de vista plástico, a capacidade de interacção estendeu-se aos 

objectos cenográficos, através da detecção da sua posição e movimento, por exemplo. A 

detecção das suas características, transformáveis pelo performer ao longo da peça, é 

também uma componente da interactividade do sistema. 

 

 

Imagem 16 - apresentação work in progress no Teatro Maria Matos no âmbito do festival Monstra. 



68 

 

 

d) Estilhaçar a moldura 

Outro questionamento do medium patente na obra de muitos artistas, é a procura 

de quebrar o constrangimento da moldura e a condição plana do ecrã, dando-lhes outras 

formas e dimensões. Abel Gance, no seu célebre filme épico “Napoleon”, multiplica-o 

por três e inunda-nos de outras imagens e perspectivas. As experiências do movimento 

Expanded Cinema e do grupo Laterna Magika de Josef Svoboda, modelam-na com as 

suas projecções em insufláveis e outro tipo de superfícies volumétricas, aproveitando as 

distorções resultantes como parte integrante do conteúdo. 

Recentemente ganhou uma imensa popularidade em termos de instalações e 

performances uma técnica de projecção em volumes denominada video mapping, 

projection mapping ou ainda spatial augmented reality. As intenções frequentemente 

expressas ao longo das vanguardas do século XX de alterar a condição planar e 

quadrangular do ecrã de projecção encontram na capacidade de alterar e renderizar 

perspectivas que o computador oferece, o parceiro perfeito para transformar esse ecrã 

em algo transformador da realidade. Através destas técnicas, a projecção pode moldar-

se coerentemente para o ponto de vista de um espectador ou audiência, a qualquer forma 

de objecto ou objectos. Peças como Augmented Sculpture de Pablo Valbuena ou as 

pesquisas de Teemu Määttänen no Centre for Practise as Research in Theatre em 

Tampere, Finlândia, aplicadas ao espaço cénico, são novas possibilidades que 

certamente muito acrescentarão à encenação digital a curto prazo. 

Num questionamento profundo dos meios performance e cinema, Trisha Brown 

na sua peça Homemade, de 1966, dança carregando um projector de Super8, em 

funcionamento, amarrado às suas costas. Através de um ecrã dinâmico, o meio que 

capturou o movimento, o cinema, foi, desta forma, capturado e controlado pelo 

movimento. A emergência e disponibilidade comercial de pico projectores de vídeo65 

pouco maiores que um telefone móvel, o próprio telefone móvel e o facto de este incluir 

uma câmara e de ter a capacidade de ler e processar vídeo, podem sugerir actualizações 

para estes conceitos de ecrãs dinâmicos controlados pelo performer, acrescentando um 

                                                           

65 O desenvolvimento da tecnologia LED permitiu que a tendência de miniaturização da computação, por 
exemplo com os telefones móveis, fosse acompanhada pelos projectores de vídeo Várias marcas 
disponibilizam já no mercado projectores de vídeo com a dimensão da palma de uma mão e alimentados 
por baterias. 
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potencial de criação inesgotável à cenografia digital.66 Algumas destas técnicas ao 

fundirem coerentemente e em tempo real, imagem directa e de síntese (3D, por 

exemplo), enquadram um campo tecnológico que surgiu nos anos 90 do séc. XX e em 

actual ascensão de popularidade denominado realidade aumentada.  

As soluções cénicas da peça .txt, ao utilizarem predominantemente a imagem 

real do performer fundida na espacialização da projecção em ecrã transparente, 

procuraram também investigar o potencial da realidade aumentada, aplicado ao espaço 

cénico. A eterna demanda de formas de esculpir o espaço e aumentar a imersividade do 

performer nesse mesmo espaço.  

Foi, pois, neste conceito integrado de utilização e questionamento dos media 

performance e tecnologia interactiva, que se formou a peça .txt, forjada na intenção de 

exploração destes media e no encontro quase que pré-destinado ente as artes 

performativas e as artes interactivas. Este projecto procura compreender, na sua quase 

inevitabilidade histórica, artística e tecnológica, as inúmeras facetas inerentes à 

interactividade e à performance e tem como intenção questionar a complexidade que 

algumas formas dinâmicas e sistemas interactivos podem gerar nas interacções em 

tempo real mediadas por um performer. 

  

                                                           

66 No âmbito das suas investigações no MIT Media Lab, Pranav Mistry desenvolveu o projecto 
SixthSense, que funde dois dispositivos: o telefone móvel enquanto computador multimédia portátil e um 
pico projector acoplado. Neste projecto, o utilizador transporta o telefone móvel pendurado no peito com 
a câmara de vídeo orientada no sentido frontal juntamente com projecção móvel, também a partir do 
peito. Os objectos identificados pela câmara e processamento de vídeo são aumentados através da 
projecção, podendo fornecer-nos informação sobre um produto projectando sobre a própria embalagem 
ou auxiliar-nos na reparação de uma máquina projectando a peça correcta no lugar correcto. Apesar da 
maioria das apresentações de SixthSense apresentar utilizações comercias ou utilitárias Pranav Mistry, 
disponibilizou recentemente em Open Source a plataforma, prenunciando uma rápida e profícua 
utilização nos mais variados contextos, nomeadamente artísticos. 
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Conclusão 

 

O percurso que se materializou nesta tese e nos projectos que a 

acompanham consolidou uma etapa de enriquecimento pessoal que abriu 

horizontes e amadureceu conceitos nas áreas investigadas. A autópsia que se 

pretendeu efectuar procurou na entranhas desses organismos que são os 

filmes e o cinema as suas características “biológicas”, procurando analisá-

las ao microscópio das teorias dos novos media. Esta investigação 

exploratória das relações do cinema com o computador, sendo mapeada num 

percurso pessoal de referências e objectos artísticos que a balizaram e 

orientaram, possibilitou o alargamento desse mesmo mapa a outras 

direcções geográficas, alargando territórios e valorizando esses mesmos 

percursos.  

Os três projectos apresentados foram também resultado dos estímulos 

gerados por este percurso formativo e propulsionaram esta investigação 

teórica. Num processo simbiótico, essa mesma investigação teórica foi 

sendo também inspiradora para o desenvolvimento criativo das obras, num 

ciclo virtuoso que alimentou este trajecto. 

Se há uma particular virtude que se espera que emerja desta tese é a 

percepção da riqueza que pode resultar destas explorações 

multidisciplinares e do quão abrangente podem ser as suas implicações. O 

cinema e os novos media configuram linguagens que convidam a um diálogo 

profícuo e fecundo para ambas e para o estabelecer de novas formas de 

comunicação. 

 Torna-se claro que um estudo mais aprofundado e comparativo das 

teorias do cinema à luz das teorias dos novos media poderá conduzir a uma 

mais ampla e valiosa compreensão de ambos os meios e servir de suporte 

teórico e conceptual a novas formas de expressão comunicacional que a 

constante evolução tecnológica e criatividade humana vão gerando. 
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ANEXO I 

 

  

CD-ROM contendo dois vídeo das peças referidas na tese assim com a 

versão digital deste documento. 


